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Збірник містить акти права Європейського Союзу та законодавства 
України станом на 1 серпня 2015 року.  До нього увійшли Глава 21 із 
Додатком XL до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 
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наближенням трудового та соціально-забезпечувального законодавства 
України до актів права Європейського Союзу.
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ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

16 вересня 2014 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода 
про асоціацію між Україною та ЄС). Угода про асоціацію між Україною та ЄС охоплює 
зобов’язання з широкого кола питань політичної, соціальної, економічної, правової, 
інших сфер функціонування держави та визначає стратегічні орієнтири реалізації со-
ціально-економічних реформ в Україні, розвитку національного законодавства.

Однією зі сфер реформування України є соціально-трудова, що передбачає впрова-
дження змін з питань зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціальної по-
літики, рівних можливостей тощо. Збірник  «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: 
соціально-трудовий вимір» охоплює правові акти, що визначають зобов’язання з со-
ціальних і трудових питань за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, заходи з їх 
виконання та акти acquis communautaire (далі — Збірник). Документи об’єднані у три 
напрями:

— міжнародно-правовий (зобов’язальний), який містить положення Угоди про асоці-
ацію між Україною та ЄС і додатку до неї, присвячених зобов’язанням з соціальних 
і трудових питань,

— acquis communautaire (предметний), в якому репрезентовано директиви ЄС із со-
ціальних і трудових питань, щодо яких Україна зобов’язалася наблизити власне за-
конодавство,

— національно-правовий (імплементаційний), сформований з підзаконних норма-
тивно-правових актів України, що встановлюють заходи як з виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, так і з впровадження вимог директив ЄС з соціальних 
і трудових питань.

В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС сторони визначили зобов’язання з соціаль-
них і трудових питань у спеціальній главі — Главі 21 «Співробітництво у галузі зайня-
тості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне та галузеве 
співробітництво». Також ці зобов’язання встановлені в інших частинах Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС. Тому Збірник складається з двох книг: перша присвячена 
зобов’язанням, визначених Главою 21, а друга — зобов’язанням з соціальних і трудо-
вих питань, встановлених в інших складових Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Книга перша Збірника складається з передмови та трьох розділів. У передмові роз-
крито принципи формування Збірника, підстави об’єднання актів законодавства у 
блоки та обґрунтування подання тих чи інших документів.

Розділ I Книги першої присвячений Угоді про асоціацію між Україною та ЄС і включає 
тексти:



ЗМІСТ

— Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можли-
востей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» (далі — Глава 21),

— Додатку XL  до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики 
та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» (далі — 
Додаток XL до Глави 21).

Глава 21 є фундаментом соціальних і трудових положень Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, що окреслені у статтях 419-425 та обумовленні:
— питаннями, з приводу яких відбувається діалог та співробітництво між Україною та 

ЄС (а саме: забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових 
умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, ген-
дерної рівності та недискримінації);

— цілями, на досягнення яких спрямоване співробітництво між Україною та ЄС (на-
приклад, покращення якості людського життя, збільшення кількості та покращен-
ня якості робочих місць з гідними умовами праці, покращення рівня забезпечення 
охорони здоров’я та безпечних умов праці, посилення рівня соціального захисту та 
модернізації систем соціального захисту);

— умовами, що сприяють співробітництву між Україною та ЄС з соціальних і трудових 
питань (зокрема, залучення всіх заінтересованих сторін до впровадження реформ 
в Україні, у т. ч. соціальних партнерів та організацій громадянського суспільства, 
сприяння встановленню корпоративної соціальної відповідальності та звітності, за-
безпечення поступового наближення до права, стандартів та практики ЄС).

Додаток XL до Глави 21 містить перелік директив ЄС, щодо яких Україна зобов’язується 
поступово наблизити своє законодавство. Додаток XL до Глави 21:

— включає 42 директиви ЄС з соціальних та трудових питань;
— встановлює строки поступового наближення законодавства України до 40 дирек-

тив ЄС та можливість  встановлення таких строків у майбутньому щодо 2 директив 
ЄС;

— розподіляє 40 директив ЄС, з приводу яких встановлені максимальні строки набли-
ження законодавства України, на три предметні групи: «Трудове законодавство» 
(7 директив), «Антидискримінація та гендерна рівність» (6 директив) і «Здоров’я та 
безпека праці» (27 директив). Деякі директиви хоча і включені у ту чи іншу пред-
метну групу, але регулюють коло питань, що охоплюються декількома групами. На-
приклад, Директива 91/383/ЄЕС, що включена у групу «Трудове законодавство», та 
Директива 92/85/ЄЕС, що включена у групу «Антидискримінація та гендерна рів-
ність», спрямовані як на покращення заходів з охорони здоров’я та безпеки праці 
окремих категорій працівників, так і на встановлення особливостей їх праці (зокре-
ма працівників, що працюють на умовах строкового трудового договору чи тимча-
сових працівників, та вагітних жінок, породіль і жінок, що годують грудьми).

Фактично Додаток XL до Глави 21 встановлює мінімальний перелік вимог з соціальних 
та трудових питань, що повинні бути імплементовані у законодавство України.

Розділ II Книги першої присвячений директивам ЄС, щодо яких Україна зобов’язалася 
наблизити своє законодавство. У ньому подаються тексти директив ЄС, які:

а) передбачені Додатком XL до Глави 21. Запропоновано тексти як директив, з при-
воду яких встановлені конкретні строки наближення законодавства України, так і тих, 
відносно яких таких строків не встановлено;
б) не передбачені Додатком XL до Глави 21. Додаток включає декілька директив ЄС, 
які на час підписання Україною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також на час 
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виходу цієї публікації, були скасовані у зв’язку з ухваленням нових директив. Очевид-
но, що сьогодні чинними є останні, тому подано їх текст, водночас текст скасованих 
директив не дається. Це:
— Директива Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 року про впровадження перегля-

нутої Рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної UNICE, CEEP і ETUC, та 
скасування Директиви 96/34/ЄС. До речі, КМУ затвердив план імплементації саме 
цієї директиви, а не скасованої Директиви 96/34/ЄС;

— Директива 2009/104/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 
року щодо мінімальних вимог до безпечних і здорових умов праці під час вико-
ристання працівниками робочого обладнання (друга окрема Директива у значенні 
частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС);

— Директива 2013/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року 
про мінімальні вимоги до безпеки та охорони здоров’я, що стосуються впливу на 
працівників ризиків, спричинених фізичними факторами (електромагнітними поля-
ми) (двадцята окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/
ЄEC) та скасування Директиви 2004/40/ЄС).

Тексти вказаних директив розміщені одразу після назв та з дотримання відповідної 
нумерації директив, які ними скасовані, з розширенням «.1».

Тексти директив ЄС українською мовою подано у перекладі, виконаному Міністер-
ством юстиції України та розташованому на міністерській веб-сторінці у розділах «Со-
ціальна політика» (http://www.minjust.gov.ua/45891) та «Охорона праці» (http://www.
minjust.gov.ua/45884).

Після україномовного тексту кожної директиви ЄС дається її автентичний текст на ан-
глійській мові, з вказівкою першоджерел документа у HTML та PDF форматах. З тек-
стами директив мовами інших країн-членів ЄС можна ознайомитися за посиланням 
http://eur-lex.europa.eu/.

Подання тексту директиви ЄС одночасно українською та англійською мовами (у ви-
ключних випадках лише англійською мовою) здійснено з декількох міркувань:
— некоректністю перекладу директив ЄС українською мовою. Тому назви підрозділів 

Розділу II є відкоригованими і дещо відмінними від назв директив, перекладених 
Міністерством юстиції України;

— неактуальністю редакції директив, перекладених українською мовою. Подекуди 
україномовний текст директиви не враховує останні зміни, наявні в автентичній 
версії;

— відсутністю перекладу директив ЄС українською мовою. Це характерно для дирек-
тив, які скасовують попередні директиви.

Наявність автентичного тексту документа дозволить користувачу більш чіткіше зрозу-
міти суть тої чи іншої вимоги директиви ЄС.

Розділ III Книги першої присвячений виконанню Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС. У ньому наводяться витяг з урядового плану заходів з імплементації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС і плани імплементації окремих директив ЄС з соціаль-
них і трудових питань.

План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Єв-
ропейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми держава-
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ми-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затверджений Розпорядженням КМУ 
№ 847-р від 17 вересня 2014 року. У пунктах 387-409 передбачені заходи, спрямовані на 
виконання Глави 21. З 29 заходів, виконання яких заплановано на 2014-2017 роки, 18 спря-
мовані на розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів, якими 
законодавство України наблизиться до конкретних директив ЄС.

Окрім того, у Розділі III Книги першої подано тексти тринадцяти планів імплементації, роз-
роблених Міністерством соціальної політики України та затверджених Розпорядженням 
КМУ № 34-р від 21 січня 2015 року, щодо усіх директив груп «Трудове законодавство» 
і «Антидискримінація та гендерна рівність» Додатку XL до Глави 21. Виключення стано-
вить План імплементації Директиви Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 року про впрова-
дження переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної UNICE, CEEP 
і ETUC, та скасування Директиви 96/34/ЄС. Він ухвалений щодо нової, а не скасованої Ди-
рективи 96/34/ЄС.

З приводу директив групи «Здоров’я та безпека праці» Додатку XL до Глави 21, то на час 
виходу Книги першої ухвалено лише п’ять планів їх імплементації (див. Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 745 «Про схвалення розроблених Дер-
жавною службою з питань праці планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»). 
У разі прийняття нових планів імплементації з їхнім текстом можна ознайомитися на офі-
ційному сайті КМУ:
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247984208&cat_id=247984327.

Сподіваюся, що Книга перша Збірника актів законодавства України та acquis 
communautaire «Угода про асоціацію між Україною та ЄС : соціально-трудовий вимір» 
буде корисною для усіх, кого цікавить реформування соціально-трудової сфери Украї ни 
в рамках інтеграції з Європейським Союзом.

З повагою, упорядник 
Зоряна КОЗАК

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247984208&cat_id=247984327


РОЗДІЛ I
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ 
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
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1. ГЛАВА 21 «CПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ, 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ»

РОЗДІЛ V 
ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ГЛАВА 21 
СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ, СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ (1)

С т а т т я  41 9

Беручи до уваги Главу 13 («Торгівля і сталий розвиток») Розділу IV («Торгівля і питання, 
пов’язані з торгівлею») цієї Угоди, Сторони посилюють діалог та співробітництво щодо 
забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, 
соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності 
та недискримінації.

С т а т т я  4 2 0

Співробітництво у сферах, визначених у статті 419 цієї Угоди, передбачає досягнення 
таких цілей:

a) покращення якості людського життя;
b) протистояння спільним викликам, зокрема глобалізації та демографічним змінам;
c) збільшення кількості та покращення якості робочих місць з гідними умовами 

праці;
d) сприяння розвитку соціальної та юридичної справедливості у контексті 

реформуванні ринку праці;
e) сприяння створенню на ринку праці таких умов, які б поєднували гнучкість та 

захищеність;
f) сприяння впровадженню активних заходів на ринку праці та підвищення 

ефективності служб зайнятості з метою задоволення потреб на ринку праці;
g) стимулювання розвитку ринків праці, що сприяють залученню малозабезпечених 

осіб;
h) зменшення обсягів неформальної економіки шляхом трансформації нелегальної 

зайнятості;
i) покращення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці, 

зокрема шляхом проведення навчання і тренінгів з питань охорони здоров’я та 
безпеки праці, сприяння реалізації превентивних заходів, попередження ризиків 
великих аварій та управління токсичними хімічними речовинами, а також обмін 
доброю практикою та результатами досліджень в цій сфері;

j) посилення рівня соціального захисту та модернізації систем соціального захисту, 
зокрема щодо якості, доступності та фінансової стабільності;

k) скорочення бідності та посилення соціальної єдності;
l) забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у 

1 Публікації документа: (1) Офіційний вісник України від 26.09.2014 — 2014 р., № 75, том 1, стор. 83, стаття 2125
 (2) Електронний ресурс — http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf

http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
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сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, а також 
у процесі прийняття рішень;

m) подолання дискримінації в усіх її формах та проявах;
n) посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння соціальному діалогу.

С т а т т я  4 21

Сторони сприяють залученню всіх заінтересованих сторін, зокрема соціальних 
партнерів та організацій громадянського суспільства, у контексті впровадження 
реформ в Україні та співробітництва між Сторонами згідно із цією Угодою.

С т а т т я  4 2 2

Сторони сприяють встановленню корпоративної соціальної відповідальності та 
звітності, а також заохочують ведення соціально відповідальної господарської 
діяльності, яка пропагується Глобальним договором ООН 2000 року, Тристоронньою 
декларацією МОП щодо засад, котрі стосуються багатонаціональних корпорацій та 
соціальної політики 1977 року, зі змінами і доповненнями, внесеними у 2006 році, 
та Керівними принципами ОЕСР для багатонаціональних підприємств 1976 року, зі 
змінами і доповненнями, внесеними у 2000 році.

С т а т т я  4 2 3

Сторони докладають зусиль для посилення співробітництва у сфері зайнятості та 
соціальної політики в рамках усіх відповідних регіональних, багатосторонніх та 
міжнародних форумів і організацій.

С т а т т я  4 24

Україна забезпечує поступове наближення до права, стандартів та практики ЄС у сфері 
зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, як зазначено у Додатку ХL до 
цієї Угоди.

С т а т т я  4 2 5

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 21 Розділу V 
(«Економічне та галузеве співробітництво») цієї Угоди.
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2. ДОДАТОК ХL ДО ГЛАВИ 21 
«СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ, 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ»

ДОДАТОК ХL ДО ГЛАВИ 21 
«СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ, 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ» 
РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства 
ЄС у наступні встановлені терміни:

Трудове законодавство
 Директива Ради № 91/533/ЄЕС від 14.10.1991 про обов’язок роботодавця 

інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи 
трудової угоди;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради 1999/70/ЄС від 28.06.1999 про рамкову угоду про роботу на 
визначений термін, укладеної ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок], 
СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи] та ЄЦРП 
[Європейський центр роботодавців і підприємств];

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 97/81/ЄС від 15.12.1997 про рамкову угоду про неповну 
зайнятість, укладеної СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців 
Європи], ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і підприємств] та ЄКПС 
[Європейська конфедерація профспілок] – Додаток: Рамкова угода про неповну 
зайнятість;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 91/383/ЄЕС від 25.06.1991 про доповнення заходів із 
заохочення покращення безпеки та здоров’я на роботі працівників з фіксованим 
терміном працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 98/59/ЄС від 20.07.1998 про наближення законодавств 
держав-членів щодо колективного звільнення;
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Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 2001/23/ЄС від 12.03.2001 про наближення законодавств 
держав членів, що стосуються охорони прав працівників у випадку передачі 
підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових 
структур;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива № 2002/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.03.2002 про 
встановлення загальної структури інформування та консультації працівників 
Європейського Співтовариства – Спільна декларація Європейського парламенту, 
Ради та Комісії про представництво працівників.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

Антидискримінація та гендерна рівність
 Директива Ради № 2000/43/ЄС від 29.06.2000 про реалізацію принципу рівного 

ставлення незалежно від расового чи етнічного походження;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 2000/78/ЄС від 27.11.2000, що встановлює загальну систему 
рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 2004/113/ЄС від 13.12.2004 про реалізацію принципів рівного 
ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів та 
послуг;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 96/34/ЄС від 3.06.1996 про рамкову угоду щодо батьківської 
відпустки, укладену СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців 
Європи], ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і підприємств] та ЄКПС 
[Європейська конфедерація профспілок];

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 92/85/ЄЕС від 19.10.1992 про встановлення заходів із 
заохочення поліпшення безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, 
які нещодавно народили, чи годувальниць (десята окрема Директива у значенні 
статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
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Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 79/7/ЄЕС від 19.12.1978 про поступове запровадження 
принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального 
забезпечення;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

Здоров’я і безпека праці

 Директива № 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 про встановлення заходів із заохочення 
поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці працівників;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 89/654/ЄЕС від 30.11.1989 року про мінімальні вимоги 
стосовно безпеки і охорони здоров’я на робочому місці (перша окрема 
Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати 
набрання чинності цією Угодою. Робочі місця, які використовуються до остаточного 
набрання чинності цією Директивою, повинні задовольняти мінімальні вимоги 
охорони здоров’я та безпеки, передбачені Додатком ІІ, принаймні протягом 6 років з 
дати набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 89/655/ЄЕС від 30.11.1989 року про мінімальні вимоги щодо 
безпеки і захисту здоров’я при застосуванні працівниками знарядь праці під час 
роботи (друга окрема директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/
ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати 
набрання чинності цією Угодою. Знаряддя праці, які надані для використання 
працівникам на підприємствах та/або установах на дату остаточного набрання 
чинності цією Директивою повинні задовольняти мінімальні вимоги охорони здоров’я 
та безпеки, передбачені Додатком ІІ, не пізніше ніж через 7 років з дати набрання 
чинності цією Угодою.

 Директива № 2001/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27.06.2001, що 
вносить зміни та доповнення до Директиви Ради № 89/655/ЄЕС про мінімальні 
вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я при застосуванні працівниками знарядь 
праці під час роботи (друга окрема директива у значенні статті 16(1) Директиви 
№ 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 року про мінімальні вимоги 
для поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників у видобувних галузях, 
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що використовують буріння (одинадцята окрема Директива у значенні статті 
16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати 
набрання чинності цією Угодою. Робочі місця, які використовуються до дати 
остаточного впровадження цієї Директиви, повинні задовольняти мінімальні вимоги 
безпеки та охорони здоров’я, викладені в Додатку в максимально короткі терміни 
принаймні протягом 5 років з цієї дати.

 Директива Ради № 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року про мінімальні вимоги щодо 
поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з 
підземним і відкритим способами видобування (дванадцята окрема Директива 
у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати 
набрання чинності цією Угодою. Робочі місця, які використовуються до дати 
остаточного впровадження цієї Директиви повинні задовольняти мінімальні вимоги 
безпеки та охорони здоров’я, викладені в Додатку в максимально короткі терміни 
принаймні протягом 9 років з цієї дати.

 Директива Ради № 89/656/ЄЕС від 30.11.1989 про мінімальні вимоги безпеки 
і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці (третя окрема Директива у значенні статті 16(1) 
Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 92/57/ЄЕС від 24.06.1992 про виконання мінімальних вимог 
щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або таких, що змінюють своє 
місце, будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні статті 
16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 83/477/ЄЕС від 19.09.1983 про захист працівників від ризиків, 
пов’язаних із впливом азбесту на роботі (друга окрема Директива на основі 
статті 8 Директиви № 80/1107/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 91/382/ЄЕС від 25.06.1991, що вносить зміни та доповнення 
до Директиви № 83/477/ЄЕС про захист працівників від ризиків, пов’язаних із 
впливом азбесту на роботі (друга окрема Директива на основі статті 8 Директиви 
№ 80/1107/ЄЕС) 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.
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 Директива № 2003/18/ЄС, Європейського Парламенту та Ради від 27.03.2003, 
що вносить зміни та доповнення до Директиви Ради № 83/477/ЄЕС про захист 
працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту на роботі;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива № 2004/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 
про захист працівників від ризиків, пов’язаних зі впливом канцерогенів або 
мутагенів на роботі (шоста окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 
№ 89/391/ЄЕС – кодифікація Директиви № 90/394/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива № 2000/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18.09.2000 
про захист працівників від ризиків, пов’язаних зі впливом біологічних речовин 
на роботі (сьома окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/
ЄЕС) – кодифікація Директиви № 90/679/ЄЕС;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 90/270/ЄЕС від 29.05.1990 про мінімальні вимоги безпеки 
та здоров’я при роботі з екранними пристроями (п’ята окрема Директива у 
значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 92/58/ЄЕС від 24.06.1992 про мінімальні вимоги до 
забезпечення позначень безпеки та/або гігієни на роботі (дев’ята окрема 
Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 98/24/ЄС від 7.04.1998 про захист здоров’я і безпеку 
працівників від ризиків, пов’язаних з хімічними речовинами на роботі 
(чотирнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/
ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива № 1999/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.12.1999 про 
мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників, 
що піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середовищах 
(п’ятнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/
ЄЕС);
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Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива № 2002/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.06.2002 
про мінімальні вимоги здоров’я і безпеки працівників, що піддаються впливу 
небезпечних фізичних факторів (вібрація) (шістнадцята окрема Директива у 
значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива № 2003/10/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6.02.2003 
про мінімальні вимоги щодо здоров’я і безпеки працівників, що піддаються 
небезпеці впливу фізичних факторів (шум) (сімнадцята окрема Директива у 
значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива № 2004/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про 
мінімальні вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки працівників, що піддаються 
небезпеці впливу фізичних факторів (електромагнітні поля) (вісімнадцята 
окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива № 2006/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.04.2006 про 
мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки працівників, що піддаються 
небезпеці впливу фізичних факторів (штучне оптичне опромінювання) 
(дев’ятнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/
ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 93/103/ЄС від 23.11.1993 про мінімальні вимоги безпеки і 
здоров’я під час робіт на борту риболовних суден (тринадцята окрема Директива 
у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 92/29/ЄЕС від 31.03.1992 про мінімальні вимоги безпеки і 
здоров’я ля поліпшеного медичного обслуговування на борту суден;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Ради № 90/269/ЄЕС від 29.05.1990 про мінімальні вимоги здоров’я і 
безпеки до ручної обробки вантажів, коли існує ризик, зокрема, травми хребта 
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працівників (четверта окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 
89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Комісії № 91/322/ЄЕС від 29.05.1991 про встановлення індикативного 
обмеження гранично допустимих концентрацій шляхом виконання Директиви 
Ради № 80/1107/ЄЕС про захист робітників від ризику впливу хімічних, фізичних 
та біологічних речовин на роботі;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Комісії № 2000/39/ЄС, що засновує перший перелік гранично 
допустимих концентрацій шкідливих речовин у рамках впровадження 
Директиви Ради № 98/24/ЄС щодо захисту здоров’я і безпеки працівників від 
ризиків, пов’язаних з хімічними речовинами на роботі;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

 Директива Комісії № 2006/15/ЄС, що засновує другий перелік гранично 
допустимих концентрацій шкідливих речовин у рамках впровадження 
Директиви Ради № 98/24/ЄС, та вносить зміни і доповнення до Директив № 
91/322/ЄЕС і № 2000/39/ЄС;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати 
набрання чинності цією Угодою.

Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначить графік 
імплементації Україною наступних директив:

— Директиви № 2003/88/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4.11.2003 про 
деякі аспекти організації робочого часу;

— Директиви № 2006/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.07.2006 про 
реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків та жінок у 
питаннях працевлаштування і зайнятості (зі змінами).



РОЗДІЛ II

ДИРЕКТИВИ ДОДАТКУ ХL 
ДО ГЛАВИ 21 УГОДИ 
ПРО АСОЦІАЦІЮ 
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
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 1. ДИРЕКТИВИ ГРУПИ «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

1. ДИРЕКТИВА РАДИ 91/533/ЄЕС ВІД 14 ЖОВТНЯ 1991 РОКУ ЩОДО 
ІНФОРМУВАННЯ РОБОТОДАВЦЕМ ПРАЦІВНИКІВ ПРО УМОВИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЧИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ДИРЕКТИВА РАДИ 
від 14 жовтня 1991 року 

про обов’язок роботодавця інформувати своїх службовців про умови, 
що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин 

(91/533/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, 
його статтю 100,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1),

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (2),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (3),

Оскільки в державах-членах розвиток нових форм роботи призвів до збільшення 
кількості типів трудових відносин;

Оскільки, стикнувшись з цим розвитком, певні держави-члени вважають за необхідне 
підпорядкувати трудові відносини формальним вимогам; оскільки ці положення 
створені для забезпечення працівників покращеним захистом проти можливих 
порушень їхніх прав та створення більш прозорого ринку праці;

Оскільки відповідне законодавство держав-членів значно відрізняється в таких 
основних пунктах, як вимоги письмово інформувати працівників про основні умови 
трудового договору чи трудових відносин;

Оскільки відмінності в законодавствах держав-членів можуть мати прямий вплив на 
діяльність спільного ринку;

Оскільки стаття 117 Договору передбачає, що держави-члени погоджуються 
з необхідністю сприяти покращенню робочих умов та покращенню житлових 

1 ОВ С 24, 31.1.1991, С. 3.
2 ОВ С 240, 16.9.1991, С. 21.
3 ОВ С 159, 17.6.1991, С. 32.
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умов працівників, таким чином, щоб зробити можливою їх гармонізацію під час 
впровадження покращень;

Оскільки пункт 9 Хартії Співтовариства про основні соціальні права працівників, 
прийнятої на Страсбурзькій Європейській Раді 9 грудня 1989 року головами держав і 
урядів 11 держав-членів, стверджує:

«Умови зайнятості кожного працівника встановлюються в законах, колективній угоді 
або трудовому контракті згідно з положеннями, що застосовуються в кожній країні.»;

Оскільки необхідно встановити загальну вимогу на рівні Співтовариства, що кожен 
робітник повинен мати документ з інформацією щодо необхідних елементів з його 
трудового договору чи трудових відносин; 

Оскільки з огляду на необхідність встановити певну ступінь гнучкості у трудових 
відносинах, держави-члени повинні мати можливість виключати певні обмежені 
випадки трудових відносин зі сфери застосування цієї Директиви;

Оскільки обов’язок забезпечувати інформацією може бути виконаний шляхом 
письмової угоди, листа про призначення або одним чи більше інших документів, або, 
за їх відсутності, письмовою заявою, підписаною роботодавцем;

Оскільки у випадку експатріації працівника, останньому мають, крім головних умов 
його угоди, надати відповідну інформацію, пов’язану з його відрядженням;

Оскільки з метою захисту інтересів працівників стосовно отримання документу, будь-
яка зміна в основних умовах трудового договору чи трудових відносин має бути 
повідомлена їм у письмовому вигляді;

Оскільки державам-членам необхідно гарантувати, що працівники можуть 
оскаржувати свої права, надані їм цією Директивою;

Оскільки держави-члени повинні прийняти закони, підзаконні акти та законодавчі 
положення, необхідні для виконання цієї Директиви, або гарантувати, щоб обидві 
сторони ринку праці встановили необхідні положення шляхом договору, при цьому 
держави-члени зобов’язуються вжити необхідні засоби, що дадуть їм можливість 
постійно гарантувати результати, встановлені цією Директивою,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

С т а т т я  1 
Сфера дії

1. Ця Директива застосовується до кожного оплачуваного працівника, що має 
трудовий договір чи трудові відносини, що визначаються чинним законодавством в 
державі-члені та/або регулюються чинним законодавством у державі-члені.

2. Держави-члени можуть передбачити, що ця Директива не застосовується до 
працівників, які мають трудовий договір чи трудові відносини:

(a) із загальною тривалістю, що не перевищує місяць та/або — з робочим тижнем, 
що не перевищує вісім годин; або
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(b) випадковий та/або конкретний характер, якщо в таких випадках його невиконання 
виправдано об’єктивними причинами.

С т а т т я  2 
Зобов’язання надати інформацію

1. Роботодавець повинен повідомити працівника, до якого ця Директива застосовується 
(надалі «працівник»), про основні трудового договору чи трудових відносин.

2. Інформація, зазначена у частині 1, має стосуватися щонайменше такого:

(a) особистості сторін;
(b) місце роботи; там, де немає фіксованого чи основного місця роботи, принцип, 

за яким працівник працевлаштований на різні місця та зареєстроване місце 
розташування підприємства, або, якщо доречно, постійне місце проживання 
роботодавця;

(c) (i) посада, ступінь, характер або категорія роботи, на яку влаштований працівник; 
або

 (ii) коротка характеристика або опис роботи;
(d) дата початку трудового договору чи трудових відносин;
(e) у випадку тимчасового трудового договору чи трудових відносин – тривалість, 

що очікується;
(f) тривалість оплачуваної відпустки, що має надаватися працівнику, чи, якщо вона не 

може бути визначена під час надання такої інформації, процедури розподілення 
та визначення такої відпустки;

(g) довжина термінів повідомлення, яких мають дотримуватись роботодавець та 
працівник, якщо їх трудовий договір чи трудові відносини припиняються або, 
якщо це не може бути визначено під час надання інформації, метод визначення 
таких термінів повідомлення;

(h) початкова основна кількість, інші складові елементи та частота оплати праці, які 
призначені працівнику;

(i) довжина звичайного робочого дня і тижня працівника;
(j) якщо необхідно:
 (i) колективні трудові угоди, що визначають умови роботи працівника;

 або
 (ii) у випадку колективних трудових угод, що укладені за межами підприємства 

спеціальними об’єднаними органами чи установами, назва компетентного органу 
чи об’єднаної установи, в яких угоди були укладені.

3. Інформація, зазначена у пунктах (f), (g), (h) та (i) частини 2, за необхідності, може бути 
надана у формі посилань на закони, підзаконні акти та адміністративні чи підзаконні 
положення чи колективні трудові договори, що визначають ті конкретні пункти.

С т а т т я  3 
Засоби інформації

1. Інформація, зазначена у частині 2 статті 2, може бути надана працівнику не пізніше, 
ніж через два місяці після початку роботи, у формі:

(a) письмового договору про працевлаштування; та/або



ЗМІСТ  91/533/ЄЕС 29

(b) листа про домовленість; та/або
(с) одного чи більше письмових документів, якщо один з цих документів містить 

в собі щонайменше всю інформацію, зазначену у пунктах (a), (b), (c), (d), (h) та (i) 
частини 2 статті 2.

2. Якщо жоден з цих документів, зазначених у частині 1, не виданий працівнику 
впродовж вказаного строку, роботодавець зобов’язаний видати працівнику, не 
пізніше, ніж через 2 місяці після початку роботи, письмову декларацію, що підписана 
роботодавцем та містить щонайменше інформацію, зазначену у частині 2 статті 2.

Якщо документи, зазначені у частині 1, містять тільки частину інформації, що 
вимагається, письмова декларація, передбачена в першому пункті цієї частини 
охоплює інформацію, що залишилась.

3. Якщо трудова угоди чи трудові відносини підходять до кінця раніше строку в два 
місяці, починаючи від дати початку роботи, інформація, надана у статті 2 та у цій 
статті, має надаватися працівникам щонайменше наприкінці цього періоду.

С т а т т я  4 
Експатріація працівників

1. Якщо працівник повинен працювати в країні чи країнах, що не є державами-членами, 
законодавство та/або практика якої регулює трудовий договір чи трудові відносини, 
документ(и), зазначений(і) у статті 3, повинні бути в його/її володінні перед його/її 
відправкою та має(ють) включати щонайменше таку додаткову інформацію:

(a) тривалість працевлаштування за кордоном;

(b) валюта, в якій здійснюватиметься оплата праці;

(c) за необхідності, допомога у грошовій чи негрошовій формі, пов’язана з перебуванням 
за кордоном;

(d) за необхідності, умови, що регулюють репатріацію працівника.

2. Інформація, зазначена у пунктах (b) і (c) частини 1, може, за необхідності, бути 
надана у формі посилань на закони, підзаконні акти та адміністративні чи підзаконні 
положення чи колективні трудові угоди, що визначають ті окремі пункти.

3. Частини 1 і 2 не застосовуються, якщо тривалість роботи поза країною, законодавство 
та/чи практика якої регулює трудовий договір чи трудові відносини, менше, ніж один 
місяць.

С т а т т я  5 
Зміни деяких аспектів трудового договору чи трудових відносин 

1. Будь-які зміни в деталях, зазначених у частині 2 статті 2 та частині 1 статті 4, 
мають бути предметом письмового документу та мають бути надані роботодавцем 
працівнику за першої можливості і не пізніше місяця після дати вступу в дію вказаної 
зміни.

2. Письмовий документ, зазначений у частині 1, не є обов’язковим у випадку зміни 
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у законах, підзаконних актах та адміністративних чи підзаконних положеннях або 
колективних трудових угодах, на які посилаються в документах, зазначених у статті 3, 
доповнений, за необхідності, відповідно до частини 1 статті 4.

С т а т т я  6 
Форма та доказ існування трудового договору чи трудових відносин та 

процесуальних норм

Ця Директива не завдає шкоди національному законодавству та практиці стосовно:

– форми трудового договору чи трудових відносин,

– доказу щодо існування та змісту трудового договору чи трудових відносин,

– відповідних процесуальних норм.

С т а т т я  7 
Більш сприятливі положення

Ця Директива не впливає на право держав-членів застосувати чи вводити в дію 
закони, підзаконні акти чи адміністративні положення, які є більш сприятливими для 
працівників.

С т а т т я  8 
Захист прав

1. Держави-члени вводять у свої національні правові системи такі заходи, які є 
необхідними для забезпечення працівників, що вважають себе скривдженими 
неможливістю виконання зобов’язань, що виникають з цієї Директиви, вирішувати 
свої спори шляхом судових процесів після можливих звертань до інших компетентних 
органів.

2. Держави-члени можуть забезпечувати, що доступ до засобів сатисфакції, зазначених 
у частині 1, є предметом повідомлення роботодавця працівником та ненадання 
відповіді роботодавцем впродовж 15 днів з дня повідомлення.

Проте, формальність попереднього повідомлення у випадках, зазначених у статті 4, не 
може ні в якому разі вимагатись ані для робітників з тимчасовим трудовим договором 
чи трудовими відносинами, ані для працівників, що не захищені колективним 
трудовим договором чи колективними трудовими договорами, що стосуються 
трудових відносин.

С т а т т я  9 
Прикінцеві положення

1. Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення для виконання цієї Директиви не пізніше 30 червня 1993 року, чи 
забезпечують, щоб до цієї дати представники робітників та працівників надали 
необхідні положення шляхом угоди, держави-члени зобов’язані здійснити необхідні 
кроки, що надають їм можливості на весь час гарантувати результати, представлені 
цією Директивою.
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Вони негайно повідомляють про це Комісію.

2. Держави-члени вживають необхідні заходи для забезпечення того, що, у випадку 
трудових відносин, які існують після набрання чинності положень, які вони приймають, 
роботодавець надає працівнику, на запит, впродовж двох місяців після отримання 
цього запиту, будь-які документи, зазначені у статті 3, що додаються, за необхідності, 
згідно з частиною 1 статті 4.

3. Якщо держави-члени ухвалюють положення, зазначені у частині 1, то вони повинні 
містити посилання на цю Директиву або супроводжуватись таким посиланням у разі 
їхньої офіційної публікації. Методи розробки зазначеного посилання визначаються 
державами-членами. 

4. Держави-члени негайно повідомляють Комісію про заходи, які вони вживають для 
імплементації цієї Директиви.

С т а т т я  10

Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено у Люксембурзі 14 жовтня 1991 року.

За Раду

Голова B. de Vries
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COUNCIL DIRECTIVE 91/533/EEC OF 14 OCTOBER 1991 ON AN 
EMPLOYER’S OBLIGATIONTO INFORM EMPLOYEES OF THE CONDITIONS 
APPLICABLE TO THE CONTRACT OR EMPLOYMENT RELATIONSHIP

Official Journal L 288 , 18/10/1991 P. 0032 - 0035  

COUNCIL DIRECTIVE 
of 14 October 1991 

on an employer’s obligation to inform employees of the conditions 
applicable to the contract or employment relationship (91/533/eec)

 THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 100 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission(1),

Having regard to the opinion of the European Parliament(2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(3),

Whereas the development, in the Member States, of new forms of work has led to an 
increase in the number of types of employment relationship;

Whereas, faced with this development, certain Member States have considered it necessary 
to subject employment relationships to formal requirements; whereas these provisions are 
designed to provide employees with improved protection against possible infringements of 
their rights and to create greater transparency on the labour market;

Whereas the relevant legislation of the Member States differs considerably on such 
fundamental points as the requirement to inform employees in writing of the main terms of 
the contract or employment relationship;

Whereas differences in the legislation of Member States may have a direct effect on the 
operation of the common market;

Whereas Article 117 of the Treaty provides for the Member States to agree upon the need 
to promote improved working conditions and an improved standard of living for workers, so 
as to make possible their harmonization while the improvement is being maintained;

Whereas point 9 of the Community Charter of Fundamental Social Rights for Workers, 
adopted at the Strasbourg European Council on 9 December 1989 by the Heads of State 
and Government of 11 Member States, states:

«The conditions of employment of every worker of the European Community shall be 
stipulated in laws, a collective agreement or a contract of employment, according to 

1 OJ No C 24, 31. 1. 1991, p. 3. 
2 OJ No C 240, 16. 9. 1991, p. 21. 
3 OJ No C 159, 17. 6. 1991, p. 32.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0533&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0533&from=EN
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arrangements applying in each country»;

Whereas it is necessary to establish at Community level the general requirement that every 
employee must be provided with a document containing information on the essential 
elements of his contract or employment relationship;

Whereas, in view of the need to maintain a certain degree of flexibility in employment 
relationships, Member States should be able to exclude certain limited cases of employment 
relationship from this Directive’s scope of application;

Whereas the obligation to provide information may be met by means of a written contract, 
a letter of appointment or one or more other documents or, if they are lacking, a written 
statement signed by the employer;

Whereas, in the case of expatriation of the employee, the latter must, in addition to the main 
terms of his contract or employment relationship, be supplied with relevant information 
connected with his secondment;

Whereas, in order to protect the interests of employees with regard to obtaining a 
document, any change in the main terms of the contract or employment relationship must 
be communicated to them in writing;

Whereas it is necessary for Member States to guarantee that employees can claim the rights 
conferred on them by this Directive;

Whereas Member States are to adopt the laws, regulations and legislative provisions 
necessary to comply with this Directive or are to ensure that both sides of industry set 
up the necessary provisions by agreement, with Member States being obliged to take the 
necessary steps enabling them at all times to guarantee the results imposed by this Directive,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

A r t i c l e  1

Scope

1. This Directive shall apply to every paid employee having a contract or employment 
relationship defined by the law in force in a Member State and/or governed by the law in 
force in a Member State.

2. Member States may provide that this Directive shall not apply to employees having a 
contract or employment relationship:

(a) – with a total duration not exceeding one month, and/or

– with a working week not exceeding eight hours; or

(b) of a casual and/or specific nature provided, in these cases, that its non-application is 
justified by objective considerations.

A r t i c l e  2
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Obligation to provide information

1. An employer shall be obliged to notify an employee to whom this Directive applies, 
hereinafter referred to as ‘the employee’, of the essential aspects of the contract or 
employment relationship.

2. The information referred to in paragraph 1 shall cover at least the following:

(a) the identities of the parties;
(b) the place of work; where there is no fixed or main place of work, the principle that the 

employee is employed at various places and the registered place of business or, where 
appropriate, the domicile of the employer;

(c) (i) the title, grade, nature or category of the work for which the employee is employed; 
or

 (ii) a brief specification or description of the work;
(d) the date of commencement of the contract or employment relationship;
(e) in the case of a temporary contract or employment relationship, the expected duration 

thereof;
(f) the amount of paid leave to which the employee is entitled or, where this cannot be 

indicated when the information is given, the procedures for allocating and determining 
such leave;

(g) the length of the periods of notice to be observed by the employer and the employee 
should their contract or employment relationship be terminated or, where this cannot 
be indicated when the information is given, the method for determining such periods 
of notice;

(h) the initial basic amount, the other component elements and the frequency of payment 
of the remuneration to which the employee is entitled;

(i) the length of the employee’s normal working day or week;
(j) where appropriate;
 (i) the collective agreements governing the employee’s conditions of work;
 or
 (ii) in the case of collective agreements concluded outside the business by special joint 

bodies or institutions, the name of the competent body or joint institution within which 
the agreements were concluded.

3. The information referred to in paragraph 2 (f), (g), (h) and (i) may, where appropriate, 
be given in the form of a reference to the laws, regulations and administrative or statutory 
provisions or collective agreements governing those particular points.

A r t i c l e  3

Means of information

1. The information referred to in Article 2 (2) may be given to the employee, not later than 
two months after the commencement of employment, in the form of:

(a) a written contract of employment; and/or
(b) a letter of engagement; and/or
(c) one or more other written documents, where one of these documents contains at 
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least all the information referred to in Article 2 (2) (a), (b), (c), (d), (h) and (i).

2. Where none of the documents referred to in paragraph 1 is handed over to the employee 
within the prescribed period, the employer shall be obliged to give the employee, not later 
than two months after the commencement of employment, a written declaration signed by 
the employer and containing at least the information referred to in Article 2 (2).

Where the document(s) referred to in paragraph 1 contain only part of the information 
required, the written declaration provided for in the first subparagraph of this paragraph 
shall cover the remaining information.

3. Where the contract or employment relationship comes to an end before expiry of a 
period of two months as from the date of the start of work, the information provided for 
in Article 2 and in this Article must be made available to the employee by the end of this 
period at the latest.

A r t i c l e  4

Expatriate employees

1. Where an employee is required to work in a country or countries other than the Member 
State whose law and/or practice governs the contract or employment relationship, the 
document(s) referred to in Article 3 must be in his/her possession before his/her departure 
and must include at least the following additional information:

(a) the duration of the employment abroad;
(b) the currency to be used for the payment of remuneration;
(c) where appropriate, the benefits in cash or kind attendant on the employment abroad;
(d) where appropriate, the conditions governing the employee’s repatriation.

2. The information referred to in paragraph 1 (b) and (c) may, where appropriate, be given in 
the form of a reference to the laws, regulations and administrative or statutory provisions 
or collective agreements governing those particular points.

3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply if the duration of the employment outside the country 
whose law and/or practice governs the contract or employment relationship is one month 
or less.

A r t i c l e  5

Modification of aspects of the contract or employment relationship

1. Any change in the details referred to in Articles 2 (2) and 4 (1) must be the subject of a 
written document to be given by the employer to the employee at the earliest opportunity 
and not later than one month after the date of entry into effect of the change in question.

2. The written document referred to in paragraph 1 shall not be compulsory in the 
event of a change in the laws, regulations and administrative or statutory provisions or 
collective agreements cited in the documents referred to in Article 3, supplemented, where 
appropriate, pursuant to Article 4 (1).
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A r t i c l e  6

Form and proof of the existence of a contract or employment relationship and 
procedural rules

This Directive shall be without prejudice to national law and practice concerning:

– the form of the contract or employment relationship,
– proof as regards the existence and content of a contract or employment relationship,
– the relevant procedural rules.

A r t i c l e  7

More favourable provisions

This Directive shall not affect Member States’ prerogative to apply or to introduce laws, 
regulations or administrative provisions which are more favourable to employees or to 
encourage or permit the application of agreements which are more favourable to employees.

A r t i c l e  8

Defence of rights

1. Member States shall introduce into their national legal systems such measures as are 
necessary to enable all employees who consider themselves wronged by failure to comply 
with the obligations arising from this Directive to pursue their claims by judicial process 
after possible recourse to other competent authorities.

2. Member States may provide that access to the means of redress referred to in paragraph 
1 are subject to the notification of the employer by the employee and the failure by the 
employer to reply within 15 days of notification.

However, the formality of prior notification may in no case be required in the cases referred 
to in Article 4, neither for workers with a temporary contract or employment relationship, 
nor for employees not covered by a collective agreement or by collective agreements 
relating to the employment relationship.

A r t i c l e  9

Final provisions

1. Member States shall adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary 
to comply with this Directive no later than 30 June 1993 or shall ensure by that date that 
the employers’ and workers’ representatives introduce the required provisions by way of 
agreement, the Member States being obliged to take the necessary steps enabling them at 
all times to guarantee the results imposed by this Directive.

They shall forthwith inform the Commission thereof.

2. Member States shall take the necessary measures to ensure that, in the case of 
employment relationships in existence upon entry into force of the provisions that they 
adopt, the employer gives the employee, on request, within two months of receiving that 



ЗМІСТ  91/533/EEC 37

request; any of the documents referred to in Article 3, supplemented, where appropriate, 
pursuant to Article 4 (1).

3. When Member States adopt the measures referred to in paragraph 1, such measures 
shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the 
occasion of their official publication. The methods of making such a reference shall be laid 
down by the Member States.

4. Member States shall forthwith inform the Commission of the measures they take to 
implement this Directive.

A r t i c l e  10

This Directive is addressed to the Member States. 

Done at Luxembourg, 14 October 1991. 

For the Council

The President B. de VRIES
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2. ДИРЕКТИВА РАДИ 1999/70/ЄC ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1999 РОКУ ЩОДО 
РАМКОВОЇ УГОДИ ПРО РОБОТУ НА ВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК, УКЛАДЕНОЇ 
ETUC, UNICE ТА CEEP

Зі змінами, внесеними: Офіційний Вісник
№ Сторінка Дата

►С1 Виправлення L 244 64 16.09.1999

►В

ДИРЕКТИВА РАДИ 1999/70/ЄC 
від 28 червня 1999 року щодо рамкової угоди про роботу на визначений термін, 
укладений ETUC, UNICE та CEEP (Європейською асоціацією профспілок, Союзом 
конфедерацій промисловців та підприємців Європи та Європейським центром 

підприємств із державною участю)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема 
статтю 139(2),

Беручи до уваги пропозицію Комісії, 

Оскільки:

(1) Згідно з набранням чинності Амстердамського договору, положення Угоди про 
соціальну політику, що додається до Протоколу про соціальну політику, що додається 
до Договору про заснування Європейського Співтовариства, включені до статей 136-
139 договору про заснування Європейського Співтовариства;

(2) Адміністрація та працівники (соціальні партнери) можуть, згідно статті 139(2) 
Договору, вимагати одночасно виконання цих угод на рівні Співтовариства рішенням 
Ради за пропозицією Комісії;

(3) Пункт 7 Уставу Співтовариства про основні соціальні права робітників передбачає, 
між іншим, що “розширення внутрішнього ринку має вести до покращення життєвих 
та робочих умов працівників у Європейському Співтоваристві. Цей процес має бути 
наслідком наближення цих умов доки покращення підтримується, стосовно особливих 
форм зайнятості, інших ніж вільні контракти, таких як контракт на визначений термін, 
робота з неповною зайнятістю, тимчасова робота та сезонна робота”;

(4) Рада була не в змозі прийняти ні рішення, запропоноване для Директиві, про певні 
трудові відносини стосовно перекошування конкуренції (1), ні рішення, запропоноване 
для Директиві, про певні трудові відносини стосовно умов роботи (2);

(5) Висновки Ессенської Європейської Ради підкреслювали необхідність вжити заходи 

1 ОВ C 224, 8.9.1990, С. 6. та ОВ C 305, 5.12.1990, С. 8 
2 ОВ C 224, 8.9.1990, С. 4.
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з наміром «збільшення росту інтенсивності зайнятості, зокрема більш гнучкішою 
організацією роботи шляхом, що задовольняє обидва бажання працівників та вимоги 
конкуренції»; 

(6) Резолюція Ради від 9 грудня 1999 року Настанови зайнятості 1999 року запрошує 
соціальних партнерів на усіх відповідних рівнях обговорити угоди, щоб модернізувати 
організацію роботи, включаючи гнучкі робочі угоди, з метою зробити підприємства 
продуктивними та конкурентними та досягнути необхідного балансу між гнучкістю та 
безпекою; 

(7) Комісія, згідно статті 3(2) Угоди про соціальну політику, проконсультувала 
адміністрацію та працівників щодо можливого напрямку діяльності Співтовариства 
стосовно гнучкого робочого часу та безпеки роботи;

(8) Комісія, враховуючи після такої консультації, що діяльність Співтовариства була 
бажаною, ще раз проконсультувала адміністрацію та працівників щодо змісту 
розглянутої пропозиції згідно статті 3(3) вищезгаданої Угоди;

(9) Основні міжгалузеві організації, що звуться Союз Федерацій Промисловців 
та Підприємців Європи (UNICE), Європейський Центр Підприємств Громадського 
Партнерства (CEEP) та Федерація Європейського Торгового Союзу (ETUC), повідомили 
Комісії у супроводжувальному листі від 23 березня 1998 року про їх бажання 
розпочати процедуру, передбачену статтею 4 вищезгаданої Угоди; вони запитали 
Комісію у спільному листі про додатковий тримісячний термін; Комісія виконала цей 
запит впродовж строку переговорів до 30 березня 1999 року;

(10) Вищезгадані міжгалузеві організації 18 Березня 1999 року уклали структурну 
угоду про роботу на визначений термін; вони переслали Комісії їх спільний запит, щоб 
виконати структурну угоду Рішенням Ради на пропозицію Комісії, згідно статті 4(2) 
Угоди щодо соціальної політики;

(11) Рада, у своїй Резолюції від 6 Грудня 1994 року про “певні аспекти соціальної 
політики Європейського Союзу: вклад в економічне та соціальне зближення в Союзі” 
(1), попросила адміністрацію та працівників скористатися можливістю укласти угоду, 
оскільки вони як правило ближче до соціальної реальності та соціальних проблем; 

(12) Сторони, що підписали угоду, при вступі до структурної угоди про роботу з 
частковою зайнятістю від 6 червня 1997 року, заявили про свої наміри, щоб розглянути 
потребу в подібній угоді, що стосується інших видів робіт із гнучким графіком;

(13) Адміністрація та працівники бажали звернути особливу увагу на роботу на 
визначений строк, у той же час звертаючи увагу на те, що це були їх наміри, щоб 
розглянути потребу в подібній угоді, що стосується тимчасової роботи, наданої 
агентством;

(14) Сторони, що підписали угоду, бажали заключити структурну угоду про роботу на 
визначений термін, що викладає загальні принципи та мінімальні вимоги до трудових 
договорів та трудових відносин на визначений термін; вони продемонстрували їх 
бажання покращити якість роботи на визначений термін, забезпечуючи застосування 

(1) ОВ C 368, 23.12.1994, С. 6.
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принципу недискримінації, та бажання встановити структуру для запобігання 
зловживання, що є результатом використання послідовних трудових договорів або 
відносин на визначений термін;

(15) Належним інструментом для здійснення структурної угоди є регламент в межах, 
визначених статтею 249 Угоди; отже це зобов’язує держави-члени досягти результату, 
залишаючи за ними вибір щодо форм та методів;

(16) Згідно з принципами субсидіарності та пропорційності, що викладені у статті 5 
Угоди, цілі цій Директиві не можуть бути достатньо досягнуті державами-членами, 
і отже можуть бути краще досягнуті Співтовариством; ця Директива обмежує себе 
мінімумом, необхідним для досягнення тих цілей, та не виходе за межі того, що є 
необхідним для тієї цілі; 

(17) Стосовно термінів, застосованих у структурній угоді, але не визначених там точно, 
ця Директива дозволяє державам-членам визначити такі терміни у відповідності з 
державним правом або практикою, як у випадку з іншими Директивами по соціальним 
справам із використанням подібних термінів, якщо визначення по питанням 
відповідають змісту структурної угоди;

(18) Комісія сформулювала свою пропозицію для Директиві, згідно з її Повідомленням 
від 14 грудня 1993 року щодо застосування угоди про соціальну політику та з її 
Повідомленням від 20 травня 1998 року про пристосування та просування соціального 
діалогу на рівні Співтовариства, враховуючи представницький статус сторін, що 
домовляються, їх мандата та законності кожного пункту структурної угоди; сторони, 
що домовляються, разом мають достатньо представницький статус;

(19) Комісія інформувала Європейський парламент та Економічний і соціальний 
комітет, посилаючи їм текст угоди, що супроводжується їх пропозицією для Регламенту 
та пояснювальним меморандумом, згідно з її повідомленням щодо виконання 
Протоколу про соціальну політику; 

(20) 6 травня 1999 року Європейський парламент прийняв Резолюцію про структурну 
угоду між соціальними партнерами; 

(21) Виконання структурної угоди робить свій внесок у досягнення цілей у статті 136 
Угоди,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
С т а т т я  1

Ціль Директиви полягає у тому, щоб привести до чинності структурну угоду щодо 
трудових договорів на визначений термін від 18 березня 1999 року між основними 
міжгалузевими організаціями (ETUC, UNICE та CEEP) додану до цього документа.

С т а т т я  2

Держави-члени мають надати чинності законам, постановам та адміністративним 
положенням ►C1 необхідним для відповідності цій Директиві від 10 липня 2001 
року, ◄ або мають забезпечити, щоб найпізніше саме тієї дати адміністрація та 
працівники запровадили необхідні заходи згідно з угодою, держави-члени зобов’язані 
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вживати будь-які необхідні заходи для надання їм можливості в будь-який час бути 
спроможними гарантувати результати, встановлені цей Директивою. Вони мають 
негайно інформувати про це Комісію. 

Держави-члени можуть мати максимум ще один рік, якщо необхідно, та подальшу 
консультацію з адміністрацією та працівниками, щоб врахувати особливі труднощі 
або виконання згідно колективній угоді. За таких обставин вони повинні інформувати 
Комісію негайно.

Коли держави-члени приймають положення, згадані у першому пункті, вони 
повинні містити посилання на цю Директиву або повинні супроводжуватись такими 
посиланнями під час їх офіційного опублікування. Процедура для таких посилань 
повинна бути ухваленою державами-членами.

С т а т т я  3

Ця Директива повинна набирати чинності в день його публікації в Офіційному віснику 
Європейських Співтовариств.

С т а т т я  4

Ця Директива адресується державам-членам. 

Вчинено у Люксембурзі, 28 червня 1999 року. 

За Раду

Голова M. NAUMANN

ДОДАТОК 
ETUC-UNICE-CEEP 

СТРУКТУРНА УГОДА ПРО РОБОТУ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН

Вступ

Ця структурна угода відображає роль, яку соціальні партнери можуть відігравати у 
Європейській стратегії зайнятості, узгодженій на Люксембурзькому надзвичайному 
самміті 1997 року та, наступній структурній угоді щодо роботи із частковою зайнятістю, 
представляє подальший внесок у досягнення кращого балансу між «гнучкістю 
робочого часу та безпеки для працівників». 

Сторони цієї угоди визнають, що договори невизначеної тривалості є, та будуть 
основною формою трудових відношень між підприємцями та працівниками. Вони 
також визнають, що трудові договори на визначений термін відповідають, за певних 
обставин, потребам і підприємців, і працівників. 

Ця угода викладає загальні принципи та мінімальні вимоги, що стосуються роботи 
на визначений термін, визнаючи, що їх детальне застосування повинно враховувати 
фактори певних національних, секторних та сезонних ситуацій. Вона ілюструє 
готовність Соціальних Партнерів встановити загальну структуру для того, щоб 
забезпечити однакове поводження для працівників з роботою на визначений термін, 
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захищаючи їх від дискримінації та для того, щоб використати трудові договори на 
визначений термін на основі, прийнятній для підприємців та працівників.

Ця угода застосовується до працівників з роботою на визначений термін за винятком 
тих, що направлені агентством з тимчасової роботи, до якого територіально 
відноситься підприємство. Це є намір сторін розглянути потребу у подібній угоді, що 
стосується тимчасової роботи, наданої агентством.

Ця угода має відношення до трудових умов працівників, з роботою на визначений 
термін, визнаючи, що справи, що стосуються встановленого законом соціального 
забезпечення, призначені для вирішення Державами-членами. Відносно до цього 
Соціальні партнери відзначають Декларацію Зайнятості Дублінської Європейської 
Ради 1996 року, яка підкреслила, між іншим, потребу розвинути більше сприятливих 
для зайнятості систем соціального забезпечення, “розвиваючи системи соціального 
захисту, спроможні пристосовуватись до нових зразків роботи та надаючи відповідний 
захист залученим до такої роботи”. Сторони цієї угоди повторюють точку зору, 
виражену в угоді про часткову зайнятість 1997 року, що Держави-члени повинні 
виконати цю Декларацію без затримки.

До того ж також визнано, що нововведення у професійних системах соціального захисту 
є необхідними з метою адаптувати їх до сучасних умов, і, зокрема, передбачувати 
зміну прав. 

ETUC, UNICE та CEEP просять Комісію подати цю структурну угоду до Ради, щоб 
отримати рішення, яке закріпить ці вимоги у Державах-членах, які є сторонами Угоди 
про соціальну політику, яка додається до Протоколу (№ 14) про соціальну політику, що 
у свою чергу додається до Договору про заснування Європейського Співтовариства.

Сторони цієї угоди просять Комісію, в її пропозиції здійснити угоду, щоб просити 
Держави-члени прийняти закони, постанови та адміністративні положення, необхідні 
для виконання Рішення Ради протягом 2 років з часу його ухвалення або забезпечити 
(1) , що соціальні партнери встановлюють необхідні заходи за допомогою угоди до 
кінця цього строку. Державам-членам дозволяється, якщо необхідна і подальша 
консультація з соціальними партнерами, і з метою врахування специфічних труднощів 
або виконання колективною угодою, мати максимум один додатковий рік для 
виконання цього положення.

Сторони цієї угоди просять, щоб із соціальними партнерами консультувались перед 
будь-якою законодавчою, регулюючою або адміністративною ініціативою, виявленою 
Державою-членом, щоб відповідати існуючій угоді.

Без порушення ролі національних судів та Вищого Суду, сторони цієї угоди просять, 
щоб будь-яке питання, що стосується інтерпретації цієї угоди на європейському рівні, 
було, перед усім, направлено Комісією їм для оцінки.

Загальний аналіз

1. Беручи до уваги Угоду про соціальну політику, що додається до Протоколу (№ 14) 
про соціальну політику, що додається до Договору про заснування Європейського 

1 В межах значення статті 2.4 Угоди про соціальну політику, що додається до Протоколу (№ 14) про соціальну політику, що 
додається до Договору про заснування Європейського Співтовариства.
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Співтовариства, і зокрема статті 3.4 та 4.2;

2. Оскільки стаття 4.2 Угоди про соціальну політику передбачає, що угоди, укладені на 
рівні Співтовариства, можуть бути виконані за наявністю спільного запиту сторін, що 
їх підписали, згідно Рішення Ради за пропозицією Комісії;

3. Оскільки, у цьому другому консультативному документі про гнучкість робочого 
часу та безпеку працівників, Комісія оголосила свій намір запропонувати юридично 
обов’язкову міру Співтовариства;

4. Зважаючи на її висновок щодо пропозиції про Регламент про роботу з частковою 
зайнятістю, Європейський парламент запропонував Комісії подати негайно пропозиції 
щодо регламентів про інші форми роботи із гнучким графіком, такі як робота на 
визначений термін та тимчасова робота, надана агентством;

5. Оскільки у висновках надзвичайного самміту щодо зайнятості, прийнятих у 
Люксембурзі, Європейська Рада запропонувала соціальним партнерам укласти угоди, 
щоб “модернізувати організацію роботи, включаючи заходи до роботи із гнучким 
графіком, з метою зробити підприємства продуктивними, конкурентоспроможними 
та такими, що досягнули необхідного балансу між гнучкістю та безпекою”;

6. Оскільки трудові договори на невизначений термін є основною формою трудових 
відносин та сприяють якості життя зацікавлених працівників та покращують роботу;

7. Оскільки використання трудових договорів на визначений термін основаних на 
об’єктивних причинах є способом запобігання зловживанню;

8. Оскільки трудові договори на визначений термін є особливістю зайнятості у певних 
секторах, справах та діяльностях, які можуть задовольнити і підприємців, і працівників;

9. Оскільки, більш ніж половина працівників з роботою на визначений термін в 
Європейському Союзі – жінки, і отже ця угода може сприяти покращенню рівностей 
можливостей жінок та чоловіків;

10. Оскільки ця угода посилається назад на Держави-члени та соціальних партнерів 
для заходів для застосування її основних принципів, мінімальних вимог та положень, 
з метою врахування ситуації у кожній Державі-члені та обставин специфічних секторів 
та справ, включаючи діяльність, яка має сезонний характер;

11. Оскільки ця угода враховує потребу покращення вимог соціальної політики, 
збільшення конкурентоспроможності економіки Співтовариства та ухиляння від 
значних адміністративних, фінансових та юридичних обмежень, які б стримували 
створення та розвиток малих та середніх підприємств;

12. Оскільки соціальні партнери розташовані найкраще для того, щоб знайти рішення, 
які відповідають потребам як підприємців, так і працівників, і тому їм надається 
спеціальна роль у виконанні та застосуванні цієї угоди.

СТОРОНИ, ЩО ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПОВИННІ УЗГОДИТИ НАСТУПНЕ 
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Ціль (пункт 1)

Ціллю цієї структурної угоди є: 
(a) поліпшення якості роботи з визначеним терміном, забезпечуючи застосування 

принципу недискримінації;
(b) встановлення структури для запобігання зловживанню, яке є результатом 

використання послідовних трудових договорів або відносин на визначений 
термін.

Сфера дії (пункт 2)

1. Ця угода застосовується до працівників з визначеним терміном роботи, які мають 
трудовий договір чи трудові відносини, як визначено у законі, колективних угодах або 
у практиці кожної Держави-члена.

2. Держави-члени після консультації із соціальними партнерами та/чи соціальні 
партнери можуть забезпечити, щоб ця угода не застосовувалася до:

(a) початкових відносин професійного навчання та навчальних схем;
(b) трудових договорів та відносин, які були укладені в межах структури специфічного 

державного навчання або навчання при підтримці держави, інтеграції та програми 
професійної перекваліфікації.

Визначення (пункт 3)

1. Для цієї угоди термін «працівник з визначеним робочим терміном» означає особу, 
що має трудовий договір або відносини, в які вступають безпосередньо підприємець 
та працівник, де кінець трудового договору або відносин визначений об’єктивними 
умовами, такими як досягнення певної дати, закінчення певного завдання чи 
виникнення певного випадку. 

2. Для цієї угоди термін «порівняний постійний працівник» означає працівника з 
трудовим договором або відносинами невизначеної тривалості, у тому ж самому 
закладі, що займається тією ж самою або подібною роботою/справою, приділяючи 
належну увагу кваліфікаціям/навичкам. Якщо у тому ж самому закладі немає 
порівняного постійного працівника, порівняння повинно бути зроблено у відношенні 
до колективної угоди, що застосовується або, якщо не існує ніякої колективної угоди, 
яка застосовується, згідно з національним правом, колективними угодами або 
практикою.

Принцип недискримінації (пункт 4)

1. Стосовно трудових умов, працівники з визначеним терміном роботи не повинні 
роздивлятись у менш сприятливий спосіб, ніж порівняні постійні працівники, тільки 
тому, що вони мають трудовий договір або відносини з визначеним терміном, якщо 
тільки різний розгляд не виправданий об’єктивними обставинами.

2. Де це доцільно, повинен застосовуватися принцип пропорційного часу. 

3. Заходи для застосування цього пункту мають бути визначені Державами-членами 
після консультації з соціальними партнерами та/чи соціальними партнерами, беручи 
до уваги право Співтовариства та національне право, колективні угоди та практику.
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4. Період робочих кваліфікацій, що стосуються специфічних трудових умов має 
бути тим самим для працівників з визначеним терміном роботи як і для постійних 
працівників, за винятком, якщо різний період робочих кваліфікацій виправданий 
об’єктивними обставинами. 

Заходи для запобігання зловживанням (пункт 5)

1. Для запобігання зловживання, що є результатом використання послідовних трудових 
договорів або відносин на визначений термін, Держави-члени, після консультації 
із соціальними партнерами, згідно з національним правом, колективними угодами 
або практикою, та/чи соціальні партнери, мають, якщо немає ніяких еквівалентних 
юридичних заходів, для запобігання зловживанням ввести таким чином, який приймає 
до уваги потреби специфічних секторів та/чи категорій працівників, один або більше 
наступних заходів: 

(a) об’єктивні причини, що виправдовують поновлення таких договорів або відносин; 
(b) максимальна повна тривалість послідовних трудових договорів або відносин на 

визначений термін; 
(c) кількість відновлень таких договорів або відносин. 

2. Держави-члени після консультації із соціальними партнерами та/чи соціальні 
партнери мають, якщо доцільно, визначити за яких умов трудові договори або 
відносини на визначений термін:

(a) має бути розцінений як “послідовний”

(b) вважатиметься договором або відносинами на невизначений термін. 

Інформаційні та трудові можливості (пункт 6)

1. Підприємці повинні інформувати працівників з роботою на визначений термін 
про вакансії, які виникли на підприємстві або у закладі, щоб переконатися, що вони 
мають такі ж можливості забезпечити постійне місце роботи, як у інших працівників. 
Така інформація має бути передбачена за допомогою загального повідомлення у 
зручному місці на підприємстві або у закладі. 

2. Наскільки це можливо, підприємці повинні спростити доступ працівникам з 
визначеним робочим терміном до відповідних навчальних можливостей, щоб 
покращити їх навички, розвиток кар’єри та професійну мобільність.

Інформація та консультація (пункт 7)

1. Працівники з визначеним робочим терміном повинні бути враховані при обчисленні 
межі, вище якої уповноважені робочі органи, передбачені у національному праві та 
праві Співтовариства, можуть бути створені на підприємстві, згідно з національними 
положеннями.

2. Заходи для застосування пункту 7.1 мають бути визначені Державами-членами 
після консультації із соціальними партнерами та/чи соціальними партнерами згідно з 
національним правом, колективними угодами або практикою та зважаючи на пункт 
4.1.
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3. Наскільки це можливо, підприємці повинні розглянути забезпечення відповідною 
інформацією існуючих уповноважених робочих органів щодо роботи з визначеним 
терміном на підприємстві. 

Положення про виконання (пункт 8)

1. Держави-члени та/чи соціальні партнери можуть підтримати або ввести більш 
сприятливі умови для працівників ніж ті, що викладені у цій угоді. 

2. Ця угода не повинна суперечити будь-яким специфічним положенням 
Співтовариства, і зокрема положенням Співтовариства щодо рівного розгляду або 
рівних можливостей чоловіків та жінок.

3. Виконання цієї угоди не повинно утворювати дійсні підстави для зменшення 
загального рівня захисту, наданого працівникам у рамках угоди.

4. Дійсна угода не суперечить праву соціальних партнерів зупинитися на відповідному 
рівні, включаючи Європейський рівень, адаптації угод та/чи доповнювати положення 
цієї угоди, таким способом, що візьме до уваги специфічні потреби зацікавлених 
соціальних партнерів. 

5. Запобігання та врегулювання суперечок та скарг, які виникають при застосуванні 
цієї угоди має бути виконано згідно з національним правом, колективними угодами 
та практикою. 

6. Сторони, що підписали угоду, повинні переглянути застосування цієї угоди через 
п’ять років після дати прийняття рішення Радою, на запит однієї із сторін цієї угоди.

Fritz VERZETNITSCH 
Президент ETUC

Antonio CASTELLANO AUYANET
Президент CEEP

Dirk F. HUDIG
Генеральний секретар UNICE

Georges JACOBS
Президент UNICE

Emilio GABAGLIO.
Генеральний секретар ETUC

Jytte FREDENSBORG
Генеральний секретар CEEP

18 Березня 1999 року
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COUNCIL DIRECTIVE 1999/70/EC OF 28 JUNE 1999 CONCERNING THE 
FRAMEWORK AGREEMENT ON FIXED-TERM WORK CONCLUDED BY 
ETUC, UNICE AND CEEP

(OJ L 175, 10.7.1999, p.43)   
Corrected by:

►C1 Corrigendum, OJ L 244, 16.9.1999, p. 64  (99/70)

COUNCIL DIRECTIVE 1999/70/EC 
of 28 June 1999  

concerning the framework agreement on fixed-term work 
concluded by ETUC, UNICE and CEEP

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
139(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Whereas:

(1) Following the entry into force of the Treaty of Amsterdam the provisions of the Agreement 
on social policy annexed to the Protocol on social policy, annexed to the Treaty establishing 
the European Community have been incorporated into Articles 136 to 139 of the Treaty 
establishing the European Community;

(2) Management and labour (the social partners) may, in accordance with Article 139(2) 
of the Treaty, request jointly that agreements at Community level be implemented by a 
Council decision on a proposal from the Commission;

(3) Point 7 of the Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers provides, 
inter alia, that «the completion of the internal market must lead to an improvement in 
the living and working conditions of workers in the European Community. This process 
must result from an approximation of these conditions while the improvement is being 
maintained, as regards in particular forms of employment other than open-ended contracts, 
such as fixed-term contracts, part-time working, temporary work and seasonal work»;

(4) The Council has been unable to reach a decision on the proposal for a Directive on certain 
employment relationships with regard to distortions of competition (1), nor on the proposal 
for a Directive on certain employment relationships with regard to working conditions(2);

1 OJ C 224, 8.9.1990, p. 6. and OJ C 305, 5.12.1990, p. 8.
2 OJ C 224, 8.9.1990, p. 4. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0070R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN
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(5) The conclusions of the Essen European Council stressed the need to take measures with 
a view to «increasing the employment-intensiveness of growth, in particular by a more 
flexible organisation of work in a way which fulfils both the wishes of employees and the 
requirements of competition»;

(6) The Council Resolution of 9 February 1999 on the 1999 Employment Guidelines invites 
the social partners at all appropriate levels to negotiate agreements to modernise the 
organisation of work, including flexible working arrangements, with the aim of making 
undertakings productive and competitive and achieving the required balance between 
flexibility and security;

(7) The Commission, in accordance with Article 3(2) of the Agreement on social policy, has 
consulted management and labour on the possible direction of Community action with 
regard to flexible working time and job security;

(8) The Commission, considering after such consultation that Community action was 
desirable, once again consulted management and labour on the substance of the envisaged 
proposal in accordance with Article 3(3) of the said Agreement;

(9) The general cross-industry organisations, namely the Union of Industrial and Employers’ 
Confederations of Europe (UNICE), the European Centre of Enterprises with Public 
Participation (CEEP) and the European Trade Union Confederation (ETUC), informed the 
Commission in a joint letter dated 23 March 1998 of their desire to initiate the procedure 
provided for in Article 4 of the said Agreement; they asked the Commission, in a joint letter, 
for a further period of three months; the Commission complied with this request extending 
the negotiation period to 30 March 1999;

(10) The said cross-industry organisations on 18 March 1999 concluded a framework 
agreement on fixed-term work; they forwarded to the Commission their joint request 
to implement the framework agreement by a Council Decision on a proposal from the 
Commission, in accordance with Article 4(2) of the Agreement on social policy;

(11) The Council, in its Resolution of 6 December 1994 on «certain aspects for a European 
Union social policy: a contribution to economic and social convergence in the Union»(1), 
asked management and labour to make use of the opportunities for concluding agreements, 
since they are as a rule closer to social reality and to social problems;

(12) The signatory parties, in the preamble to the framework agreement on part-time 
work concluded on 6 June 1997, announced their intention to consider the need for similar 
agreements relating to other forms of flexible work;

(13) Management and labour wished to give particular attention to fixed-term work, while 
at the same time indicating that it was their intention to consider the need for a similar 
agreement relating to temporary agency work;

(14) The signatory parties wished to conclude a framework agreement on fixed-term work 
setting out the general principles and minimum requirements for fixed-term employment 
contracts and employment relationships; they have demonstrated their desire to improve the 
quality of fixed-term work by ensuring the application of the principle of non-discrimination, 

1 OJ C 368, 23.12.1994, p. 6.
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and to establish a framework to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term 
employment contracts or relationships;

(15) The proper instrument for implementing the framework agreement is a directive within 
the meaning of Article 249 of the Treaty; it therefore binds the Member States as to the 
result to be achieved, whilst leaving them the choice of form and methods;

(16) In accordance with the principles of subsidiarity and proportionality as set out in 
Article 5 of the Treaty, the objectives of this Directive cannot be sufficiently achieved by 
the Member States and can therefore be better achieved by the Community; this Directive 
limits itself to the minimum required for the attainment of those objectives and does not 
go beyond what is necessary for that purpose;

(17) As regards terms used in the framework agreement but not specifically defined therein, 
this Directive allows Member States to define such terms in conformity with national law or 
practice as is the case for other Directives on social matters using similar terms, provided 
that the definitions in question respect the content of the framework agreement;

(18) The Commission has drafted its proposal for a Directive, in accordance with its 
Communication of 14 December 1993 concerning the application of the agreement on social 
policy and its Communication of 20 May 1998 on adapting and promoting the social dialogue 
at Community level, taking into account the representative status of the contracting parties, 
their mandate and the legality of each clause of the framework agreement; the contracting 
parties together have a sufficiently representative status;

(19) The Commission informed the European Parliament and the Economic and Social 
Committee by sending them the text of the agreement, accompanied by its proposal for 
a Directive and the explanatory memorandum, in accordance with its communication 
concerning the implementation of the Protocol on social policy;

(20) On 6 May 1999 the European Parliament adopted a Resolution on the framework 
agreement between the social partners;

(21) The implementation of the framework agreement contributes to achieving the objectives 
in Article 136 of the Treaty,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:
A r t i c l e  1

The purpose of the Directive is to put into effect the framework agreement on fixed-term 
contracts concluded on 18 March 1999 between the general cross-industry organisations 
(ETUC, UNICE and CEEP) annexed hereto.

A r t i c l e  2

Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary ►C1 to comply with this Directive by 10 July 2001 ◄ , or shall ensure that, by that 
date at the latest, management and labour have introduced the necessary measures by 
agreement, the Member States being required to take any necessary measures to enable 
them at any time to be in a position to guarantee the results imposed by this Directive. They 
shall forthwith inform the Commission thereof.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0070R(01)
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Member States may have a maximum of one more year, if necessary, and following 
consultation with management and labour, to take account of special difficulties or 
implementation by a collective agreement. They shall inform the Commission forthwith in 
such circumstances.

When Member States adopt the provisions referred to in the first paragraph, these shall 
contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference at the 
time of their official publication. The procedure for such reference shall be adopted by the 
Member States.

A r t i c l e  3

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 
European Communities.

A r t i c l e  4
This Directive is addressed to the Member States.

Done at Luxembourg, 28 June 1999.
For the Council 
The President M. NAUMANN

ANNEX 
ETUC-UNICE-CEEP 

framework agreement on fixed-term work

Preamble

This framework agreement illustrates the role that the social partners can play in the 
European employment strategy agreed at the 1997 Luxembourg extra-ordinary summit and, 
following the framework agreement on part-time work, represents a further contribution 
towards achieving a better balance between “flexibility in working time and security for 
workers”.

The parties to this agreement recognise that contracts of an indefinite duration are, and 
will continue to be, the general form of employment relationship between employers and 
workers. They also recognise that fixed-term employment contracts respond, in certain 
circumstances, to the needs of both employers and workers.

This agreement sets out the general principles and minimum requirements relating to fixed-
term work, recognising that their detailed application needs to take account of the realities 
of specific national, sectoral and seasonal situations. It illustrates the willingness of the 
Social Partners to establish a general framework for ensuring equal treatment for fixed-term 
workers by protecting them against discrimination and for using fixed-term employment 
contracts on a basis acceptable to employers and workers.

This agreement applies to fixed-term workers with the exception of those placed by a 
temporary work agency at the disposition of a user enterprise. It is the intention of the 
parties to consider the need for a similar agreement relating to temporary agency work.
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This agreement relates to the employment conditions of fixed-term workers, recognising 
that matters relating to statutory social security are for decision by the Member States. In 
this respect the Social Partners note the Employment Declaration of the Dublin European 
Council in 1996 which emphasised inter alia, the need to develop more employment-friendly 
social security systems by “developing social protection systems capable of adapting to new 
patterns of work and providing appropriate protection to those engaged in such work”. The 
parties to this agreement reiterate the view expressed in the 1997 part-time agreement 
that Member States should give effect to this Declaration without delay.

In addition, it is also recognised that innovations in occupational social protection systems 
are necessary in order to adapt them to current conditions, and in particular to provide for 
the transferability of rights.

The ETUC, UNICE and CEEP request the Commission to submit this framework agreement to 
the Council for a decision making these requirements binding in the Member States which 
are party to the Agreement on social policy annexed to the Protocol (No 14) on social policy 
annexed to the Treaty establishing the European Community.

The parties to this agreement ask the Commission, in its proposal to implement the 
agreement, to request Member States to adopt the laws, regulations and administrative 
provisions necessary to comply with the Council Decision within two years from its adoption 
or ensure(1) that the social partners establish the necessary measures by way of agreement 
by the end of this period. Member States may, if necessary and following consultation with 
the social partners, and in order to take account of particular difficulties or implementation 
by collective agreement have up to a maximum of one additional year to comply with this 
provision.

The parties to this agreement request that the social partners are consulted prior to any 
legislative, regulatory or administrative initiative taken by a Member State to conform to 
the present agreement.

Without prejudice to the role of national courts and the Court of Justice, the parties to 
this agreement request that any matter relating to the interpretation of this agreement at 
European level should in the first instance be referred by the Commission to them for an 
opinion.

General considerations

1. Having regard to the Agreement on social policy annexed to the Protocol (No 14) on 
social policy annexed to the Treaty establishing the European Community, and in particular 
Article 3.4 and 4.2 thereof;

2. Whereas Article 4.2 of the Agreement on social policy provides that agreements concluded 
at Community level may be implemented, at the joint request of the signatory parties, by a 
Council decision on a proposal from the Commission;

3. Whereas, in its second consultation document on flexibility in working time and security for 
workers, the Commission announced its intention to propose a legally-binding Community 
measure;

1 Within the meaning of Article 2.4 of the Agreement on social policy annexed to the Protocol (No 14) on social policy annexed to the 
Treaty establishing the European Community.
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4. Whereas in its opinion on the proposal for a Directive on part-time work, the European 
Parliament invited the Commission to submit immediately proposals for directives on other 
forms of flexible work, such as fixed-term work and temporary agency work;

5. Whereas in the conclusions of the extraordinary summit on employment adopted in 
Luxembourg, the European Council invited the social partners to negotiate agreements to 
“modernise the organisation of work, including flexible working arrangements, with the 
aim of making undertakings productive and competitive and achieving the required balance 
between flexibility and security”;

6. Whereas employment contracts of an indefinite duration are the general form of 
employment relationships and contribute to the quality of life of the workers concerned 
and improve performance;

7. Whereas the use of fixed-term employment contracts based on objective reasons is a 
way to prevent abuse;

8. Whereas fixed-term employment contracts are a feature of employment in certain 
sectors, occupations and activities which can suit both employers and workers;

9. Whereas more than half of fixed-term workers in the European Union are women and 
this agreement can therefore contribute to improving equality of opportunities between 
women and men;

10. Whereas this agreement refers back to Member States and social partners for the 
arrangements for the application of its general principles, minimum requirements 
and provisions, in order to take account of the situation in each Member State and the 
circumstances of particular sectors and occupations, including the activities of a seasonal 
nature;

11. Whereas this agreement takes into consideration the need to improve social policy 
requirements, to enhance the competitiveness of the Community economy and to avoid 
imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would hold back the 
creation and development of small and medium-sized undertakings;

12. Whereas the social partners are best placed to find solutions that correspond to the 
needs of both employers and workers and shall therefore be given a special role in the 
implementation and application of this agreement.

THE SIGNATORY PARTIES HAVE AGREED THE FOLLOWING

Purpose (clause 1)

The purpose of this framework agreement is to:

(a) improve the quality of fixed-term work by ensuring the application of the principle of 
non-discrimination;

(b) establish a framework to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term 
employment contracts or relationships.



ЗМІСТ  1999/70/EC 53

Scope (clause 2)

1. This agreement applies to fixed-term workers who have an employment contract or 
employment relationship as defined in law, collective agreements or practice in each 
Member State.

2. Member States after consultation with the social partners and/or the social partners may 
provide that this agreement does not apply to:

(a) initial vocational training relationships and apprenticeship schemes;

(b) employment contracts and relationships which have been concluded within the 
framework of a specific public or publicly-supported training, integration and vocational 
retraining programme.

Definitions (clause 3)

1. For the purpose of this agreement the term “fixed-term worker” means a person having 
an employment contract or relationship entered into directly between an employer and a 
worker where the end of the employment contract or relationship is determined by objective 
conditions such as reaching a specific date, completing a specific task, or the occurrence of 
a specific event.

2. For the purpose of this agreement, the term “comparable permanent worker” means 
a worker with an employment contract or relationship of indefinite duration, in the same 
establishment, engaged in the same or similar work/occupation, due regard being given to 
qualifications/skills.

Where there is no comparable permanent worker in the same establishment, the comparison 
shall be made by reference to the applicable collective agreement, or where there is no 
applicable collective agreement, in accordance with national law, collective agreements or 
practice.

Principle of non-discrimination (clause 4)

1. In respect of employment conditions, fixed-term workers shall not be treated in a less 
favourable manner than comparable permanent workers solely because they have a fixed-
term contract or relation unless different treatment is justified on objective grounds.

2. Where appropriate, the principle of pro rata temporis shall apply.

3. The arrangements for the application of this clause shall be defined by the Member 
States after consultation with the social partners and/or the social partners, having regard 
to Community law and national law, collective agreements and practice.

4. Period-of service qualifications relating to particular conditions of employment shall be 
the same for fixed-term workers as for permanent workers except where different length-
of service qualifications are justified on objective grounds.

Measures to prevent abuse (clause 5)
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1. To prevent abuse arising from the use of successive fixed-term employment contracts 
or relationships, Member States, after consultation with social partners in accordance with 
national law, collective agreements or practice, and/or the social partners, shall, where 
there are no equivalent legal measures to prevent abuse, introduce in a manner which takes 
account of the needs of specific sectors and/or categories of workers, one or more of the 
following measures:

(a) objective reasons justifying the renewal of such contracts or relationships;

(b) the maximum total duration of successive fixed-term employment contracts or 
relationships;

(c) the number of renewals of such contracts or relationships.

2. Member States after consultation with the social partners and/or the social partners shall, 
where appropriate, determine under what conditions fixed-term employment contracts or 
relationships:

(a) shall be regarded as “successive”

(b) shall be deemed to be contracts or relationships of indefinite duration.

Information and employment opportunities (clause 6)

1. Employers shall inform fixed-term workers about vacancies which become available in 
the undertaking or establishment to ensure that they have the same opportunity to secure 
permanent positions as other workers. Such information may be provided by way of a 
general announcement at a suitable place in the undertaking or establishment.

2. As far as possible, employers should facilitate access by fixed-term workers to appropriate 
training opportunities to enhance their skills, career development and occupational mobility.

Information and consultation (clause 7)

1. Fixed-term workers shall be taken into consideration in calculating the threshold above 
which workers’ representative bodies provided for in national and Community law may be 
constituted in the undertaking as required by national provisions.

2. The arrangements for the application of clause 7.1 shall be defined by Member States 
after consultation with the social partners and/or the social partners in accordance with 
national law, collective agreements or practice and having regard to clause 4.1.

3. As far as possible, employers should give consideration to the provision of appropriate 
information to existing workers’ representative bodies about fixed-term work in the 
undertaking.

Provisions on implementation (clause 8)

1. Member States and/or the social partners can maintain or introduce more favourable 
provisions for workers than set out in this agreement.
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2. This agreement shall be without prejudice to any more specific Community provisions, 
and in particular Community provisions concerning equal treatment or opportunities for 
men and women.

3. Implementation of this agreement shall not constitute valid grounds for reducing the 
general level of protection afforded to workers in the field of the agreement.

4. The present agreement does not prejudice the right of the social partners to conclude at 
the appropriate level, including European level, agreements adapting and/or complementing 
the provisions of this agreement in a manner which will take note of the specific needs of 
the social partners concerned.

5. The prevention and settlement of disputes and grievances arising from the application of 
this agreement shall be dealt with in accordance with national law, collective agreements 
and practice.

6. The signatory parties shall review the application of this agreement five years after the 
date of the Council decision if requested by one of the parties to this agreement.

Fritz VERZETNITSCH 
President of the ETUC

Antonio CASTELLANO 
AUYANET

President of CEEP

Dirk F. HUDIG

Secretary-General of UNICE

Georges JACOBS

President of UNICE

Emilio GABAGLIO.

Генеральний секретар ETUC

Jytte FREDENSBORG

Secretary-General of CEEP

18 March 1999
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3. ДИРЕКТИВА РАДИ 97/81/ЄC ВІД 15 ГРУДНЯ 1997 РОКУ ЩОДО 
РАМКОВОЇ УГОДИ ПРО НЕПОВНУ ЗАЙНЯТІСТЬ, УКЛАДЕНОЇ МІЖ 
UNICE, CEEP ТА ETUC

Зі змінами, внесеними: Офіційний вісник
№ С дата

►M Директива Ради 98/23/ЄС від 7 квітня 1998 року L 131 10 5.5.1998
►В

ДИРЕКТИВА РАДИ 97/81/ЄC 
від 15 грудня 1997 року 

 про Рамкову Угоду про неповну зайнятість, що укладено між UNICE, CEEP та ETUC

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про соціальну політику, доданий до Протоколу (№ 14) 
про соціальну політику, доданий до Договору про заснування Європейського 
Співтовариства, та, зокрема, статтю 4 (2),

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

(1) Оскільки на базі Протоколу про соціальну політику, доданого до Договору 
про заснування Європейського Співтовариства, держави-члени, за виключенням 
Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (тут і далі – «держави-
члени»), бажаючи продовжувати шлях встановлений у Соціальній Хартії 1989 року, 
уклали угоду про соціальну політику;

(2) Оскільки керівництво та працівники (соціальні партнери) можуть, відповідно до 
статті 4(2) Угоди про соціальну політику, спільно вимагати забезпечення виконання 
угод на рівні Співтовариства рішенням Ради за пропозицією Комісії;

(3) Оскільки пункт 7 Хартії Співтовариства з основних соціальних прав робітників 
передбачає, між іншим, що «заповнення внутрішнього ринку повинно привести до 
покращення умов життя та праці робітників у Європейському Співтоваристві. Цей 
процес повинен витікати з наближення цих умов, поки зберігається покращення, 
відносно окремих форм зайнятості відмінних від необмежених контрактів, таких як 
строкові контракти, не повна зайнятість, тимчасова робота та сезонна робота»;

(4) Оскільки Рада не дійшла рішення про пропозицію щодо Директиви про визначені 
відносини зайнятості стосовно викривлення конкуренції (1), із змінами(2), а також про 
пропозицію щодо Директиви про визначені відносини зайнятості стосовно умов 
праці(3);

(5) Оскільки висновки Європейської Ради в Гессені наголосили на необхідності у 
прийнятті мір для стимуляції зайнятості та рівних можливостей для жінок та чоловіків, 
та закликала до вжиття заходів щодо підвищення зайнятості-інтенсивності росту, 
зокрема більш гнучкою організацією праці таким чином, який би задовольнив як 
1 ОВ C 224, 8. 9. 1990, С. 6.
2 ОВ C 305, 5. 12. 1990, С. 8.
3 ОВ C 224, 8. 9. 1990, С. 4
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бажання робітників, так і умови конкуренції;

(6) Оскільки Комісія, у відповідності до статті 3(2) Угоди про соціальну політику, 
консультувалася з керівництвом та робітниками про можливий напрямок дій 
Співтовариства стосовно гнучкості робочого часу та безпеки праці;

(7) Оскільки Комісія, вважаючи, після таких консультацій, що дії Співтовариства 
будуть бажаними, ще раз проконсультувалася з керівництвом та робітниками на рівні 
Співтовариства про зміст пропозиції, що розглядалася, у відповідності до статті 3(3) 
зазначеної Угоди;

(8) Оскільки загальні міжпрофесійні організації, Союз Конфедерацій промисловців та 
підприємців Європи (UNICE), Європейський Центр Підприємств із Громадською Участю 
(CEEP) та Європейська Конфедерація Профсоюзів (ETUC) поінформували Комісію 
у спільному листі від 19 червня 1996 року про їх бажання ініціювати процедуру, 
закріплену у статті 4 Угоди про  соціальну політику; оскільки вони просили 
Комісію, у спільному листі датованому 12 березня 1997 року, про подальші три місяці; 
оскільки Комісія виконала це прохання; 

(9) Оскільки зазначені міжпрофесійні організації уклали 6 червня 1997 року Рамкову 
Угоду про неповну зайнятість; оскільки вони направили до Комісії їх спільний запит 
про введення в дію цієї Рамкової Угоди рішенням Ради за пропозицією від Комісії, у 
відповідності до статті 4(2) зазначеної Угоди;

(10) Оскільки Рада, у своїй Резолюції від 6 грудня 1994 року про перспективи соціальної 
політики Європейського Союзу: вклад в економічне та соціальне зближення в Союзі(1), 
просила керівництво та робітників використати можливості для укладання угоди, так 
як вони, як правило, ближчі до соціальної дійсності та соціальних проблем;

(11) Оскільки договірні сторони бажали укласти Рамкову Угоду про неповну зайнятість, 
що встановлює загальні принципи та мінімальні вимоги для неповної зайнятості; 
оскільки вони продемонстрували їх бажання заснувати загальну структуру для 
усунення дискримінації проти робітників неповної зайнятості та допомогти розвитку 
потенціалу неповної зайнятості на основі, що однаково прийнятна для роботодавців 
та робітників;

(12) Оскільки соціальні партнери бажали надати особливої уваги неповній зайнятості, 
хоча в той же час вказуючи, що це був їх намір обговорити необхідність подібних угод 
щодо інших гнучких форм роботи; 

(13) Оскільки у висновках Європейської Ради у Амстердамі голови держав та 
урядів Європейського Союзу надзвичайно вітали угоду, укладену між соціальними 
партнерами про неповну зайнятість;

(14) Оскільки належним документом для введення в дію Рамкової Угоди є Директива у 
межах розуміння статті 189 Договору; оскільки це, таким чином, зобов’язує держави-
члени стосовно досягнення результатів, хоча національним владам надається вибір 
форми та методів;

(15) Оскільки у відповідності до принципів субсидіарності та пропорційності, як 
1 ОВ C 368, 23. 12. 1994, С. 6.
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встановлено у статті 3(b) Договору, цілі цієї Директиви не можуть бути повною мірою 
досягнуті державами-членами і таким чином краще будуть досягнуті Співтовариством; 
оскільки ця Директива не йде далі необхідного для досягнення тих цілей;

(16) Оскільки, з огляду на терміни, використані у Рамковій Угоді, що конкретно 
не визначені у ній, ця Директива надає державам-членам волю у визначенні тих 
термінів, відповідно до національного права та практики, таким же чином як і у інших 
соціально-політичних Директивах використовуються подібні терміни, передбачаючи, 
що вказані визначення пов’язані із змістом Рамкової Угоди;

(17) Оскільки Комісія підготувала пропозицію про Директиву, відповідно до 
Повідомлення від 14 грудня 1993 року про застосування Протоколу (№ 14) про соціальну 
політику та Повідомлення від 18 вересня 1996 року про розвиток соціального діалогу 
на рівні Співтовариства, беручи до уваги представницький статус договірних сторін та 
законність кожного пункту Рамкової Угоди;

(18) Оскільки Комісія підготувала пропозицію про Директиву, згідно із статтею 2(2) 
Угоди про соціальну політику, яка передбачає, що Директиви з питань соціальної 
політики «повинні уникати адміністративного, фінансового та юридичного тиску 
таким чином, щоб стримати створення та розвиток малих та середніх підприємств»;

(19) Оскільки Комісія, відповідно до Повідомлення від 14 грудня 1993 року про 
застосування Протоколу (№ 14) про соціальну політику, поінформувала Європейський 
Парламент надсиланням тексту пропозиції про Директиву, що містить Рамкову Угоду; 

(20) Оскільки Комісія також поінформувала Економічно-соціальний комітет;

(21) Оскільки пункт 6.1 Рамкової Угоди передбачає, що держави-члени та/або соціальні 
партнери можуть зберігати або вносити більш підходящі положення;

(22) Оскільки пункт 6.2 Рамкової Угоди передбачає, що введення в дію цієї Директиви 
не може слугувати виправданням будь-якій регресії, пов’язаною із ситуацією, яка вже 
існує у кожній із держав-членів;

(23) Оскільки Хартія Співтовариства з основних соціальних прав робітників визнає 
важливість боротьби проти всіх форм дискримінації, особливо заснованої на статі, 
кольорі, расі, переконаннях та віросповіданні;

(24) Оскільки стаття F(2) Договору про Європейський Союз стверджує, що Союз 
повинен поважати основні права, так як вони гарантовані Європейською Конвенцією 
із захисту людських прав та основних свобод та витікають із конституційних традицій, 
загальних для держав-членів, як головні принципи права Співтовариства;

(25) Оскільки держави-члени можуть доручити соціальним партнерам, на їх спільне 
прохання, виконання цієї Директиви, за умови, якщо держави-члени виконають всі 
необхідні міри щоб запевнити, що вони можуть гарантувати весь час результати, 
запроваджені цією Директивою;

(26) Оскільки введення в дію Рамкової Угоди сприяє досягненню цілей, згідно статті 1 
Угоди про соціальну політику, 
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УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

С т а т т я  1

Метою цієї Директиви є введення в дію Рамкової Угоди про неповну зайнятість, 
укладену 6 червня 1997 року між основними міжпрофесійними організаціями (UNICE, 
CEEP та ETUC), наведеної у Додатку.

С т а т т я  2

1. Держави-члени мають ввести в дію закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення, необхідні для виконання цієї Директиви, не пізніше 20 січня 2000 року, 
або мають переконатися, що до тієї дати найпізніше соціальні партнери впровадили 
необхідні мірі за угодою, від держав-членів вимагається здійснення будь-яких 
необхідних мір для надання змоги їм у будь-який час перебувати у положенні, що 
гарантує результати, продиктовані цією Директивою. Із цього вони мають негайно 
інформувати Комісію.

Держави-члени при необхідності матимуть максимум ще один рік для врахування 
особливих складнощів чи здійснення за колективною угодою.

За таких обставин вони мають негайно інформувати Комісію.

Коли держави-члени будуть ухвалювати заходи, зазначені у першому пункті, вони 
повинні містити посилання на цю Директиву чи супроводжуватися таким посиланням 

▼B

під час їх офіційного публікування. Методи здійснення такого посилання мають 
встановлюватися державами-членами.

▼М1

1а. Що стосується Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, то 
зазначена у частині 1 дата 20 січня 2000 року змінюється датою 7 квітня 2000 року.

▼B

2. Держави-члени мають повідомляти Комісії текст основних положень внутрішнього 
права, яке вони ухвалили чи ухвалять, з питань, що регулюються цією Директивою.

С т а т т я  3

Ця Директива набуває чинності у день публікації в Офіційному віснику Європейських 
Співтовариств.

С т а т т я  4

Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼B
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ДОДАТОК 
СОЮЗ КОНФЕДЕРАЦІЙ ПРОМИСЛОВЦІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ ЄВРОПИ 

КОНФЕДЕРАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТОРГОВОГО СОЮЗУ 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДПРИЄМСТВ З ГРОМАДСЬКОЮ УЧАСТЮ 

РАМКОВА УГОДА ПРО НЕПОВНУ ЗАЙНЯТІСТЬ

Преамбула

Ця Рамкова Угода є вкладом у загальну європейську стратегію зайнятості. Неповна 
зайнятість мала важливий вплив на зайнятість останніми роками. З цього приводу 
сторони цієї угоди надали пріоритетної уваги цій формі роботи. Прагненням сторін 
є розгляд потреби у подібних угодах, пов’язаних з іншими гнучкими формами праці.

Усвідомлюючи різноманіття ситуацій в державах-членах та визнаючи, що неповна 
зайнятість є майбутнім зайнятості в певних сферах та діяльності, ця Угода встановлює 
загальні принципи та мінімальні вимоги пов’язані з неповної зайнятістю. Це показує 
готовність соціальних партнерів до заснування загальної структури для усунення 
дискримінації щодо робітників неповної зайнятості та допомагати розвитку 
можливостей неповної зайнятості на основі прийнятній для роботодавців та 
робітників.

Ця Угода торкається умов праці робітників неповної зайнятості, усвідомлюючи, що 
питання щодо встановленої соціальної безпеки вирішуються державами-членами. В 
контексті принципів недискримінації сторони Угоди зважили на Декларацію Зайнятості 
ухвалену у грудні 1996 року на Європейській Раді в Дубліні, в якій Рада між іншим 
наголосила на необхідності зробити систему соціальної безпеки більш схильною до 
зайнятості шляхом «розвитку системи соціального захисту, здатної до пристосування 
до нових моделей роботи та забезпечення відповідного захисту людям зайнятих на 
такій роботі. Сторони цієї Угоди вважають, що цій Декларації має бути надано силу.

ETUC, UNICE та CEEP прохають Комісію подати цю Рамкову Угоду до Ради на вирішення, 
надаючи цим вимогам обов’язковості у державах-членах, які є сторонами Угоди про 
соціальну політику, доданої до Протоколу (№ 14) про соціальну політику, доданого до 
Договору про створення Європейського Співтовариства.

Сторони цієї Угоди просять Комісію у своїй пропозиції ввести в дію цю Угоду, вимагати 
від держав-членів ухвалення законів, підзаконних актів та адміністративних положень, 
необхідних для виконання рішення Ради у термін до двох років з моменту ухвалення 
Директиви чи гарантування (1) того, що соціальні партнери вживають необхідних 
заходів шляхом укладання угоди у зазначений строк. Держави-члени, зважаючи на 
певні труднощі чи введення в дію колективною угодою, матимуть додатковий один 
рік максимум для виконання цих вимог.

Не сумніваючись у ролі, що відіграють національні суди та Європейський Суд, сторони 
цієї угоди просять, щоб будь-які питання пов’язані з інтерпретацією цієї угоди на 
європейському рівні, в першу чергу, мають передаватися Комісією сторонам для 
висловлення думки.

Загальні міркування

1 В межах розуміння статті 2(4) Угоди про соціальну політику Договору про заснування Європейського Співтовариства.
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1. Беручи до уваги Угоду про соціальну політику додану до Протоколу (№ 14) 
про соціальну політику доданого до Договору про створення Європейського 
Співтовариства, та зокрема статтю 3(4) та 4(2);

2. Оскільки стаття 4(2) Угоди про соціальну політику передбачає, що угоди, укладені 
на рівні Співтовариства можуть бути введені в дію, за спільним проханням договірних 
сторін, рішенням Ради за пропозицією Комісії.

3. Оскільки у другому консультативному документі Комісії про гнучкість робочого 
часу та безпеку робітників Комісія проголосила намір запропонувати заходи 
Співтовариства, обов’язкові зі законом;

▼B

4. Оскільки висновки зустрічі Європейської Ради в Мессіні наголошують на необхідності 
у вжитті заходів по сприянню зайнятості та рівним можливостям як для жінок, так 
і чоловіків, та закликають та прийняття мір націлених на «підвищення зростання 
інтенсивності зайнятості, зокрема більш гнучкою організацією роботи у такий спосіб, 
який би задовольнив бажання працівників та умови конкуренції»;

5. Оскільки сторони цієї угоди надають важливості заходам, які сприятимуть доступу 
до неповної зайнятості чоловікам та жінкам, щоб підготуватися до пенсії, узгодити 
професійне та сімейне життя та мати можливість для освіти та підвищення кваліфікації 
з метою вдосконалення їх досвіду та кар’єрного зростання задля взаємної користі 
роботодавців і робітників та у спосіб, який допоможе розвитку підприємств;

6. Оскільки ця Угода відсилається державам-членам та соціальним партнерам 
для впорядкування застосування цих загальних принципів, мінімальних вимог та 
положень, щоб зважити на ситуацію в кожній із держав-членів;

7. Оскільки ця Угода приймає до уваги потребу у вдосконаленні соціально-політичних 
вимог, у підвищенні конкурентоспроможності економіки Співтовариства та в униканні 
застосування адміністративного, фінансового та юридичного тиску таким чином, що 
стримує створення та розвиток малих та середніх підприємств;

8. Оскільки соціальні партнери найкраще розташовані для вирішення, що співпадає 
з потребами роботодавців та робітників і тому їм має бути надано особливої ролі у 
виконанні і застосуванні цієї Угоди.

ДОГОВОРНІ СТОРОНИ ПОГОДИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

Стаття 1: Мета

Метою цієї Рамкової Угоди є:

(a) передбачити ліквідацію дискримінації щодо робітників неповної зайнятості та 
вдосконалити якість неповної зайнятості;

(b) сприяти розвитку неповної зайнятості на добровільній основі та сприяти гнучкій 
організації робочого часу у спосіб, який зважає на потреби роботодавців та робітників.



ЗМІСТ  97/81/ЄC  62

Стаття 2: Сфера застосування

1. Ця Угода застосовується до робітників неповної зайнятості, які мають трудові угоди 
чи трудові відносини як визначено законом, колективну угоду чи працюють в групі у 
кожній із держав-членів.

2. Держави-члени, після консультації з соціальними партнерами відповідно до 
національного права, колективних угод чи практики, та/або соціальні партнери на 
необхідному рівні згідно з практикою національних промислових відносин можуть, за 
об’єктивних причин, виключити у цілому чи частково із термінів цієї Угоди робітників 
неповної зайнятості, які працюють нерегулярно. Такі виключення мають періодично 
переглядатися для встановлення об’єктивних причин залишення їх чинними.

Стаття 3: Визначення

Для цілей цієї угоди:

1. Термін «робітник неповної зайнятості» відсилає до працівника, чий нормальний 
робочий час, підрахований на тижневій основі чи в середньому за період найму до 
одного року, є меншим за робочий час порівнюваного робітника повної зайнятості.

2. Термін «порівнюваний робітник повної зайнятості» означає робітника повної 
зайнятості у тій самій установі, що має той самий тип контракту найму чи трудових 
відносин, який зайнятий на тій самій чи подібній роботі/посаді, належної уваги повинно 
надаватися іншим обставинам, які можуть включати трудовий стаж і кваліфікацію/
досвід.

Якщо немає порівнюваного робітника повної зайнятості у тій самій установі, порівняння 
має здійснюватись посиланням на підходящу колективну угоду чи, якщо немає 
підходящої колективної угоди, відповідно до національного права, колективних угод 
чи практики.

Стаття 4: Принципи недискримінації

1. Стосовно умов праці робітники неповної зайнятості не повинні ставитись у менш 
зручні умови, ніж порівнювані робітники повної зайнятості, тільки через те, що вони 
працюють не весь час, якщо інше ставлення не обґрунтовано об’єктивними причинами.

2. Де необхідно, має застосовуватись принцип pro rata temporis.

▼B

3. Заходи щодо застосування цієї статті мають бути визначені державами-членами 
та/або соціальними партнерами, беручи до уваги європейське законодавство, 
національне право, колективні угоди та практику.

4. Якщо це обґрунтовано об’єктивними причинами, держави-члени, консультації із 
соціальними партнерами, відповідно до національного права, колективних угод чи 
практики, та/або соціальні партнери можуть, де необхідно, вдатися щодо певних 
умов праці до обмеження строком служби, робочого часу чи набуття кваліфікації. 
Обмеження стосовно доступу робітників неповної зайнятості до певних умов праці 
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мають періодично як зазначається у статті 4.1.

Стаття 5: Можливості неповної зайнятості

1. В контексті статті 1 цієї Угоди та принципу недискримінації щодо працівників 
неповної зайнятості порівняно з робітниками повної зайнятості:

(a) держави-члени, слідуючи консультаціям з соціальними партнерами, відповідно 
до національного права чи практики, мають визначити та переглянути перешкоди 
юридичного і адміністративного характеру, які можуть обмежувати можливості 
робітників неповної зайнятості, і, де необхідно, усувати їх;

(b) соціальні партнери, діючи в межах компетенції та через процедури, встановлені 
у колективних угодах, мають визначити та переглянути, які можуть обмежувати 
можливості робітників неповної зайнятості, і, де необхідно, усувати їх.

2. Відмова робітника переводитися з повної зайнятості на неповну зайнятість чи 
навпаки не має бути підставою для розірвання трудового договору, зберігаючи за 
собою право на розірвання трудового договору, відповідно до національного права, 
колективних угод та практики, з інших підстав, що можуть походити від вимог до 
роботи в установі.

3. За змогою, роботодавці мають приділяти увагу такому:

(a) проханням робітників перевести з повної зайнятості на неповну, якщо це можливо 
в установі;

(b) проханням робітників перевести з неповної зайнятості на повну чи збільшити їх 
робочий час, у разі виникнення можливості;

(c) положенням вчасного інформування про наявність посад неповної і повної 
зайнятості в установі для сприяння переходу з повної зайнятості на неповну і 
навпаки;

(d) заходам сприяння доступу до неповної зайнятості на усіх рівнях установи, 
включаючи досвідчені та керівні посади, і де необхідно, сприяння доступу 
робітників неповної зайнятості до професійної освіти для покращення кар’єрних 
можливостей і професіональної мобільності;

(e) положенням належного інформування про існування осіб, що роз’яснюють 
робітникам про неповну зайнятість в установі.

Стаття 6: Положення про застосування

1. Держави-члени та/або соціальні партнери можуть зберігати чи вводити більш 
підходящі положення, встановлення в цій Угоді;

2. Застосування положень цієї Угоди не повинно містити чинні підстави для 
обмеження загального рівня захисту наданого робітникам у сфері дії цієї угоди. 
Це не перешкоджає праву держав-членів та/або соціальних партнерів розвивати 
різні законні, адміністративні чи договірні положення, в світлі зміни обставин, і не 
перешкоджає застосування статті 5.1, доки виконується принцип недискримінації, як 
викладено в статті 4.1.

3. Ця Угода не перешкоджає праву соціальних партнерів укладати, на необхідному 
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рівні, включаючи європейський рівень, угоди, які адаптують та/або доповнюють 
положення цієї Угоди у спосіб, який зважає на особливі потреби соціальних партнерів.

4. Ця Угода має відповідати іншим більш особливим положенням Співтовариства, і 
зокрема положення Співтовариства стосовно рівного ставлення чи рівних можливостей 
для чоловіків та жінок.

5. Попередження та урегулювання спорів і скарг, що походять від застосування цієї 
Угоди, має вестися відповідно до національного права, колективних угод та практики.

6. Договірні сторони мають переглянути цю Угоду через 5 років з моменту прийняття 
рішення Ради, якщо цього забажає одна із сторін Угоди.
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COUNCIL DIRECTIVE 97/81/EC OF 15 DECEMBER 1997 CONCERNING 
THE FRAMEWORK AGREEMENT ON PART-TIME WORK CONCLUDED BY 
UNICE, CEEP AND THE ETUC

(OJ L 014, 20.1.1998, p.9)   

 Amended by: Official Journal
  No page date

►M1 Council Directive 98/23/ec of 7 April 1998   L 131 10 5.5.1998

▼B

COUNCIL DIRECTIVE 97/81/EC 
of 15 December 1997 

concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP 
and the ETUC

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Agreement on social policy annexed to the Protocol (No 14) on social 
policy, annexed to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
4(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

(1) Whereas on the basis of the Protocol on social policy annexed to the Treaty establishing 
the European Community, the Member States, with the exception of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as ‘the Member States̀ ), 
wishing to continue along the path laid down in the 1989 Social Charter, have concluded an 
agreement on social policy;

(2) Whereas management and labour (the social partners) may, in accordance with Article 
4(2) of the Agreement on social policy, request jointly that agreements at Community level 
be implemented by a Council decision on a proposal from the Commission;

(3) Whereas point 7 of the Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers 
provides, inter alia, that ‘the completion of the internal market must lead to an improvement 
in the living and working conditions of workers in the European Community. This process 
must result from an approximation of these conditions while the improvement is being 
maintained, as regards in particular (. . .) forms of employment other than open-ended 
contracts, such as fixed-term contracts, part-time working, temporary work and seasonal 
work ;̀

(4) Whereas the Council has not reached a decision on the proposal for a Directive on certain 
employment relationships with regard to distortions of competition (1), as amended (2), nor 
on the proposal for a Directive on certain employment relationships with regard to working 
conditions(3);

1 OJ C 224, 8. 9. 1990, p. 6.
2 OJ C 305, 5. 12. 1990, p. 8.
3 OJ C 224, 8. 9. 1990, p. 4.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31997L0081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01997L0081-19980525&qid=1429704125123&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01997L0081-19980525&qid=1429704125123&from=EN
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(5) Whereas the conclusions of the Essen European Council stressed the need to take 
measures to promote employment and equal opportunities for women and men, and 
called for measures with a view to increasing the employment-intensiveness of growth, in 
particular by a more flexible organization of work in a way which fulfils both the wishes of 
employees and the requirements of competition;

(6) Whereas the Commission, in accordance with Article 3(2) of the Agreement on social 
policy, has consulted management and labour on the possible direction of Community 
action with regard to flexible working time and job security;

(7) Whereas the Commission, considering after such consultation that Community action 
was desirable, once again consulted management and labour at Community level on the 
substance of the envisaged proposal in accordance with Article 3(3) of the said Agreement;

(8) Whereas the general cross-industry organizations, the Union of Industrial and 
Employer’s Confederations of Europe (UNICE), the European Centre of Enterprises with 
Public Participation (CEEP) and the European Trade Union Confederation (ETUC) informed 
the Commission in their joint letter of 19 June 1996 of their desire to initiate the procedure 
provided for in Article 4 of the Agreement on social policy; whereas they asked the 
Commission, in a joint letter dated 12 March 1997, for a further three months; whereas the 
Commission complied with this request;

(9) Whereas the said cross-industry organizations concluded, on 6 June 1997, a Framework 
Agreement on part-time work; whereas they forwarded to the Commission their joint 
request to implement this Framework Agreement by a Council decision on a proposal from 
the Commission, in accordance with Article 4(2) of the said Agreement;

(10) Whereas the Council, in its Resolution of 6 December 1994 on prospects for a European 
Union social policy: contribution to economic and social convergence in the Union(1), asked 
management and labour to make use of the opportunities for concluding agreements, since 
they are as a rule closer to social reality and to social problems;

(11) Whereas the signatory parties wished to conclude a framework agreement on part-
time work setting out the general principles and minimum requirements for part-time 
working; whereas they have demonstrated their desire to establish a general framework 
for eliminating discrimination against part-time workers and to contribute to developing the 
potential for part-time work on a basis which is acceptable for employers and workers alike;

(12) Whereas the social partners wished to give particular attention to part-time work, 
while at the same time indicating that it was their intention to consider the need for similar 
agreements for other flexible forms of work;

(13) Whereas, in the conclusions of the Amsterdam European Council, the Heads of State 
and Government of the European Union strongly welcomed the agreement concluded by 
the social partners on part-time work;

(14) Whereas the proper instrument for implementing the Framework Agreement is a 
Directive within the meaning of Article 189 of the Treaty; whereas it therefore binds the 
Member States as to the result to be achieved, whilst leaving national authorities the choice 

1 OJ C 368, 23. 12. 1994, p. 6.
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of form and methods;

(15) Whereas, in accordance with the principles of subsidiarity and proportionality as set out 
in Article 3(b) of the Treaty, the objectives of this Directive cannot be sufficiently achieved 
by the Member States and can therefore be better achieved by the Community; wheres 
this Directive does not go beyond what is necessary for the attainment of those objectives;

(16) Whereas, with regard to terms used in the Framework Agreement which are not 
specifically defined therein, this Directive leaves Member States free to define those terms 
in accordance with national law and practice, as is the case for other social policy Directives 
using similar terms, providing that the said definitions respect the content of the Framework 
Agreement;

(17) Whereas the Commission has drafted its proposal for a Directive, in accordance with its 
Communication of 14 December 1993 concerning the application of the Protocol (No 14) on 
social policy and its Communication of 18 September 1996 concerning the development of 
the social dialogue at Community level, taking into account the representative status of the 
signatory parties and the legality of each clause of the Framework Agreement;

(18) Whereas the Commission has drafted its proposal for a Directive in compliance with 
Article 2(2) of the Agreement on social policy which provides that Directives in the social 
policy domain ‘shall avoid imposing administrative, financial and legal constraints in a 
way which would hold back the creation and development of small and medium-sized 
undertakings̀ ;

(19) Whereas the Commission, in accordance with its Communication of 14 December 1993 
concerning the application of the Protocol (No 14) on social policy, informed the European 
Parliament by sending it the text of its proposal for a Directive containing the Framework 
Agreement;

(20) Whereas the Commission also informed the Economic and Social Committee;

(21) Whereas Clause 6.1 of the Framework Agreement provides that Member States and/or 
the social partners may maintain or introduce more favourable provisions;

(22) Whereas Clause 6.2 of the Framework Agreement provides that implementation of this 
Directive may not serve to justify any regression in relation to the situation which already 
exists in each Member State;

(23) Whereas the Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers recognizes 
the importance of the fight against all forms of discrimination, especially based on sex, 
colour, race, opinion and creed;

(24) Whereas Article F(2) of the Treaty on European Union states that the Union shall 
respect fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional 
traditions common to the Member States, as general principles of Community law;

(25) Whereas the Member States may entrust the social partners, at their joint request, 
with the implementation of this Directive, provided that the Member States take all the 
necessary steps to ensure that they can at all times guarantee the results imposed by this 
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Directive;

(26) Whereas the implementation of the Framework Agreement contributes to achieving 
the objectives under Article 1 of the Agreement on social policy,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

A r t i c l e  1

The purpose of this Directive is to implement the Framework Agreement on part-time work 
concluded on 6 June 1997 between the general cross-industry organizations (UNICE, CEEP 
and the ETUC) annexed hereto.

A r t i c l e  2

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive not later than 20 January 2000, or shall ensure that, 
by that date at the latest, the social partners have introduced the necessary measures by 
agreement, the Member States being required to take any necessary measures to enable 
them at any time to be in a position to guarantee the results imposed by this Directive. They 
shall forthwith inform the Commission thereof.

Member States may have a maximum of one more year, if necessary, to take account of 
special difficulties or implementation by a collective agreement.

They shall inform the Commission forthwith in such circumstances.

When Member States adopt the measures referred to in the first subparagraph, they shall 
contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the 
occasion of their official publication. The methods of making such a reference shall be laid 
down by the Member States.
▼M1

1a. As regards the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the date of 20 
January 2000 in paragraph 1 shall be replaced by the date of 7 April 2000.
▼B

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of 
domestic law which they have adopted or which they adopt in the field governed by this 
Directive.

A r t i c l e  3

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 
European Communities.

A r t i c l e  4

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 15 December 1997.

For the Council

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31997L0081
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The President J.-C. JUNCKER

ANNEX 
UNION OF INDUSTRIAL AND EMPLOYERS’ CONFEDERATIONS OF EUROPE 

EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION 
EUROPEAN CENTRE OF ENTERPRISES 

WITH PUBLIC PARTICIPATION FRAMEWORK AGREEMENT ON PART-TIME WORK

Preamble

This Framework Agreement is a contribution to the overall European strategy on 
employment. Part-time work has had an important impact on employment in recent years. 
For this reason, the parties to this agreement have given priority attention to this form of 
work. It is the intention of the parties to consider the need for similar agreements relating 
to other forms of flexible work.

Recognizing the diversity of situations in Member States and acknowledging that part-time 
work is a feature of employment in certain sectors and activities, this Agreement sets out 
the general principles and minimum requirements relating to part-time work. It illustrates 
the willingness of the social partners to establish a general framework for the elimination 
of discrimination against part-time workers and to assist the development of opportunities 
for part-time working on a basis acceptable to employers and workers.

This Agreement relates to employment conditions of part-time workers recognizing that 
matters concerning statutory social security are for decision by the Member States. In the 
context of the principle of non-discrimination, the parties to this Agreement have noted the 
Employment Declaration of the Dublin European Council of December 1996, wherein the 
Council inter alia emphasized the need to make social security systems more employment-
friendly by ‘developing social protection systems capable of adapting to new patterns of 
work and of providing appropriate protection to people engaged in such work .̀ The parties 
to this Agreement consider that effect should be given to this Declaration.

ETUC, UNICE and CEEP request the Commission to submit this Framework Agreement to 
the Council for a decision making these requirements binding in the Member States which 
are party to the Agreement on social policy annexed to the Protocol (No 14) on social policy 
annexed to the Treaty establishing the European Community.

The parties to this Agreement ask the Commission, in its proposal to implement this 
Agreement, to request that Member States adopt the laws, regulations and administrative 
provisions necessary to comply with the Council decision within a period of two years from 
its adoption or ensure (1)  that the social partners establish the necessary measures by way 
of agreement by the end of this period. Member States may, if necessary to take account of 
particular difficulties or implementation by collective agreement, have up to a maximum of 
one additional year to comply with this provision.

Without prejudice to the role of national courts and the Court of Justice, the parties to 
this agreement request that any matter relating to the interpretation of this agreement at 
European level should, in the first instance, be referred by the Commission to them for an 

1 Within the meaning of Article 2(4) of the Agreement on social policy of the Treaty establishing the European Community.
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opinion.

General considerations

1. Having regard to the Agreement on social policy annexed to the Protocol (No 14) on 
social policy annexed to the Treaty establishing the European Community, and in particular 
Articles 3(4) and 4(2) thereof;

2. Whereas Article 4(2) of the Agreement on social policy provides that agreements 
concluded at Community level may be implemented, at the joint request of the signatory 
parties, by a Council decision on a proposal from the Commission.

3. Whereas, in its second consultation document on flexibility of working time and security 
for workers, the Commission announced its intention to propose a legally binding Community 
measure;

4. Whereas the conclusions of the European Council meeting in Essen emphasized the need 
for measures to promote both employment and equal opportunities for women and men, 
and called for measures aimed at ‘increasing the employment intensiveness of growth, in 
particular by more flexible organization of work in a way which fulfils both the wishes of 
employees and the requirements of competitioǹ ;

5. Whereas the parties to this agreement attach importance to measures which would 
facilitate access to part-time work for men and women in order to prepare for retirement, 
reconcile professional and family life, and take up education and training opportunities 
to improve their skills and career opportunities for the mutual benefit of employers and 
workers and in a manner which would assist the development of enterprises;

6. Whereas this Agreement refers back to Member States and social partners for the 
arrangements for the application of these general principles, minimum requirements and 
provisions, in order to take account of the situation in each Member State;

7. Whereas this Agreement takes into consideration the need to improve social policy 
requirements, to enhance the competitiveness of the Community economy and to avoid 
imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would hold back the 
creation and development of small and medium-sized undertakings;

8. Whereas the social partners are best placed to find solutions that correspond to the 
needs of both employers and workers and must therefore be given a special role in the 
implementation and application of this Agreement.

THE SIGNATORY PARTIES HAVE AGREED THE FOLLOWING:

Clause 1: Purpose

The purpose of this Framework Agreement is:

(a) to provide for the removal of discrimination against part-time workers and to improve 
the quality of part-time work;

(b) to facilitate the development of part-time work on a voluntary basis and to contribute 
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to the flexible organization of working time in a manner which takes into account the needs 
of employers and workers.

Clause 2: Scope

1. This Agreement applies to part-time workers who have an employment contract or 
employment relationship as defined by the law, collective agreement or practice in force in 
each Member State.

2. Member States, after consultation with the social partners in accordance with national 
law, collective agreements or practice, and/or the social partners at the appropriate level 
in conformity with national industrial relations practice may, for objective reasons, exclude 
wholly or partly from the terms of this Agreement part-time workers who work on a casual 
basis. Such exclusions should be reviewed periodically to establish if the objective reasons 
for making them remain valid.

Clause 3: Definitions

For the purpose of this agreement:

1. The term ‘part-time worker̀  refers to an employee whose normal hours of work, calculated 
on a weekly basis or on average over a period of employment of up to one year, are less 
than the normal hours of work of a comparable full-time worker.

2. The term ‘comparable full-time worker̀  means a full-time worker in the same establishment 
having the same type of employment contract or relationship, who is engaged in the same 
or a similar work/occupation, due regard being given to other considerations which may 
include seniority and qualification/skills.

Where there is no comparable full-time worker in the same establishment, the comparison 
shall be made by reference to the applicable collective agreement or, where there is no 
applicable collective agreement, in accordance with national law, collective agreements or 
practice.

Clause 4: Principle of non-discrimination

1. In respect of employment conditions, part-time workers shall not be treated in a less 
favourable manner than comparable full-time workers solely because they work part time 
unless different treatment is justified on objective grounds.

2. Where appropriate, the principle of pro rata temporis shall apply.

3. The arrangements for the application of this clause shall be defined by the Member 
States and/or social partners, having regard to European legislation, national law, collective 
agreements and practice.

4. Where justified by objective reasons, Member States after consultation of the social 
partners in accordance with national law, collective agreements or practice and/or social 
partners may, where appropriate, make access to particular conditions of employment 
subject to a period of service, time worked or earnings qualification. Qualifications relating 
to access by part-time workers to particular conditions of employment should be reviewed 



ЗМІСТ  97/81/EC 72

periodically having regard to the principle of non-discrimination as expressed in Clause 4.1.

Clause 5: Opportunities for part-time work

1. In the context of Clause 1 of this Agreement and of the principle of non-discrimination 
between part-time and full-time workers:

(a) Member States, following consultations with the social partners in accordance with 
national law or practice, should identify and review obstacles of a legal or administrative 
nature which may limit the opportunities for part-time work and, where appropriate, 
eliminate them;

(b) the social partners, acting within their sphere of competence and through the procedures 
set out in collective agreements, should identify and review obstacles which may limit 
opportunities for part-time work and, where appropriate, eliminate them.

2. A worker’s refusal to transfer from full-time to part-time work or vice-versa should 
not in itself constitute a valid reason for termination of employment, without prejudice 
to termination in accordance with national law, collective agreements and practice, for 
other reasons such as may arise from the operational requirements of the establishment 
concerned.

3. As far as possible, employers should give consideration to:

(a) requests by workers to transfer from full-time to part-time work that becomes available 
in the establishment;

(b) requests by workers to transfer from part-time to full-time work or to increase their 
working time should the opportunity arise;

(c) the provision of timely information on the availability of part-time and full-time positions 
in the establishment in order to facilitate transfers from full-time to part-time or vice versa;

(d) measures to facilitate access to part-time work at all levels of the enterprise, including 
skilled and managerial positions, and where appropriate, to facilitate access by part-time 
workers to vocational training to enhance career opportunities and occupational mobility;

(e) the provision of appropriate information to existing bodies representing workers about 
part-time working in the enterprise.

Clause 6: Provisions on implementation

1. Member States and/or social partners may maintain or introduce more favourable 
provisions than set out in this agreement.

2. Implementation of the provisions of this Agreement shall not constitute valid grounds for 
reducing the general level of protection afforded to workers in the field of this agreement. 
This does not prejudice the right of Member States and/or social partners to develop different 
legislative, regulatory or contractual provisions, in the light of changing circumstances, and 
does not prejudice the application of Clause 5.1 as long as the principle of non-discrimination 
as expressed in Clause 4.1 is complied with.
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3. This Agreement does not prejudice the right of the social partners to conclude, at the 
appropriate level, including European level, agreements adapting and/or complementing 
the provisions of this Agreement in a manner which will take account of the specific needs 
of the social partners concerned.

4. This Agreement shall be without prejudice to any more specific Community provisions, 
and in particular Community provisions concerning equal treatment or opportunities for 
men and women.

5. The prevention and settlement of disputes and grievances arising from the application of 
this Agreement shall be dealt with in accordance with national law, collective agreements 
and practice.

6. The signatory parties shall review this Agreement, five years after the date of the Council 
decision, if requested by one of the parties to this Agreement.
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4. ДИРЕКТИВА РАДИ 91/383/ЄЕС ВІД 25 ЧЕРВНЯ 1991 РОКУ ЩОДО 
ДОПОВНЕННЯ ЗАХОДІВ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ПОКРАЩЕННЮ БЕЗПЕЧНИХ 
І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ З ТРУДОВИМИ 
ВІДНОСИНАМИ НА ВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК АБО ТИМЧАСОВИМИ 
ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ

ДИРЕКТИВА РАДИ 
від 25 червня 1991 року 

про доповнення заходів зі сприяння покращенню безпеки 
та охорони праці працівників з фіксованим терміном працевлаштування 

або тимчасовим працевлаштуванням 
(91/383/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, 

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і, зокрема, 
його статтю 118a, 

Беручи до уваги Пропозицію Комісії (1), 

У співпраці з Європейським Парламентом (2), 

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (3), 

Оскільки стаття 118a Договору передбачає, що Рада повинна прийняти, шляхом 
Директив, мінімальні вимоги для сприяння покращенню, зокрема, умов праці, для 
гарантії кращого рівня захисту безпеки та охорони праці працівників; 

Оскільки, згідно з вищеназваною статтею, директиви мають уникати накладання 
адміністративних, фінансових та юридичних обмежень, які б стримували створення 
та розвиток малих та середніх підприємств; 

Оскільки звертання до таких форм праці, як працевлаштування з фіксованим терміном 
та тимчасове працевлаштування, значно розширилось; 

Оскільки дослідження показало, що в цілому працівники з фіксованим терміном 
працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням в певних секторах 
економіки більше піддаються ризику нещасних випадків на роботі та професійним 
захворюванням, ніж інші працівники; 

Оскільки ці додаткові ризики в певних секторах економіки частково пов’язані з 
певними окремими способами залучення нових працівників у підприємство; оскільки 
ці ризики можуть бути знижені через належне надання інформації та навчання з 
початку працевлаштування; 

Оскільки директиви про безпеку та охорону праці на роботі, особливо Директива 
Ради 89/391/ЄEC від 12 червня 1989 року про впровадження заходів зі сприяння 
покращенню безпеки та охорони праці працівників на роботі (4), містять положення, 

1 ОВ № C 224, 8. 9. 1990 року, С. 4. 
2 Висновок, наданий 20 листопада 1990 року (ще не опубліковано в Офіційному віснику) та ОВ № C 158, 17. 6. 1991 року.
3 ОВ № C 332, 31. 12. 1990 року, С. 167
4 ОВ № L 183, 29. 6. 1989 року, С. 1.
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спрямовані на покращення безпеки та охорони праці працівників в цілому; 

Оскільки особливе становище працівників з фіксованим терміном працевлаштування 
або тимчасовим працевлаштуванням та особливий характер ризиків, яким вони 
піддаються в певних секторах економіки, вимагає особливих додаткових правил, 
зокрема, щодо надання інформації, навчання та нагляду за здоров’ям працівників, 
про яких йдеться; 

Оскільки ця Директива встановлює практичний крок в рамках досягнення соціального 
виміру внутрішнього ринку, 

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ: 

Розділ І. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА МЕТА

С т а т т я  1 
Сфера застосування 

Ця Директива застосовується до: 

1. відносин працевлаштування, що регулюються договором про фіксований термін 
працевлаштування, укладеним безпосередньо між роботодавцем та працівником, 
якщо завершення договору встановлюється об’єктивними умовами, як-от: досягнення 
конкретної дати, виконання конкретного завдання або у випадку конкретної події; 

2. відносин тимчасового працевлаштування між підприємством тимчасового 
працевлаштування, яке є роботодавцем, та між працівником, де останньому 
доручено працювати на користь та під контролем підприємства або установи, які 
користуватимуться його послугами. 

С т а т т я  2 
Мета

1. Метою цієї Директиви є забезпечити, щоб працівникам з трудовими відносинами, що 
згадуються у статті 1, було надано той самий рівень захисту, що й іншим працівникам 
на цьому підприємстві або в установі, стосовно їх безпеки та здоров’я на робочому 
місці.

2. Існування трудових відносин, що згадуються у статті 1, не повинно виправдовувати 
різне ставлення до умов праці, в тому, що стосується захисту безпеки та здоров’я на 
робочому місці, особливо відносно доступу до індивідуальних захисних засобів.

3. Директива 89/391/ЄЕС та окремі Директиви в межах значення статті 16 (1) 
застосовуватиметься повністю до працівників з трудовими відносинами, що згадуються 
у статті 1, без порушення більш суворих та специфічних положень, встановлених у цій 
Директиві.

Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
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С т а т т я  3 
Надання інформації працівникам

Без обмеження положень статті 10 Директиви 89/391/ЄЕС, держави-члени повинні 
вжити необхідних заходів для забезпечення такого:

1. перш ніж працівник з трудовими відносинами, що згадуються у статті 1, розпочне 
будь-яку діяльність, він буде проінформований підприємством або установою, що 
користуватиметься його послугами, про ризики, яким він піддається; 

2. така інформація: 

– охоплює, зокрема, будь-які особливі необхідні професійні кваліфікації або навички, 
або спеціальний медичний нагляд, які визначаються в національному законодавстві, 
та 

– чітко повідомляє про будь-які специфічні підвищені ризики, що може тягнути за 
собою ця робота, які визначаються в національному законодавстві. 

С т а т т я  4 
Навчання працівників

Без порушення статті 12 Директиви 89/391/ЄЕС, держави-члени повинні вжити 
необхідних заходів для забезпечення того, щоб у випадках, згаданих у статті 3, кожен 
працівник отримував достатнє навчання, належне для особливого характеру роботи, 
враховуючи його кваліфікацію та досвід. 

С т а т т я  5 
 Користування послугами працівниками та медичний нагляд

1. Держави-члени повинні мати вибір для заборони використання працівників з 
трудовими відносинами, що згадуються у статті 1, для певних робіт, визначених в 
національному законодавстві, які б особливо загрожували їх безпеці або здоров’ю, і, 
зокрема, для певних робіт, визначених в національному законодавстві, які вимагають 
спеціального медичного нагляду.

2. Якщо держави-члени не скористаються вибором, згаданим у частині 1, вони 
повинні, без порушення статті 14 Директиви 89/391/ЄЕС, вжити необхідних заходів для 
забезпечення того, щоб працівникам з трудовими відносинами, згаданими у статті 1, 
котрі застосовуються для робіт, що вимагають спеціального медичного нагляду, які 
визначені національним законодавством, надавався спеціальний медичний нагляд.

3. В компетенції держав-членів забезпечити, щоб відповідний медичний нагляд, 
згаданий у частині 2, продовжувався після завершення трудових відносин такого 
працівника.

С т а т т я  6 
Захисні та запобіжні служби

Держави-члени повинні вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб 
працівники, служби або особи, призначені, згідно зі статтею 7 Директиви 89/391/
ЄЕС, виконувати види діяльності, що  відносяться до запобігання та захисту від 
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професійних ризиків, були проінформовані про завдання працівників з трудовими 
відносинами, що згадуються у статті 1, в тій мірі, в якій необхідно для того, щоб 
призначені працівники, служби або особи були здатні належним чином здійснювати 
захисні та запобіжні види діяльності для всіх працівників на підприємстві або установі. 

Розділ III. СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  7 
Тимчасові трудові відносини: інформування

Без порушення статті 3, держави-члени повинні вжити необхідних заходів для 
забезпечення того, щоб: 

1. перш ніж працівники з трудовими відносинами, що згадуються у статті 1 (2) 
заступають на тимчасову роботу, підприємство або установа, що користуватимуться 
їх послугами, повинні вказати підприємству тимчасового працевлаштування, між 
іншим, потрібну професійну кваліфікацію та конкретні особливості роботи, що має 
бути виконана; 

2. підприємство тимчасового працевлаштування повинно довести всі ці факти до 
уваги зазначених працівників. 

Держави-члени можуть забезпечити, щоб деталі, які має надавати підприємство або 
установа, що користуватиметься послугами працівників, підприємству їх тимчасового 
працевлаштування, згідно з пунктом 1 першої частини, вказувалися у договорі 
призначення. 

С т а т т я  8 
Тимчасові трудові відносини: відповідальність

Держави-члени повинні вжити необхідних заходів, щоб забезпечити таке: 

1. без порушення відповідальності підприємства тимчасового працевлаштування, 
як встановлено у національному законодавстві, підприємство або установа, 
що користуватиметься послугами працівників, є відповідальними за тривалість 
призначення і за умови, що регулюють виконання роботи; 

2. для застосування частини 1, умови, що регулюють виконання роботи, мають 
обмежуватися тими, що зв’язані з безпекою, гігієною та здоров’ям на роботі. 

Розділ ІV. РІЗНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  9 
Більш сприятливі положення

Ця Директива не повинна порушувати існуючі або майбутні національні положення 
або положення Співтовариства, більш сприятливі для безпеки та захисту здоров’я 
працівників з трудовими відносинами, що згадані у статті 1. 

С т а т т я  10 
Прикінцеві положення

1. Держави-члени зобов’язані надати чинності законам, підзаконним нормативно-
правовим актам та адміністративним положенням, необхідним для забезпечення 
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відповідності цій Директиві, найпізніше до 31 грудня 1992 року. Вони негайно мають 
проінформувати про це Комісію.

Якщо держави-члени приймають ці заходи, останні повинні містити посилання на цю 
Директиву або повинні супроводжуватись такими посиланнями при їх офіційному 
опублікуванні. Методи здійснення таких посилань повинні встановлюватися 
державами-членами. 

2. Держави-члени повинні направити до Комісії тексти положень національного права, 
які вони вже прийняли або приймають у сфері, що охоплюється цією Директивою. 

3. Держави-члени повинні звітувати Комісії кожні п’ять років про практичну дію цієї 
Директиви, з викладенням точок зору працівників та роботодавців. 

Комісія повинна довести цей Звіт до уваги Європейського парламенту, Ради, 
Економічно-соціального комітету та до Консультативного комітету з безпеки, гігієни 
та захисту здоров’я на роботі. 

4. Комісія повинна подавати до Європейського парламенту, Ради та Економічно-
соціального комітету регулярний звіт з імплементації цієї Директиви, з належним 
урахуванням частин 1, 2 та 3. 

С т а т т я  11

Цю Директиву адресовано державам-членам. 

Вчинено у Люксембурзі, 25 червня 1991 року.

За Раду

Голова J.-C. JUNCKER
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COUNCIL DIRECTIVE 91/383/EEC OF 25 JUNE 1991 SUPPLEMENTING 
THE MEASURES TO ENCOURAGE IMPROVEMENTS IN THE SAFETY 
AND HEALTH AT WORK OF WORKERS WITH A FIXED-DURATION 
EMPLOYMENT RELATIONSHIP OR A TEMPORARY EMPLOYMENT 
RELATIONSHIP 

(OJ L 206, 29.7.1991, p.19)   

  Amended by: Official Journal
  No page date

►M1
DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
Text with EEA relevance of 20 June 2007

  L 165 21 27.6.2007

▼B

COUNCIL DIRECTIVE 
of 25 June 1991 

supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health 
at work of workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary 

employment relationship

(91/383/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 118a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission(1) ,

In cooperation with the European Parliament (2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),

Whereas Article 118a of the Treaty provides that the Council shall adopt, by means of 
Directives, minimum requirements for encouraging improvements, especially in the working 
environment, to guarantee a better level of protection of the safety and health of workers;

Whereas, pursuant to the said Article, Directives must avoid imposing administrative, 
financial and legal constraints which would hold back the creation and development of 
small and medium-sized undertakings;

Whereas recourse to forms of employment such as fixed-duration employment and 
temporary employment has increased considerably;

1 OJ No C 224, 8. 9. 1990, p. 4.
2 Opinion delivered on 20 November 1990 (not yet published in the Official Journal) and OJ No C 158, 17. 6. 1991.
3 OJ No C 332, 31. 12. 1990, p. 167
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Whereas research has shown that in general workers with a fixed-duration employment 
relationship or temporary employment relationship are, in certain sectors, more exposed 
to the risk of accidents at work and occupational diseases than other workers;

Whereas these additional risks in certain sectors are in part linked to certain particular 
modes of integrating new workers into the undertaking; whereas these risks can be reduced 
through adequate provision of information and training from the beginning of employment;

Whereas the Directives on health and safety at work, notably Council Directive 89/391/EEC 
of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety 
and health of workers at work(1) , contain provisions intended to improve the safety and 
health of workers in general;

Whereas the specific situation of workers with a fixed-duration employment relationship or 
a temporary employment relationship and the special nature of the risks they face in certain 
sectors calls for special additional rules, particularly as regards the provision of information, 
the training and the medical surveillance of the workers concerned;

Whereas this Directive constitutes a practical step within the framework of the attainment 
of the social dimension of the internal market,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I. SCOPE AND OBJECT

A r t i c l e  1 
Scope

This Directive shall apply to:

1. employment relationships governed by a fixed-duration contract of employment 
concluded directly between the employer and the worker, where the end of the contract is 
established by objective conditions such as: reaching a specific date, completing a specific 
task or the occurence of a specific event;

2. temporary employment relationships between a temporary employment business which 
is the employer and the worker, where the latter is assigned to work for and under the 
control of an undertaking and/or establishment making use of his services.

A r t i c l e  2 
Object

1. The purpose of this Directive is to ensure that workers with an employment relationship 
as referred to in Article 1 are afforded, as regards safety and health at work, the same level 
of protection as that of other workers in the user undertaking and/or establishment.

2. The existence of an employment relationship as referred to in Article 1 shall not justify 
different treatment with respect to working conditions inasmuch as the protection of 
safety and health at work are involved, especially as regards access to personal protective 
equipment.

1 OJ No L 183, 29. 6. 1989, p. 1
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3. Directive 89/391/EEC and the individual Directives within the meaning of Article 16 (1) 
thereof shall apply in full to workers with an employment relationship as referred to in 
Article 1, without prejudice to more binding and/or more specific provisions set out in this 
Directive.

SECTION II. GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  3 
Provision of information to workers

Without prejudice to Article 10 of Directive 89/391/EEC, Member States shall take the 
necessary steps to ensure that:

1. before a worker with an employment relationship as referred to in Article 1 takes up any 
activity, he is informed by the undertaking and/or establishment making use of his services 
of the risks which he faces;

2. such information:

— covers, in particular, any special occupational qualifications or skills or special medical 
surveillance required, as defined in national legislation, and

— states clearly any increased specific risks, as defined in national legislation, that the job 
may entail.

A r t i c l e  4 
Workers’ training

Without prejudice to Article 12 of Directive 89/391/EEC, Member States shall take the 
necessary measures to ensure that, in the cases referred to in Article 3, each worker receives 
sufficient training appropriate to the particular characteristics of the job, account being 
taken of his qualifications and experience.

A r t i c l e  5 
Use of workers’ services and medical surveillance of workers

1. Member States shall have the option of prohibiting workers with an employment 
relationship as referred to in Article 1 from being used for certain work as defined in 
national legislation, which would be particularly dangerous to their safety or health, and 
in particular for certain work which requires special medical surveillance, as defined in 
national legislation.

2. Where Member States do not avail themselves of the option referred to in paragraph 
1, they shall, without prejudice to Article 14 of Directive 89/391/EEC, take the necessary 
measures to ensure that workers with an employment relationship as referred to in Article 
1 who are used for work which requires special medical surveillance, as defined in national 
legislation, are provided with appropriate special medical surveillance.

3. It shall be open to Member States to provide that the appropriate special medical 
surveillance referred to in paragraph 2 shall extend beyond the end of the employment 
relationship of the worker concerned.
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A r t i c l e  6 
Protection and prevention services

Member States shall take the necessary measures to ensure that workers, services or 
persons designated, in accordance with Article 7 of Directive 89/391/EEC, to carry out 
activities related to protection from and prevention of occupational risks are informed of 
the assignment of workers with an employment relationship as referred to in Article 1, to 
the extent necessary for the workers, services or persons designated to be able to carry out 
adequately their protection and prevention activities for all the workers in the undertaking 
and/or establishment.

SECTION III. SPECIAL PROVISIONS
A r t i c l e  7 

Temporary employment relationships: information

Without prejudice to Article 3, Member States shall take the necessary steps to ensure that:

1. before workers with an employment relationship as, referred to in Article 1 (2) are supplied, 
a user undertaking and/or establishment shall specify to the temporary employment 
business, inter alia, the occupational qualifications required and the specific features of the 
job to be filled;

2. the temporary employment business shall bring all these facts to the attention of the 
workers concerned.

Member States may provide that the details to be given by the user undertaking and/or 
establishment to the temporary employment business in accordance with point 1 of the 
first subparagraph shall appear in a contract of assignment.

A r t i c l e  8 
Temporary employment relationships: responsibility

Member States shall take the necessary steps to ensure that:

1. without prejudice to the responsibility of the temporary employment business as laid 
down in national legislation, the user undertaking and/or establishment is/are responsible, 
for the duration of the assignment, for the conditions governing performance of the work;

2. for the application of point 1, the conditions governing the performance of the work shall 
be limited to those connected with safety, hygiene and health at work.

SECTION IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS
A r t i c l e  9 

More favourable provisions

This Directive shall be without prejudice to existing or future national or Community 
provisions which are more favourable to the safety and health protection of workers with 
an employment relationship as referred to in Article 1.

A r t i c l e  10 
Final provisions
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1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 31 December 1992 at the latest. They shall 
forthwith inform the Commission thereof.

When Member States adopt these measures, the latter shall contain a reference to this 
Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official 
publication. The methods of making such a reference shall be laid down by the Member 
States.

2. Member States shall forward to the Commission the texts of the provisions of national 
law which they have already adopted or adopt in the field covered by this Directive.

▼M1 —————

▼M1

A r t i c l e  10 a 
Implementation report

Every five years, the Member States shall submit to the Commission a report on the 
practical implementation of this Directive in the form of a specific chapter of the single 
report referred to in Article 17a(1), (2) and (3) of Directive 89/391/EEC, which serves as a 
basis for the Commission’s evaluation, in accordance with Article 17a(4) of that Directive.

▼B

A r t i c l e  11

This Directive is addressed to the Member States.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31997L0081
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5. ДИРЕКТИВА РАДИ 98/59/ЄС ВІД 20 ЛИПНЯ 1998 РОКУ ПРО 
НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНІВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЩОДО КОЛЕКТИВНИХ 
ЗВІЛЬНЕНЬ

ДИРЕКТИВА РАДИ 98/59/ЄС 
від 20 липня 1998 року 

про наближення законодавств держав-членів щодо колективного звільнення

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема, 
його статтю 100,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (1),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (2),

(1) Оскільки з метою забезпечення прозорості і раціональності необхідно 
започаткувати процес кодифікації Директиви 75/129/ЄЕС Ради від 17 лютого 1975 
року про наближення законодавств держав-членів щодо колективного звільнення (3) ;

(2) Беручи до уваги важливість посилення захисту працівників у випадку колективного 
звільнення з огляду на необхідність розвитку економічної та соціальної стабільності в 
Співтоваристві;

(3) Оскільки, не зважаючи на постійне зближення, залишаються розбіжності між 
чинними положеннями держав-членів відносно видів та процедури колективного 
звільнення, як і щодо заходів щодо пом’якшення наслідків колективного звільнення.

(4) Оскільки розбіжності можуть безпосередньо впливати на функціонування 
внутрішнього ринку;

(5) Оскільки Резолюція Ради від 21 січня 1974 року, щодо програми соціальних 
дій (4) містить положення про наближення законодавств держав-членів у питанні 
колективного звільнення; 

(6) Оскільки Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників, ухвалена 
на засіданні Європейської Ради, що проходило в Страсбурзі 9 грудня 1989 року, та в 
якому брали участь президенти держав та голови урядів одинадцяти держав-членів, 
проголошує, серед іншого, в першому реченні першої частини пункту 7 та в другій 
частині, у першій частині пункту 17, у першій частині пункту 17 і у третьому абзаці 
пункту 18, що: 

«Завершення формування внутрішнього ринку має призвести до покращення умов 
життя і праці працівників в Європейському Співтоваристві [...].

Таке покращення повинно супроводжуватись, у разі необхідності, розвитком багатьох 
1 OВ С 210, 6.7.1988.
2 OВ С 158, 26.5.1997, С. 11
3 OВ L 48, 22.2.1975, С. 29 Директива із змінами, внесеними Директивою 92/56/ЄЕС (OВ L 245, 26.8.1992, С. 3).
4 OВ С 13, 12.2.1974, С. 1
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аспектів правового регулювання праці, таких як процедура колективного звільнення 
або питання, що стосуються банкрутства.

[...]

17. Інформування, консультації та участь працівників повинні бути розвинені шляхом 
використання відповідних механізмів та із врахуванням сучасної практики різних 
держав-членів.

[...]

18. Таке інформування, консультації та участь працівників мають здійснюватись у 
належний час і, зокрема, в таких випадках:

[- ...]

[-...]

- у зв’язку з процедурою колективного звільнення,

[-...]»;

(7) Оскільки необхідність в такому наближенні обумовлюється прогресом в розумінні 
статті 117 Договору;

(8) Оскільки для визначення кількості звільнень, передбачених поняттям колективного 
звільнення в рамках цієї Директиви, необхідно прирівняти до звільнення інші форми 
розірвання контракту, які відбуваються з ініціативи роботодавця за умови, що таких 
звільнень буде що найменше п’ять; 

(9) Оскільки також необхідно зазначити, що ця Директива застосовується також по 
відношенню до колективного звільнення у результаті припинення діяльності установи, 
що є наслідком судового рішення;

(10) Оскільки державам-членам необхідно надати можливість передбачити, щоб 
представники працівників мали змогу звернутися до спеціалістів з приводу головних 
технічних складнощів, які можуть стати предметом інформування та консультацій;

(11) Оскільки необхідно гарантувати, щоб зобов’язання роботодавців щодо 
інформування, проведення консультацій та повідомлення здійснювались незалежно 
від того чи це є наслідком рішення про звільнення, прийнятого роботодавцем або 
установою, що здійснює контроль за його діяльністю;

(12) Оскільки держави-члени мають гарантувати, щоб представники працівників або 
самі працівники мали в своєму розпорядженні адміністративні та/або судові методи 
з метою виконання зобов’язань, встановлених цією Директивою.

(13) Оскільки ця Директива повинна застосовуватися без шкоди зобов’язанням 
держав-членів відносно строків транспонування Директив, що зазначені в частині В 
Додатку І.

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
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Розділ І. ВИЗНАЧЕННЯ І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
С т а т т я  1

1. Для цілей цієї Директиви:

(а) «колективним звільненням» означає: звільнення, здійснене роботодавцем з однієї 
або декількох причин, що не пов’язані з особистістю працівника, та коли кількість 
таких звільнень, за вибором держав-членів становить:

і) на період 30 днів:
 – щонайменше 10 в установах, в яких в середньому працює від 20 до 100 

працівників,
 – щонайменше 10% від кількості працівників в установі, в якій працює в середньому 

не менше 100 працівників, але не більше 300,

іі) протягом дев’яностоденного періоду щонайменше 20, яка б не була середня 
кількість працівників, працюючих на підприємстві.

(б) «представники працівників» означає представники працівників, передбачені 
законодавством або практикою держав-членів.

Для підрахунку кількості звільнень, передбачених у першому підпункті пункту 
а), розірвання контракту, яке відбувається з ініціативи роботодавця з однієї або 
декількох причин, що не пов’язані з окремими працівниками, повинні бути прирівняні 
до звільнення, за умови, що здійснено, щонайменше, 5 звільнень.

2. Ця Директива не застосовується до:
(а) колективного звільнення, що відбулось в рамках трудових договорів, укладених 

на певний термін або для певних цілей, якщо тільки таке звільнення не сталося 
до закінчення терміну або виконання умов контракту;

(б) службовців державних установ або інших органів управління (або ж, у державах 
в яких не застосовуються такі поняття, відносно подібних осіб);

(в) до екіпажу морських суден.

Розділ ІІ. ІНФОРМУВАННЯ І КОНСУЛЬТАЦІЇ
С т а т т я  2

1. Якщо роботодавець збирається здійснити колективне звільнення, він зобов’язаний 
у підходящий час проводити консультації з представниками працівників з метою 
досягнення домовленостей. 

2. Такі консультації мають принаймні охоплювати засоби та шлях уникнення або 
зменшення кількості працівників, що звільнюються та до пом’якшення наслідків 
звільнення засобами супутньої соціальної допомоги, призначеної, зокрема, для 
переатестації та перекваліфікації.

Держави-члени можуть передбачити, щоб представник працівників мав змогу 
звернутися до спеціалістів відповідно до законодавства або національної практики.

3. З метою надання можливості представнику працівників висловлювати конструктивні 
пропозиції роботодавець зобов’язаний в зручний момент під час консультацій:

(а) надавати їм усю необхідну інформацію і 
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(б) за будь-яких обставин письмово повідомляти їх про:
і) мотиви звільнення, що планується;
іі) кількість і категорії працівників, що звільнюються;
ііі) середню кількість і категорії працівників;
iv) період, в який планується здійснити звільнення;
v) критерії, що застосовувались при визначенні працівників, які звільняються, що 

передбачені національним законодавством чи практикою;
vi) методи обчислення будь-яких компенсаційних виплат, крім тих, що випливають 

з національного законодавства та/або практики.

Роботодавець зобов’язаний подати компетентному державному органу влади 
принаймні одну копію письмового повідомлення, що має містити, щонайменше, 
елементи, передбачені у підпунктах і), ii), iii), iv), v) пункту b) першого підрозділу.

4. Зобов’язання, встановлені у частинах 1, 2, та 3 мають застосовуватись незалежно 
від того чи рішення відносно колективного звільнення було прийняте роботодавцем 
або установою, якій підпорядковується цей роботодавець.

При розгляді заявлених порушень зобов’язань щодо інформування, консультацій і 
повідомлення, передбачених цією Директивною, усі обґрунтування роботодавця, 
засновані на тому, що установа, яка прийняла рішення щодо колективного звільнення, 
не надала йому необхідної інформації, не приймаються на його захист.

Розділ ІІІ. ПРОЦЕДУРА КОЛЕКТИВНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ
С т а т т я  3

1. Підприємець зобов’язаний письмово повідомляти компетентні державні органи 
влади про усі звільнення, що плануються.

Проте, держави-члени можуть передбачити, що у випадку запланованого 
колективного звільнення, яке є наслідком припинення діяльності підприємства в 
результаті судового рішення, підприємець не зобов’язаний письмово повідомляти 
компетентні органи влади, якщо останні не вимагають такого повідомлення.

Повідомлення повинне містити усю необхідну інформацію щодо запланованого 
колективного звільнення і щодо консультацій із представниками працівників, що 
передбачені статтею 2, а особливо причини звільнення, кількість працівників, що 
звільняються, звичайну кількість зайнятих працівників та період, у який планується 
здійснити звільнення. 

2. Роботодавець зобов’язаний надати представнику працівників копію повідомлення, 
що передбачене частиною 1.

Представник працівників може відправити компетентному державному органу влади 
свої можливі зауваження.

С т а т т я  4

1. Колективне звільнення, про планування якого було повідомлено компетентному 
державному органу влади, набирає чинності не раніше 30 днів після повідомлення, 
передбаченого частиною 1 статті 3, без шкоди положенням, що регулюють 
індивідуальні права у сфері строків попередження. 
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Держави-члени можуть надати компетентному державному органу влади право 
зменшити строки, передбачені в попередній частині.

2. Компетентний державний орган влади повинен використовувати строк, 
передбачений частиною 1, з метою вирішення проблем, спричинених запланованим 
колективним звільненням.

3. У випадку, коли початковий період, передбачений частиною 1, менший 60 днів 
та у випадку, коли проблеми, спричинені запланованим колективним звільненням 
можуть бути не вирішені за цей період, держави-члени можуть надати компетентному 
державному органу влади право продовжити початковий період, що слідує за 
повідомленням до 60 днів.

Держави-члени можуть надати компетентному державному органу влади право 
продовжити термін на більш тривалий період.

Підприємець повинен бути поінформований про продовження терміну і його мотиви 
до закінчення дати початкового терміну, передбаченого частиною 1.

4. Держави-члени можуть не застосовувати цю статтю щодо колективних звільнень, 
що пов’язані з припиненням діяльності підприємства внаслідок судового рішення.

Розділ ІV
С т а т т я  5

Ця Директива не повинна зашкоджувати праву держав-членів застосовувати або 
вводити закони, підзаконні акти більш сприятливі для працівників, дозволяти або 
сприяти застосуванню договірних положень більш сприятливих для працівників.

С т а т т я  6

Держави-члени мають гарантувати те, щоб представникам працівників або самим 
працівникам були доступні адміністративні та/або судові засобів забезпечення 
виконання зобов’язань, передбачених цією Директивою. 

С т а т т я  7

Держави-члени повідомляють Комісії текст основних вже ухвалених положень 
внутрішнього права або тих, що ухвалюються з питань, що регулюються цією 
Директива.

С т а т т я  8

1. Директиви, зазначені в частині А Додатку І, припиняють дію без шкоди зобов’язанням 
держав-членів, що стосуються кінцевих строків транспонування, зазначених в частині 
В цього Додатку.

2. Посилання на замінені Директиви мають розглядатися як ті, що зроблені на цю 
Директиву і мають застосовуватися згідно з кореляційною таблицею, що зазначена в 
Додатку ІІ.

С т а т т я  9

Ця Директива набирає чинності на двадцятий день після її публікації в Офіційному 
віснику Європейських Співтовариств.

С т а т т я  10
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Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено в Брюсселі 20 липня 1998 року.

За Раду 

Голова W. MOLTERER

ДОДАТОК І

Частина А

Директиви, що скасовуються

(зазначені в статті 8)

Директива Ради 75/129/ЄЕС із змінами, внесеними:

Директива Ради 92/56/ЄЕС.

Частина В

Перелік строків транспонування в національне право 
(зазначені в статті 8)

Директива Кінцева дата транспонування
75/129/ЄЕС (ОВ L 48 від 22.3.1975, С. 29) 19 лютого 1977 року

92/56/ЄЕС (ОВ L 48 від 26.8.1992, С. 3) 24 червня 1994 року

ДОДАТОК ІІ 
Кореляційна таблиця

Директива 75/129/ЄЕС Ця Директива
Підпункт (а) першого пункту частини 1 
статті 1, перший абзац підпункту 1

Підпункт (а)(і) першого пункту частини 1 
статті 1, перший абзац

Підпункт (а) першого пункту частини 1 
статті 1, перший абзац підпункту 2

Підпункт (а)(і) першого пункту частини 1 
статті 1, другий абзац

Підпункт (а) першого пункту частини 1 
статті 1, перший абзац підпункту 3

Підпункт (а)(і) першого пункту частини 1 
статті 1, третій абзац

Підпункт (а) першого пункту частини 1 
статті 1, другий абзац

Підпункт (а)(іі) першого пункту частини 1 
статті 1,

Підпункт (b) першого пункту частини 1 
статті 1,

Підпункт (b) першого пункту частини 1 
статті 1

Другий пункт частини 1 статті 1 Другий пункт частини 1 статті 1
Частина 2 статті 1 Частина 2 статті 1
Стаття 2 Стаття 2
Стаття 3 Стаття 3
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Стаття 4 Стаття 4
Стаття 5 Стаття 5
Стаття 5а Стаття 6
Перша частина статті 6 —
Друга частина статті 6 —
Стаття 7 Стаття 7
— Стаття 8
— Стаття 9
— Стаття 10
— Додаток І

Додаток ІІ
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COUNCIL DIRECTIVE 98/59/EC 
OF 20 JULY 1998  ON THE APPROXIMATION OF THE LAWS 
OF THE MEMBER STATES RELATING TO COLLECTIVE REDUNDANCIES

 (OJ L 225, 12.8.1998, p.16)   

Corrected by:
►C1 Corrigendum, OJ L 059, 27.2.2007, p. 84  (98/59)
▼B

COUNCIL DIRECTIVE 98/59/EC 
of 20 July 1998 

on the approximation of the laws of the Member States relating to collective 
redundancies

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
100 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Parliament (1),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),

(1) Whereas for reasons of clarity and rationality Council Directive 75/129/EEC of 17 
February 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective 
redundancies (3) should be consolidated;

(2) Whereas it is important that greater protection should be afforded to workers in the 
event of collective redundancies while taking into account the need for balanced economic 
and social development within the Community;

(3) Whereas, despite increasing convergence, differences still remain between the provisions 
in force in the Member States concerning the practical arrangements and procedures for 
such redundancies and the measures designed to alleviate the consequences of redundancy 
for workers;

(4) Whereas these differences can have a direct effect on the functioning of the internal 
market;

(5) Whereas the Council resolution of 21 January 1974 concerning a social action programme (4) 
made provision for a directive on the approximation of Member States’ legislation on 
collective redundancies;

1 OJ C 210, 6. 7. 1998.
2 OJ C 158, 26. 5. 1997, p. 11.
3 OJ L 48, 22. 2. 1975, p. 29. Directive as amended by Directive 92/56/EEC (OJ L 245, 26. 8. 1992, p. 3).
4 OJ C 13, 12. 2. 1974, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0059R%2803%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0059R%2803%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0059-19980901&qid=1429704894609&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0059-19980901&qid=1429704894609&from=EN
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(6) Whereas the Community Charter of the fundamental social rights of workers, adopted 
at the European Council meeting held in Strasbourg on 9 December 1989 by the Heads of 
State or Government of 11 Member States, states, inter alia, in point 7, first paragraph, first 
sentence, and second paragraph; in point 17, first paragraph; and in point 18, third indent:

‘7. The completion of the internal market must lead to an improvement in the living and 
working conditions of workers in the European Community (…).

The improvement must cover, where necessary, the development of certain aspects of 
employment regulations such as procedures for collective redundancies and those regarding 
bankruptcies.

(. . .)

17. Information, consultation and participation for workers must be developed along 
appropriate lines, taking account of the practices in force in the various Member States.

(. . .)

18. Such information, consultation and participation must be implemented in due time, 
particularly in the following cases:

(– . . .)

(– . . .)

– in cases of collective redundancy procedures;

(– . . .)̀ ;

(7) Whereas this approximation must therefore be promoted while the improvement is 
being maintained within the meaning of Article 117 of the Treaty;

(8) Whereas, in order to calculate the number of redundancies provided for in the definition 
of collective redundancies within the meaning of this Directive, other forms of termination of 
employment contracts on the initiative of the employer should be equated to redundancies, 
provided that there are at least five redundancies;

(9) Whereas it should be stipulated that this Directive applies in principle also to collective 
redundancies resulting where the establishment’s activities are terminated as a result of a 
judicial decision;

(10) Whereas the Member States should be given the option of stipulating that workers’ 
representatives may call on experts on grounds of the technical complexity of the matters 
which are likely to be the subject of the informing and consulting;

(11) Whereas it is necessary to ensure that employers’ obligations as regards information, 
consultation and notification apply independently of whether the decision on collective 
redundancies emanates from the employer or from an undertaking which controls that 
employer;
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(12) Whereas Member States should ensure that workers’ representatives and/or workers 
have at their disposal administrative and/or judicial procedures in order to ensure that the 
obligations laid down in this Directive are fulfilled;

(13) Whereas this Directive must not affect the obligations of the Member States concerning 
the deadlines for transposition of the Directives set out in Annex I, Part B,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I 
Definitions and scope

A r t i c l e  1

1. For the purposes of this Directive:

(a) ‘collective redundancies̀  means dismissals effected by an employer for one or more 
reasons not related to the individual workers concerned where, according to the choice of 
the Member States, the number of redundancies is:

(i) either, over a period of 30 days:

– at least 10 in establishments normally employing more than 20 and less than 100 workers,

– at least 10 % of the number of workers in establishments normally employing at least 100 
but less than 300 workers,

– at least 30 in establishments normally employing 300 workers or more,

(ii) or, over a period of 90 days, at least 20, whatever the number of workers normally 
employed in the establishments in question;

(b) ‘workers’ representatives̀  means the workers’ representatives provided for by the laws 
or practices of the Member States.

For the purpose of calculating the number of redundancies provided for in the first 
subparagraph of point (a), terminations of an employment contract which occur on the 
employer’s initiative for one or more reasons not related to the individual workers concerned 
shall be assimilated to redundancies, provided that there are at least five redundancies.

2. This Directive shall not apply to:

(a) collective redundancies effected under contracts of employment concluded for limited 
periods of time or for specific tasks except where such redundancies take place prior to the 
date of expiry or the completion of such contracts;

(b) workers employed by public administrative bodies or by establishments governed by 
public law (or, in Member States where this concept is unknown, by equivalent bodies);

(c) the crews of seagoing vessels.
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SECTION II 
Information and consultation

A r t i c l e  2

1. Where an employer is contemplating collective redundancies, he shall begin consultations 
with the workers’ representatives in good time with a view to reaching an agreement.

2. These consultations shall, at least, cover ways and means of avoiding collective redundancies 
or reducing the number of workers affected, and of mitigating the consequences by recourse 
to accompanying social measures aimed, inter alia, at aid for redeploying or retraining 
workers made redundant.

Member States may provide that the workers’ representatives may call on the services of 
experts in accordance with national legislation and/or practice.

3. To enable workers’ representatives to make constructive proposals, the employers shall 
in good time during the course of the consultations:

(a) supply them with all relevant information and

(b) in any event notify them in writing of:

(i) the reasons for the projected redundancies;
▼C1

(ii) the number of categories of workers to be made redundant;
▼B

(iii) the number and categories of workers normally employed;

(iv) the period over which the projected redundancies are to be effected;

(v) the criteria proposed for the selection of the workers to be made redundant in so far 
as national legislation and/or practice confers the power therefor upon the employer;

(vi) the method for calculating any redundancy payments other than those arising out of 
national legislation and/or practice.

The employer shall forward to the competent public authority a copy of, at least, the 
elements of the written communication which are provided for in the first subparagraph, 
point (b), subpoints (i) to (v).

4. The obligations laid down in paragraphs 1, 2 and 3 shall apply irrespective of whether 
the decision regarding collective redundancies is being taken by the employer or by an 
undertaking controlling the employer.

In considering alleged breaches of the information, consultation and notification 
requirements laid down by this Directive, account shall not be taken of any defence on the 
part of the employer on the ground that the necessary information has not been provided to 
the employer by the undertaking which took the decision leading to collective redundancies.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0059R%2803%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0059


ЗМІСТ  98/59/EC 95

SECTION III 
Procedure for collective redundances

A r t i c l e  3

1. Employers shall notify the competent public authority in writing of any projected collective 
redundancies.

However, Member States may provide that in the case of planned collective redundancies 
arising from termination of the establishment’s activities as a result of a judicial decision, 
the employer shall be obliged to notify the competent public authority in writing only if the 
latter so requests.

This notification shall contain all relevant information concerning the projected collective 
redundancies and the consultations with workers’ representatives provided for in Article 
2, and particularly the reasons for the redundancies, the number of workers to be made 
redundant, the number of workers normally employed and the period over which the 
redundancies are to be effected.

2. Employers shall forward to the workers’ representatives a copy of the notification 
provided for in paragraph 1.

The workers’ representatives may send any comments they may have to the competent 
public authority.

A r t i c l e  4

1. Projected collective redundancies notified to the competent public authority shall take 
effect not earlier than 30 days after the notification referred to in Article 3(1) without 
prejudice to any provisions governing individual rights with regard to notice of dismissal.

Member States may grant the competent public authority the power to reduce the period 
provided for in the preceding subparagraph.

2. The period provided for in paragraph 1 shall be used by the competent public authority 
to seek solutions to the problems raised by the projected collective redundancies.

3. Where the initial period provided for in paragraph 1 is shorter than 60 days, Member 
States may grant the competent public authority the power to extend the initial period 
to 60 days following notification where the problems raised by the projected collective 
redundancies are not likely to be solved within the initial period.

Member States may grant the competent public authority wider powers of extension.

The employer must be informed of the extension and the grounds for it before expiry of the 
initial period provided for in paragraph 1.

4. Member States need not apply this Article to collective redundancies arising from 
termination of the establishment’s activities where this is the result of a judicial decision.
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SECTION IV 
Final provisions

A r t i c l e  5

This Directive shall not affect the right of Member States to apply or to introduce laws, 
regulations or administrative provisions which are more favourable to workers or to promote 
or to allow the application of collective agreements more favourable to workers.

A r t i c l e  6

Member States shall ensure that judicial and/or administrative procedures for the 
enforcement of obligations under this Directive are available to the workers’ representatives 
and/or workers.

A r t i c l e  7

Member States shall forward to the Commission the text of any fundamental provisions of 
national law already adopted or being adopted in the area governed by this Directive.

A r t i c l e  8

1. The Directives listed in Annex I, Part A, are hereby repealed without prejudice to the 
obligations of the Member States concerning the deadlines for transposition of the said 
Directive set out in Annex I, Part B.

2. References to the repealed Directives shall be construed as references to this Directive 
and shall be read in accordance with the correlation table in Annex II.

A r t i c l e  9

This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official 
Journal of the European Communities.

A r t i c l e  10
This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, 20 July 1998.

For the Council 
The President   W. MOLTERER

ANNEX I 
PART A

Repealed Directives  
(referred to by Article 8)

Council Directive 75/129/EEC and its following amendment: 
Council Directive 92/56/EEC.

PART B
Deadlines for transposition into national law 
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(referred to by Article 8)
Directive Deadline for transposition

75/129/EEC (OJ L 48, 22.2.1975, p. 29) 19 February 1977
92/56/EEC (OJ L 245, 26.8.1992, p. 3) 24 June 1994

ANNEX II 
CORRELATION TABLE

Directive 75/129/EEC This Directive
Article 1(1), first subparagraph, point (a), first indent, 
point 1

Article 1(1), first subparagraph, point (a)(i), first indent

Article 1(1), first subparagraph, point (a), first indent, 
point 2

Article 1(1), first subparagraph, point (a)(i), second 
indent

Article 1(1), first subparagraph, point (a), first indent, 
point 3

Article 1(1), first subparagraph, point (a)(i), third indent

Article 1(1), first subparagraph, point (a), second indent Article 1(1), first subparagraph, point (a)(ii
Article 1(1), first subparagraph, point (b) Article 1(1), first subparagraph, point (b)
Article 1(1), second subparagraph Article 1(1), second subparagraph
Article 1(2) Article 1(2)
Article 2 Article 2
Article 3 Article 3
Article 4 Article 4
Article 5 Article 5
Article 5а Article 6
Article 6(1) —
Article 6(2) Article 7
Article 7 —
— Article 8
— Article 9
— Article 10
— Annex I
— Annex II
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6. ДИРЕКТИВА РАДИ 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року 
ПРО НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНІВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 
ОХОРОНИ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ У ВИПАДКУ ПЕРЕДАЧІ ПІДПРИЄМСТВ, 
БІЗНЕСУ АБО ЧАСТИН ПІДПРИЄМСТВ ЧИ БІЗНЕСУ

ДИРЕКТИВА РАДИ 2001/23/ЄС 
від 12 березня 2001 року 

про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав службовців 
у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств 

або бізнесових структур

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і, зокрема, 
його статтю 94,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (1),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (2),

Оскільки:

(1) До Директиви Ради 77/187/ЄEC від 14 лютого 1977 року про наближення законів 
держав-членів, що стосується охорони прав службовців у випадку передачі 
підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових структур (3) 
були внесені істотні зміни(4). Тому, в інтересах ясності і раціональності, вона повинна 
бути кодифікованою.

(2) Економічні тенденції спричиняють, як на національному рівні, так і на рівні 
Співтовариства, зміни у структурі підприємств через передачу підприємств, бізнесових 
структур або частин підприємств або бізнесових структур іншим працедавцям у 
результаті законних передач або злиття компаній.

(3) Необхідно забезпечити захист службовців у випадку зміни працедавця, зокрема 
забезпечити, щоб їхні права були захищені.

(4) Усе ще залишаються розбіжності в державах-членах, що стосується ступеня захисту 
службовців у цьому відношенні, і ці розходження повинні бути зменшені.

(5) Хартія Співтовариства щодо фундаментальних соціальних прав робітників, схвалена 
9 грудня 1989 року («Соціальна Хартія»), зокрема, у підпунктах 7, 17 і 18 проголошує що: 
«завершення створення внутрішнього ринку повинне вести до вдосконалення умов 
проживання і праці робітників у Європейському Співтоваристві. Це вдосконалення 
повинне охопити, де необхідно, розвиток деяких аспектів положень щодо зайнятості, 
таких як процедури щодо колективного скорочення штатів, а також тих, що стосуються 
1 Висновок, наданий 25 жовтня 2000 року (ще не опублікований в Офіційному віснику).
2 ОВ C 367, 20.12.2000, с. 21.
3 ОВ L 61, 5.3.1977, с. 26.
4 Див. Додаток I, Частину A.
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банкрутства. Надання інформації, консультацій і участь робітників повинні розвиватися 
за відповідними напрямками, беручи до уваги практичні процедури, що діють в різних 
державах-членах. Таке інформування, консультації і участь повинні виконуватися в 
призначений час, особливо у зв’язку з операціями реструктуризації на підприємствах 
або у випадках злиття компаній, що мають вплив на працевлаштування робітників».

(6) В 1977 році Рада схвалила Директиву 77/187/ЄEC, щоб сприяти гармонізації 
відповідних внутрішніх законів, що забезпечують охорону прав службовців і вимагають 
від цедентів і цессіонаріїв вчасно повідомляти і консультувати представників 
службовців.

(7) Ця Директива згодом була змінена у світлі впливу внутрішнього ринку, законодавчих 
тенденцій держав-членів, що стосується порятунку підприємств в економічних 
труднощах, прецедентного права Суду Європейських Співтовариств, Директиви 
75/129/ЄEC Ради від 17 лютого 1975 року про наближення законів держав-членів, що 
стосуються колективного скорочення штатів (1), і законодавства, що вже діє в більшості 
держав-членів.

(8) Міркування щодо правової безпеки і прозорості вимагали, щоб юридична концепція 
передачі була роз’ясненою у світлі прецедентного права цього Суду. Таке роз’яснення 
не змінило сферу застосування Директиви 77/187/ЄЕС, як зазначається в тлумаченні 
Суду.

(9) Соціальна Хартія визнає важливість боротьби проти всіх форм дискримінації, 
особливо тих, що базуються на статі, кольорі шкіри, расі, поглядах та світоглядові.

(10) Ця Директива не повинна суперечити лімітам часу, визначеним у Частині B 
Додатку I, у межах яких держави-члени повинні виконувати Директиву 77/187/ЄЕС і 
акт, що вносить зміни до неї,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

ГЛАВА I 
Сфера застосування і визначення

С т а т т я  1

1. (a) Ця Директива застосовується до будь-якої передачі підприємства, бізнесової 
структури або частини підприємства або бізнесової структури іншому працедавцю в 
результаті законної передачі або злиття компаній.

(b) Відповідно до пункту (a) і наступних положень цієї статті, передача в межах 
розуміння цієї Директиви є такою, коли існує передача суб’єкта господарювання, що 
зберігає свою ідентичність, означаючи організоване групування ресурсів, що має на 
меті здійснення економічної діяльності незалежно від того, чи дійсно така діяльність 
є центральною або допоміжною.

(c) Ця Директива застосовується до державних і приватних підприємств, зайнятих в 
економічній діяльності незалежно від того, чи дійсно вони працюють для отримання 
прибутку. Адміністративна реорганізація державної адміністративної влади, або 
1 ОВ L 48, 22.2.1975, с. 29. Директива, що замінена Директивою 98/59/ЄC (ОВ L 225, 12.8.1998, с. 16).
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передача управлінських функцій між державними адміністративними органами 
влади, - не є передачею в межах розуміння цієї Директиви.

2. Ця Директива застосовується тоді і тією мірою, якою підприємство, бізнесова 
структура або частина підприємства або бізнесової структури, що будуть переданими, 
розташовані в межах територіальної сфери застосування Договору.

3. Ця Директива не застосовується до мореплавних суден.

С т а т т я  2

1. Для цілей цієї Директиви:

(a) «цемент» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, що, з причини передачі 
в межах розуміння частини 1 статті 1, припиняє бути працедавцем по відношенню 
до підприємства, бізнесової структури або частини підприємства або бізнесової 
структури;

(b) «цессіонарій» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, що, з причини передачі 
в межах розуміння частини 1 статті 1, набуває права працедавця по відношенню 
до підприємства, бізнесової структури або частини підприємства або бізнесової 
структури;

(c) «представники службовців» та пов’язані з цим вираження мають на увазі 
представників службовців, передбачених відповідно до законів або процедур 
держав-членів;

(d) «службовець» означає будь-яку особу, яка у зацікавленій державі-члені є захищеною 
як службовець відповідно до національного законодавства щодо зайнятості.

2. Ця Директива не зашкоджує внутрішньодержавному праву, що стосується 
визначення трудового договору або відносин щодо зайнятості.

Однак, держави-члени не виключають зі сфери застосування цієї Директиви трудові 
договори або відносини у зайнятості винятково через:

(a) кількість відпрацьованих робочих годин або таких, що мають бути відпрацювати,

(b) вони є відносинами у зайнятості, які управляються трудовим договором з 
фіксованим терміном дії у межах розуміння частини 1 статті 1 Директиви 91/383/
ЄEC Ради від 25 червня 1991 року, що доповнює міри для заохочення вдосконалення 
безпеки і охорони здо ров’я робітників на робочому місці у відносинах зайнятості із 
фіксованим терміном дії, або ж відносинах зайнятості, що носять тимчасовий характер 
(1), або

(c) вони є тимчасовими відносинами зайнятості в межах розуміння частини 2 статті 1 
Директиви 91/383/ЄEC, а підприємство, бізнесова структура або частина підприємства, 
бізнесової структури, що передаються, являють собою весь або є частиною бізнесу з 
тимчасовою зайнятістю, що є працедавцем.

1 ОВ L 206, 29.7.1991, с. 19.
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ГЛАВА ІІ 
Захисні заходи щодо прав службовців

С т а т т я  3

1. Права і обов’язки цедента, що є результатом трудового договору або відносин 
зайнятості, що існують у день передачі, в силу такої передачі, передаються цессіонарію.

Держави-члени можуть передбачити, що, після дати передачі, цедент і цессіонарій 
були солідарно відповідальні щодо зобов’язань, що виникли до дати передачі з 
трудового договору або відносин зайнятості, що існують у день передачі.

2. Держави-члени можуть схвалити належні заходи для забезпечення того, що цедент 
повідомить цессіонарія про всі права і зобов’язання, які будуть передані цессіонарію 
за цією статтею у тій мірі, наскільки ці права і обов’язки є або повинні бути відомі 
цеденту на час передачі. Відсутність повідомлення цедента цессіонарію про будь-які 
такі права або зобов’язання не впливає на передачу такого права або зобов’язання і 
прав будь-яких службовців по відношенню до цессіонарія і/або цедента, що стосується 
такого права або зобов’язання.

3. Після передачі цессіонарій продовжує дотримуватися термінів та умов, погоджених 
в будь-якому колективному договорі, на тих же самих умовах, що є застосовуються 
до цедента згідно з таким договором, - до дати припинення або закінчення терміну 
дії цього колективного договору, або набуття чинності або застосування іншого 
колективного договору.

Держави-члени можуть обмежити період для того, щоб дотримуватися таких термінів 
та умов з обумовленням, що він не буде меншим одного року.

4. (a) Якщо тільки держави-члени не передбачають іншого, то частини 1 і 3 не 
застосовуються відносно прав службовців щодо пільг з причини старості, інвалідності 
або особам, які втратили годувальника, - в рамках системи пенсійного забезпечення 
допоміжної компанії або в середині компанії поза встановленими законом системами 
соціального забезпечення в державах-членах.

(b) Навіть тоді, коли вони не забезпечують, відповідно до пункту (a), того, що частини 
1 і 3 застосовують відносно таких прав, держави-члени схвалюють заходи, необхідні 
для захисту інтересів службовців і осіб, більше не зайнятих у бізнесі цедента під час 
передачі - відносно прав, що надають їм негайно або в перспективі право на допомогу з 
причини старості, включаючи пільги для особи, що втратила годувальника, відповідно 
до додаткових програм, згаданих у пункті (a).

С т а т т я  4

1. Передача підприємства, бізнесової структури або частини підприємства або 
бізнесової структури сама по собі не становить підстав для звільнення цедентом або 
цессіонаріем. Це положення не перешкоджає звільненням, які можуть мати місце з 
економічних, технічних або організаційних причин, що викликають зміни у робочій 
силі.

Держави-члени можуть ставити умови, щоб перший пункт не застосовувався до 
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деяких певних категорій службовців, на яких не розповсюджуються закони або 
практика держав-членів щодо захисту проти звільнення.

2. Якщо трудовий договір або відносини зайнятості закінчуються через те, що 
передача включає істотну зміну в умовах праці на шкоду службовцеві, працедавець 
розцінюється як такий, що несе відповідальність за завершення трудового договору 
або відносин зайнятості.

С т а т т я  5

1. Якщо тільки держави-члени не передбачають іншого, то статті 3 і 4 не застосовуються 
до будь-якої передачі підприємства, бізнесової структури або частини підприємства 
або бізнесової структури, коли цедент є суб’єктом справ щодо банкрутства або будь-
яких аналогічних справ щодо неплатоспроможності, які були призначені з метою 
ліквідації майна цедента і перебувають під наглядом компетентного органа державної 
влади (який може бути практиком у питаннях неплатоспроможності, уповноваженим 
компетентним органом державної влади).

2. Коли статті 3 і 4 застосовуються до передачі протягом ведення справ щодо 
неплатоспроможності, які були розпочаті відносно цедента (незалежно від того, чи 
дійсно такі справи були призначені з метою ліквідації майна цедента), і за умови, що такі 
справи перебувають під наглядом компетентного органу державної влади (який може 
бути практиком з питань неплатоспроможності, визначеним внутрішньодержавним 
правом), то держава-член може поставити умову про те, щоб:

(a) незважаючи на частину 1 статті 3, борги цедента, що є результатом будь-яких 
трудових договорів або відносин зайнятості і підлягають оплаті перед передачею або 
перед відкриттям справ щодо неплатоспроможності, не передаються цессіонарію за 
умови, що такі справи задіюють, відповідно до закону такої держави-члена, захист, 
що є принаймні еквівалентним тому, котрий надається у ситуаціях, зазначених у 
Директиві 80/987/ЄEC Ради від 20 жовтня 1980 року про наближення законів держав-
членів, що стосуються захисту службовців у випадку неплатоспроможності їхнього 
працедавця (1), і, або ж альтернативним чином, щоб,

(b) цессіонарій, цедент або особа чи особи, що здійснюють функції цедента, з одного 
боку, і представники службовців, з іншого, можуть погодити зміни у тій мірі, в якій це 
дозволяють діючий закон або практика, - до термінів і умов зайнятості службовців, 
призначених для охорони можливості зайнятості шляхом забезпечення виживання 
підприємства, бізнесової структури або частини підприємства або бізнесової 
структури.

3. Держава-член може застосувати пункт 20(b) до будь-яких передач, де цедент перебуває 
в ситуації серйозної економічної кризи, як це визначено внутрішньодержавним 
правом, за умови, що ситуація оприлюднена компетентним органом державної 
влади і відкрита для судового нагляду, за умови, що такі положення вже існували у 
внутрішньодержавному праві станом на 17 липня 1998 року.

Комісія надає звіт про результати впливу цього положення до 17 липня 2003 року і 
представляє будь-які відповідні пропозиції на розгляд Ради.

1 ОВ L 283, 20.10.1980, с. 23. Директива з останніми змінами, внесеними Актом про приєднання 1994 року.
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4. Держави-члени вживають належних заходів з метою запобігання неправильному 
застосуванню справ щодо неплатоспроможності у спосіб, що меж призвести до 
позбавлення прав службовців, передбачених у цій Директиві.

С т а т т я  6

1. Якщо підприємство, бізнесова структура або частина підприємства або бізнесової 
структури зберігають свою автономію, то статус і функції представників або 
представлення службовців, яких зачіпає передача, - зберігаються на тих же самих 
умовах і підлягають виконанню тих же самих умов, які існували до дати передачі на 
підставі закону, підзаконного акту, адміністративного положення або угоди за умов 
виконання, необхідних для оформлення представлення службовця.

Перший абзац не застосовується, якщо є виконаними, відповідно до законів, 
підзаконних актів, адміністративних положень або практики в державах-членах, або 
відповідно до угоди із представниками службовців, умови, необхідні для повторного 
призначення представників службовців, або для повторного оформлення службовців.

Коли цедент є суб’єктом справ щодо банкрутства або будь-яких аналогічних справ 
щодо неплатоспроможності, які були розпочаті з метою ліквідації майна цедента 
і перебувають під наглядом компетентного органу державної влади (який може 
бути практиком з питань неплатоспроможності, уповноваженим компетентним 
органом державної влади), то держави-члени можуть вжити необхідних заходів для 
забезпечення того, щоб передані службовці були належним чином представленими 
до нових виборів або призначення представників службовців.

Якщо підприємство, бізнесова структура або частина підприємства або бізнесової 
структури не зберігають свою автономію, то держави-члени вживають необхідних 
заходів для забезпечення того, щоб службовці, які переходять, що були представленими 
до моменту передачі, продовжували бути належним чином представленими протягом 
періоду, необхідного для повторного оформлення або повторного призначення 
представлення службовців відповідно до внутрішньодержавного права або практики.

2. Якщо строк повноважень представників службовців, на яких впливає передача, 
минає в результаті передачі, то представники продовжують користуватися захистом, 
забезпеченим відповідно до законів, підзаконних актів, адміністративних положень 
або практики держав–членів.

ГЛАВА ІІІ 
Інформаційні повідомлення і консультації

С т а т т я  7

1. Цедент і цессіонарій зобов’язані повідомляти представникам їхніх відповідних 
службовців, на яких впливає передача, про таке:

– дату або запропоновану дату передачі,

– причини для передачі,

– юридичні, економічні і соціальні наслідки передачі для службовців,
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– будь-які заходи, передбачені відносно службовців.

Цедент повинен надати таку інформацію представникам своїх службовців вчасно, 
перш, ніж передача буде виконана.

Цессіонарій повинен надати таку інформацію представникам своїх службовців вчасно, 
і в кожному разі перш, ніж на його службовців безпосередньо вплине передача, що 
стосується їхніх умов роботи і зайнятості.

2. Коли цедент або цессіонарій передбачають заходи щодо своїх службовців, то вони 
вчасно проводять консультації із представниками цих службовців стосовно таких 
заходів з метою досягнення угоди.

3. Держави-члени, чиї закони, підзаконні акти або адміністративні положення 
обумовлюють те, що представники службовців можуть звернення за допомогою 
до арбітражної ради, щоб одержати рішення відносно заходів, які вживатимуться 
відносно службовців, - можуть обмежити зобов’язання, установлені в абзацах 1 і 2 
у випадках, коли передача, що здійснюється, викликає зміни у бізнесі, що імовірно 
можуть спричинити серйозну шкоду для значної кількості службовців.

Інформування і консультації охоплюють принаймні ті заходи, що передбачені відносно 
службовців.

Інформування повинно здійснюватися, а консультації проведеними вчасно - перш, 
ніж відбудеться зміна у бізнесовій структурі, як це згадано в першому підпункті.

4. Зобов’язання, установлені в цій статті, застосовуються незалежно від того, чи 
рішення, що спричиняє передачу, прийнято працедавцем, чи підприємством, що 
управляє працедавцем.

При розгляді заявлених порушень вимог щодо інформування та консультацій, 
установлених цією Директивою, аргумент, що таке порушення відбулося, тому що 
інформація не була забезпеченою підприємством, що управляє підприємцем, - не 
приймається як виправдання.

5. Держави-члени можуть обмежити зобов’язання, установлені в абзацах 1, 2 і 3, 
для підприємств або бізнесових структур, котрі, у розумінні кількості службовців, 
задовольняють умовам щодо виборів або призначення колегіального органу, що 
представляє службовців.

6. Держави-члени забезпечують те, щоб при відсутності, не через їхню власну помилку, 
представників службовців на підприємстві або в бізнесовій структурі службовців, про 
яких йдеться, були поінформовані заздалегідь про:

– дату або запропоновану дату передачі,

– причину передачі,

– юридичні, економічні і соціальні наслідки передачі для службовців,

– будь-які заходи, передбачені відносно службовців.
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ГЛАВА ІV 
Прикінцеві положення

С т а т т я  8

Ця Директива не впливає на право держав-членів застосовувати або вводити 
закони, підзаконні акти, адміністративні положення, які є більш сприятливими для 
службовців, або ж сприяти чи дозволяти укладати колективні договори або угоди між 
соціальними партнерами, що є більш сприятливими для службовців.

С т а т т я  9

Держави-члени вводять у свої національні правові системи такі заходи, які є 
необхідними для надання можливості всім службовцям і представникам службовців, 
які вважають себе такими, яким заподіяна шкода через невиконання зобов’язань, що 
походять з цієї Директиви, вести їхні позови за судовим процесом після звернення за 
допомогою до іншого компетентного органу влади.

С т а т т я  10

Комісія представляє на розгляд Раді аналіз впливу положень цієї Директиви до 17 
липня 2006 року. Вона пропонує вносити будь-які зміни, що можуть уважатися за 
необхідні.

С т а т т я  11

Держави-члени передають Комісії тексти законів, підзаконних актів і адміністративних 
положень, які вони схвалюють в сфері, охопленій цією Директивою.

С т а т т я  1 2

Директива 77/187/ЄEC зі змінами, внесеними відповідно до Директиви, що згадується 
в Частині A Додатка I, скасовується без шкоди зобов’язанням держав-членів щодо 
граничних строків імплементації, встановлених в Частині В Додатку I.

Посилання на скасовану Директиву тлумачаться як посилання на дану Директиву і 
читаються відповідно до кореляційної таблиці в Додатку ІІ.

С т а т т я  1 3

Ця Директива набуває чинності на 20-ий день після її опублікування в Офіційному 
віснику Європейських Співтовариств.

С т а т т я  14

Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено у Брюсселі, 12 березня 2001 року.
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ДОДАТОК I 
ЧАСТИНА A

Скасована Директива і Директива, що вносить до неї зміни (зазначено у статті 12)

Директива 77/187/ЄEC Ради (ОВ L 61, 5.3.1977, С. 26) 

Директива 98/50/ЄC Ради (ОВ L 201, 17.7.1998, С. 88)

ЧАСТИНА B 
Крайні терміни імплементації у внутрішньодержавному праві (зазначено у статті 12)

Директива Крайній термін імплементації
77/187/ЄEC 16 лютого 1979 року
98/50/ЄC 17 липня 2001 року

ДОДАТОК ІІ 
КОРЕЛЯЦІЙНА ТАБЛИЦЯ

Директива 77/187/ЄEC Дана Директива
Стаття 1 Стаття 1
Стаття 2 Стаття 2
Стаття 3 Стаття 3
Стаття 4 Стаття 4
Стаття 4a Стаття 5
Стаття 5 Стаття 6
Стаття 6 Стаття 7
Стаття 7 Стаття 8
Стаття 7a Стаття 9
Стаття 7b Стаття 10
Стаття 8 Стаття 11
- Стаття 12
- Стаття 13
- Стаття 14
- - ДОДАТОК І
- - ДОДАТОК ІІ
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COUNCIL DIRECTIVE 2001/23/EC OF 12 MARCH 2001 ON THE 
APPROXIMATION OF THE LAWS OF THE MEMBER STATES RELATING 
TO THE SAFEGUARDING OF EMPLOYEES’ RIGHTS IN THE EVENT 
OF TRANSFERS OF UNDERTAKINGS, BUSINESSES OR PARTS OF 
UNDERTAKINGS OR BUSINESSES

Official Journal L 082 , 22/03/2001 P. 0016 – 0020  

COUNCIL DIRECTIVE 2001/23/EC 
of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating 
to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, 

businesses or parts of undertakings or businesses

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
94 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Parliament (1),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),

Whereas:

(1) Council Directive 77/187/EEC of 14 February 1977 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers 
of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses (3) has been substantially 
amended (4). In the interests of clarity and rationality, it should therefore be codified.

(2) Economic trends are bringing in their wake, at both national and Community level, 
changes in the structure of undertakings, through transfers of undertakings, businesses 
or parts of undertakings or businesses to other employers as a result of legal transfers or 
mergers.

(3) It is necessary to provide for the protection of employees in the event of a change of 
employer, in particular, to ensure that their rights are safeguarded.

(4) Differences still remain in the Member States as regards the extent of the protection of 
employees in this respect and these differences should be reduced.

(5) The Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers adopted on 9 
December 1989 («Social Charter») states, in points 7, 17 and 18 in particular that: «The 
completion of the internal market must lead to an improvement in the living and working 

1 Opinion delivered on 25 October 2000 (not yet published in the Official Journal).
2 OJ C 367, 20.12.2000, p. 21.
3 OJ L 61, 5.3.1977, p. 26.
4 See Annex I, Part A.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0023&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0023&rid=1
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conditions of workers in the European Community. The improvement must cover, where 
necessary, the development of certain aspects of employment regulations such as 
procedures for collective redundancies and those regarding bankruptcies. Information, 
consultation and participation for workers must be developed along appropriate lines, 
taking account of the practice in force in the various Member States. Such information, 
consultation and participation must be implemented in due time, particularly in connection 
with restructuring operations in undertakings or in cases of mergers having an impact on 
the employment of workers».

(6) In 1977 the Council adopted Directive 77/187/EEC to promote the harmonisation of the 
relevant national laws ensuring the safeguarding of the rights of employees and requiring 
transferors and transferees to inform and consult employees’ representatives in good time.

(7) That Directive was subsequently amended in the light of the impact of the internal market, 
the legislative tendencies of the Member States with regard to the rescue of undertakings 
in economic difficulties, the case-law of the Court of Justice of the European Communities, 
Council Directive 75/129/EEC of 17 February 1975 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to collective redundancies(5)(1) and the legislation already in force 
in most Member States.

(8) Considerations of legal security and transparency required that the legal concept of 
transfer be clarified in the light of the case-law of the Court of Justice. Such clarification has 
not altered the scope of Directive 77/187/EEC as interpreted by the Court of Justice.

(9) The Social Charter recognises the importance of the fight against all forms of discrimination, 
especially based on sex, colour, race, opinion and creed.

(10) This Directive should be without prejudice to the time limits set out in Annex I Part 
B within which the Member States are to comply with Directive 77/187/EEC, and the act 
amending it,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER I 
Scope and definitions

A r t i c l e  1

1. (a) This Directive shall apply to any transfer of an undertaking, business, or part of an 
undertaking or business to another employer as a result of a legal transfer or merger.

(b) Subject to subparagraph (a) and the following provisions of this Article, there is a transfer 
within the meaning of this Directive where there is a transfer of an economic entity which 
retains its identity, meaning an organised grouping of resources which has the objective of 
pursuing an economic activity, whether or not that activity is central or ancillary.

(c) This Directive shall apply to public and private undertakings engaged in economic 
activities whether or not they are operating for gain. An administrative reorganisation of 
public administrative authorities, or the transfer of administrative functions between public 
administrative authorities, is not a transfer within the meaning of this Directive.
1 OJ L 48, 22.2.1975, p. 29. Directive replaced by Directive 98/59/EC (OJ L 225, 12.8.1998, p. 16).
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2. This Directive shall apply where and in so far as the undertaking, business or part of 
the undertaking or business to be transferred is situated within the territorial scope of the 
Treaty.

3. This Directive shall not apply to seagoing vessels.

A r t i c l e  2

1. For the purposes of this Directive:

(a) «transferor» shall mean any natural or legal person who, by reason of a transfer within 
the meaning of Article 1(1), ceases to be the employer in respect of the undertaking, business 
or part of the undertaking or business;

(b) «transferee» shall mean any natural or legal person who, by reason of a transfer within 
the meaning of Article 1(1), becomes the employer in respect of the undertaking, business 
or part of the undertaking or business;

(c) «representatives of employees» and related expressions shall mean the representatives 
of the employees provided for by the laws or practices of the Member States;

(d) «employee» shall mean any person who, in the Member State concerned, is protected 
as an employee under national employment law.

2. This Directive shall be without prejudice to national law as regards the definition of 
contract of employment or employment relationship.

However, Member States shall not exclude from the scope of this Directive contracts of 
employment or employment relationships solely because:

(a) of the number of working hours performed or to be performed,

(b) they are employment relationships governed by a fixed-duration contract of 
employment within the meaning of Article 1(1) of Council Directive 91/383/EEC of 25 June 
1991 supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at 
work of workers with a fixed-duration employment relationship or a tempory employment 
relationship (1), or

(c) they are temporary employment relationships within the meaning of Article 1(2) of 
Directive 91/383/EEC, and the undertaking, business or part of the undertaking or business 
transferred is, or is part of, the temporary employment business which is the employer.

CHAPTER II 
Safeguarding of employees’ rights

A r t i c l e  3

1. The transferor’s rights and obligations arising from a contract of employment or from an 
employment relationship existing on the date of a transfer shall, by reason of such transfer, 
be transferred to the transferee.

1 OJ L 206, 29.7.1991, p. 19.
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Member States may provide that, after the date of transfer, the transferor and the transferee 
shall be jointly and severally liable in respect of obligations which arose before the date of 
transfer from a contract of employment or an employment relationship existing on the date 
of the transfer.

2. Member States may adopt appropriate measures to ensure that the transferor notifies 
the transferee of all the rights and obligations which will be transferred to the transferee 
under this Article, so far as those rights and obligations are or ought to have been known to 
the transferor at the time of the transfer. A failure by the transferor to notify the transferee 
of any such right or obligation shall not affect the transfer of that right or obligation and the 
rights of any employees against the transferee and/or transferor in respect of that right or 
obligation.

3. Following the transfer, the transferee shall continue to observe the terms and conditions 
agreed in any collective agreement on the same terms applicable to the transferor under 
that agreement, until the date of termination or expiry of the collective agreement or the 
entry into force or application of another collective agreement.

Member States may limit the period for observing such terms and conditions with the 
proviso that it shall not be less than one year.

4. (a) Unless Member States provide otherwise, paragraphs 1 and 3 shall not apply in relation 
to employees’ rights to old-age, invalidity or survivors’ benefits under supplementary 
company or intercompany pension schemes outside the statutory social security schemes 
in Member States.

(b) Even where they do not provide in accordance with subparagraph (a) that paragraphs 1 
and 3 apply in relation to such rights, Member States shall adopt the measures necessary to 
protect the interests of employees and of persons no longer employed in the transferor’s 
business at the time of the transfer in respect of rights conferring on them immediate 
or prospective entitlement to old age benefits, including survivors’ benefits, under 
supplementary schemes referred to in subparagraph (a).

A r t i c l e  4

1. The transfer of the undertaking, business or part of the undertaking or business shall not 
in itself constitute grounds for dismissal by the transferor or the transferee. This provision 
shall not stand in the way of dismissals that may take place for economic, technical or 
organisational reasons entailing changes in the workforce.

Member States may provide that the first subparagraph shall not apply to certain specific 
categories of employees who are not covered by the laws or practice of the Member States 
in respect of protection against dismissal.

2. If the contract of employment or the employment relationship is terminated because 
the transfer involves a substantial change in working conditions to the detriment of the 
employee, the employer shall be regarded as having been responsible for termination of 
the contract of employment or of the employment relationship.

A r t i c l e  5
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1. Unless Member States provide otherwise, Articles 3 and 4 shall not apply to any transfer 
of an undertaking, business or part of an undertaking or business where the transferor is 
the subject of bankruptcy proceedings or any analogous insolvency proceedings which have 
been instituted with a view to the liquidation of the assets of the transferor and are under 
the supervision of a competent public authority (which may be an insolvency practioner 
authorised by a competent public authority).

2. Where Articles 3 and 4 apply to a transfer during insolvency proceedings which have 
been opened in relation to a transferor (whether or not those proceedings have been 
instituted with a view to the liquidation of the assets of the transferor) and provided that 
such proceedings are under the supervision of a competent public authority (which may be 
an insolvency practioner determined by national law) a Member State may provide that:

(a) notwithstanding Article 3(1), the transferor’s debts arising from any contracts of 
employment or employment relationships and payable before the transfer or before the 
opening of the insolvency proceedings shall not be transferred to the transferee, provided 
that such proceedings give rise, under the law of that Member State, to protection at 
least equivalent to that provided for in situations covered by Council Directive 80/987/EEC 
of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to 
the protection of employees in the event of the insolvency of their employer (1), and, or 
alternatively, that,

(b) the transferee, transferor or person or persons exercising the transferor’s functions, 
on the one hand, and the representatives of the employees on the other hand may agree 
alterations, in so far as current law or practice permits, to the employees’ terms and 
conditions of employment designed to safeguard employment opportunities by ensuring 
the survival of the undertaking, business or part of the undertaking or business.

3. A Member State may apply paragraph 20(b) to any transfers where the transferor is in a 
situation of serious economic crisis, as defined by national law, provided that the situation 
is declared by a competent public authority and open to judicial supervision, on condition 
that such provisions already existed in national law on 17 July 1998.

The Commission shall present a report on the effects of this provision before 17 July 2003 
and shall submit any appropriate proposals to the Council.

4. Member States shall take appropriate measures with a view to preventing misuse of 
insolvency proceedings in such a way as to deprive employees of the rights provided for in 
this Directive.

A r t i c l e  6

1. If the undertaking, business or part of an undertaking or business preserves its autonomy, 
the status and function of the representatives or of the representation of the employees 
affected by the transfer shall be preserved on the same terms and subject to the same 
conditions as existed before the date of the transfer by virtue of law, regulation, administrative 
provision or agreement, provided that the conditions necessary for the constitution of the 
employee’s representation are fulfilled.

1 OJ L 283, 20.10.1980, p. 23. Directive as last amended by the 1994 Act of Accession.
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The first subparagraph shall not supply if, under the laws, regulations, administrative 
provisions or practice in the Member States, or by agreement with the representatives of 
the employees, the conditions necessary for the reappointment of the representatives of 
the employees or for the reconstitution of the representation of the employees are fulfilled.

Where the transferor is the subject of bankruptcy proceedings or any analoguous insolvency 
proceedings which have been instituted with a view to the liquidation of the assets of the 
transferor and are under the supervision of a competent public authority (which may be 
an insolvency practitioner authorised by a competent public authority), Member States 
may take the necessary measures to ensure that the transferred employees are properly 
represented until the new election or designation of representatives of the employees.

If the undertaking, business or part of an undertaking or business does not preserve 
its autonomy, the Member States shall take the necessary measures to ensure that the 
employees transferred who were represented before the transfer continue to be properly 
represented during the period necessary for the reconstitution or reappointment of the 
representation of employees in accordance with national law or practice.

2. If the term of office of the representatives of the employees affected by the transfer 
expires as a result of the transfer, the representatives shall continue to enjoy the protection 
provided by the laws, regulations, administrative provisions or practice of the Member 
States.

CHAPTER III 
Information and consultation

A r t i c l e  7

1. The transferor and transferee shall be required to inform the representatives of their 
respective employees affected by the transfer of the following:

– the date or proposed date of the transfer,

– the reasons for the transfer,

– the legal, economic and social implications of the transfer for the employees,

– any measures envisaged in relation to the employees.

The transferor must give such information to the representatives of his employees in good 
time, before the transfer is carried out.

The transferee must give such information to the representatives of his employees in good 
time, and in any event before his employees are directly affected by the transfer as regards 
their conditions of work and employment.

2. Where the transferor or the transferee envisages measures in relation to his employees, 
he shall consult the representatives of this employees in good time on such measures with 
a view to reaching an agreement.

3. Member States whose laws, regulations or administrative provisions provide that 
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represenatives of the employees may have recourse to an arbitration board to obtain a 
decision on the measures to be taken in relation to employees may limit the obligations 
laid down in paragraphs 1 and 2 to cases where the transfer carried out gives rise to a 
change in the business likely to entail serious disadvantages for a considerable number of 
the employees.

The information and consultations shall cover at least the measures envisaged in relation to 
the employees.

The information must be provided and consultations take place in good time before the 
change in the business as referred to in the first subparagraph is effected.

4. The obligations laid down in this Article shall apply irrespective of whether the decision 
resulting in the transfer is taken by the employer or an undertaking controlling the employer.

In considering alleged breaches of the information and consultation requirements laid down 
by this Directive, the argument that such a breach occurred because the information was 
not provided by an undertaking controlling the employer shall not be accepted as an excuse.

5. Member States may limit the obligations laid down in paragraphs 1, 2 and 3 to undertakings 
or businesses which, in terms of the number of employees, meet the conditions for the 
election or nomination of a collegiate body representing the employees.

6. Member States shall provide that, where there are no representatives of the employees 
in an undertaking or business through no fault of their own, the employees concerned must 
be informed in advance of:

– the date or proposed date of the transfer,
– the reason for the transfer,
– the legal, economic and social implications of the transfer for the employees,
– any measures envisaged in relation to the employees.

CHAPTER IV 
Final provisions

A r t i c l e  8

This Directive shall not affect the right of Member States to apply or introduce laws, 
regulations or administrative provisions which are more favourable to employees or to 
promote or permit collective agreements or agreements between social partners more 
favourable to employees.

A r t i c l e  9

Member States shall introduce into their national legal systems such measures as are 
necessary to enable all employees and representatives of employees who consider 
themselves wronged by failure to comply with the obligations arising from this Directive 
to pursue their claims by judicial process after possible recourse to other competent 
authorities.
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A r t i c l e  10

The Commission shall submit to the Council an analysis of the effect of the provisions of this 
Directive before 17 July 2006. It shall propose any amendment which may seem necessary.

A r t i c l e  11

Member States shall communicate to the Commission the texts of the laws, regulations and 
administrative provisions which they adopt in the field covered by this Directive.

A r t i c l e  1 2

Directive 77/187/EEC, as amended by the Directive referred to in Annex I, Part A, is repealed, 
without prejudice to the obligations of the Member States concerning the time limits for 
implementation set out in Annex I, Part B.

References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and 
shall be read in accordance with the correlation table in Annex II.

A r t i c l e  1 3

This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official 
Journal of the European Communities.

A r t i c l e  14

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 12 March 2001.

For the Council

The President B. Ringholm

ANNEX I

PART A 
Repealed Directive and its amending Directive (referred to in Article 12)

Council Directive 77/187/EEC (OJ L 61, 5.3.1977, p. 26) 
Council Directive 98/50/EC (OJ L 201, 17.7.1998, p. 88)

PART B 
Deadlines for transposition into national law (referred to in Article 12)

Council Directive 77/187/EEC (OJ L 61, 5.3.1977, p. 26) 
Council Directive 98/50/EC (OJ L 201, 17.7.1998, p. 88)
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ANNEX II 
CORRELATION TABLE 

Directive 77/187/EEC This Directive
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4

Article 4а
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7а
Article 7b
Article 8

—
—
—
—
—

Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9

Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
ANNEX I
ANNEX II
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7. ДИРЕКТИВА 2002/14/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 
ВІД 11 БЕРЕЗНЯ 2002РОКУ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ 
ПРАВИЛ ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ В 
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СПІВТОВАРИСТВІ

ДИРЕКТИВА 2002/14/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 
від 11 березня 2002 року 

про встановлення загальних правил інформування та консультації 
працівників Європейського Співтовариства

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема 
статтю 137(2),

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (2),

Беручи до уваги висновок Комітету з питань Регіонів (3),

Діючи відповідно до порядку, передбаченого в статті 251(4) (4), та в світлі спільного 
тексту, затвердженого Погоджувальною Комісією 23 січня 2002 року,

Оскільки:

(1) Згідно зі статтею 136 Договору, особливою метою Співтовариства та держав-членів 
є сприяння соціальному діалогу між керівництвом та працівниками.

(2) Стаття 17 Хартії основних соціальних прав робітників Співтовариства передбачає, 
між іншим, що інформація, консультація та участь робітників мають розвиватись у 
відповідному напрямку, враховуючи особливості практики, що діє у різних державах-
членах.

(3) Комісія проконсультувала керівництво та працівників на рівні Співтовариства про 
можливі напрямки роботи Співтовариства у інформуванні та консультаціях працівників 
на підприємствах в межах Співтовариства.

(4) Дотримуючись цієї консультації, Комісія вирішила, що робота Співтовариства були 
доцільною, та знову ознайомила керівництво та працівників зі змістом запланованої 
пропозиції; керівництво та працівники висловили свою думку стосовно цієї пропозиції 
Комісії.

(5) Закінчивши другу стадію консультацій, керівництво та працівники не проінформували 
Комісію про своє бажання ініціювати процес, що потенційно веде до прийняття угоди.

1 ОВ C 2, 5.1.1999 року, с. 3.
2  ОВ C 258, 10.9.1999 року, с. 24.
3 ОВ C 144, 16.5.2001 року, с. 58.
4 Висновок Європейського Парламенту від 14 квітня 1999 року (ОВ C 219, 30.7.1999 року, с. 223), підтверджений 16 вересня 
1999 року (ОВ C 54, 25.2.2000 року, с. 55), Спільна Позиція Ради від 27 липня 2001 року (ОВ C 307, 31.10.2001 року, с. 16) та 
Рішення Європейського Парламенту від 23 жовтня 2001 року (ще не опубліковано в Офіційному віснику). Рішення Європейського 
Парламенту від 5 грудня 2002 року та Рішення Ради від 18 грудня 2002 року.
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(6) Існування правових рамок на національному рівні та рівні Співтовариства, 
призначених гарантувати участь робітників в справах підприємства, що надає їм 
роботу, та в прийнятті рішень, які можуть завдавати їм шкоду, не завжди запобігало 
прийняттю серйозних рішень, що завдавали шкоди працівникам, без відповідних 
процедур інформування та консультації працівників.

(7) Існує необхідність в підсиленні діалогу та сприянні взаємній довірі в межах 
підприємства з метою покращення очікування ризику, зробити роботу організації 
більш гнучкою та спростити доступ робітників до процесу підготовки, водночас 
підтримуючи безпеку, зробити так, щоб робітники усвідомлювали потреб в адаптації, 
підвищити їх можливості приймати рішення щоб збільшити їх працездатність, сприяти 
залученню робітників до функціонування та власне майбутнього підприємства для 
збільшення його конкурентноздатності.

(8) Існує необхідність, зокрема, сприяти та покращувати інформування та консультації 
стосовно цієї ситуації і розвитку зайнятості в межах підприємства та, коли за оцінками 
робітників зайнятість на підприємстві може перебувати під загрозою, передбачали 
можливі завчасні заходи, зокрема в контексті навчання та розвитку вмінь робітників, 
з наміром компенсувати негативний розвиток або його наслідки та збільшити 
працездатність та пристосовність тих робітників, що можуть постраждати.

(9) Вчасне інформування та консультація є передумовою успіху в перебудові та 
адаптації підприємств до нових умов, створених глобалізацією економіки, зокрема 
через розвиток нових форм організації роботи.

(10) Співтовариство склало та реалізувало стратегію зайнятості, що базується на 
поняттях «очікування», «запобігання» та «працездатність», які мають входити як 
ключові елементи до державної політики і приносити користь та сприяти зайнятості, 
включаючи стратегію індивідуальних підприємств, підсилюючи соціальний діалог з 
метою сприяння зміні, сумісній зі збереженням пріоритетної мети зайнятості.

(11) Подальший розвиток внутрішнього ринку має бути належним чином 
збалансованим, зберігаючи найважливіші цінності, на яких ґрунтуються наші 
суспільства, та гарантуючи, щоб кожен громадянин отримав вигоду від економічного 
розвитку.

(12) Входження в третій етап економічного та валютного союзу розширило та 
прискорило конкурентний тиск на Європейському рівні. Це означає, що потрібно 
вживати підтримуючих заходів на національному рівні.

(13) Існуючі правові рамки інформування та консультації робітників в Співтоваристві 
та на національному рівні мають тенденцію до прийняття надмірно емпіричного 
підходу до процесу переходу, ігнорування економічних аспектів прийнятих рішень 
і не сприяють ані дійсному очікуванню розвитку зайнятості на підприємстві, ані 
запобіганню ризику. 

(14) Всі з цих політичних, економічних, соціальних та правових тенда6енцій вимагають 
змін в існуючих правових рамках, надаючи правові та практичні інструменти, що 
створюють права на отримання інформації та консультацію.

(15) Ця Директива не порушує норм національних систем, що регулюють застосування 
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цього права на практиці, де ті, хто має право застосовувати його, повинні висловлювати 
свої бажання колективно.

(16) Ця Директива не порушує ті системи, які забезпечують безпосереднє залучення 
працівників, оскільки вони можуть завжди використовувати право на отримання 
інформації та консультації через своїх представників.

(17) Оскільки цілі запропонованої роботи, як зазначалося вище, не можуть бути 
належним чином досягнуті державами-членами, в тому, де ціллю є створення 
рамок для надання інформації та консультації робітникам, що відповідає новому 
європейському контексту, зазначеному вище, а тому може, з огляду на масштаб та 
вплив запропонованої роботи, бути краще досягненню на рівні Співтовариства, 
Співтовариство може схвалити заходів згідно з принципом субсидіарності, як 
встановлено в статті 5 Договору. Згідно з принципом пропорційності, як встановлено в 
тій же статті, ця Директива не поширюється на те, що не є необхідним для досягнення 
цих цілей.

(18) Метою загальних рамок є встановлення мінімальних вимог, придатних для усього 
Співтовариства, втім не перешкоджаючи державам-членам встановити положення, 
більш сприятливі для працівників.

(19) Метою загальних рамок є також запобігання будь-яким адміністративним, 
фінансовим або правовим зобов’язанням, що заважатимуть утворенню та розвитку 
малого або середнього бізнесу. З цього приводу, сфера дії цього Регламенту має 
обмежуватися, відповідно до вибору держав-членів, підприємствами з щонайменш 
50 працівниками або установ з щонайменш 20 працівниками.

(20) Це бере до уваги та не порушує інших національних заходів та практик, спрямованих 
на стимулювання соціального діалогу в межах компаній, що не охоплюються цим 
Регламентом, та в межах установ державного управління.

(21) Однак, на традиційній основі, держави-члени, в яких не має діючої стійкої, 
передбаченої законом, системи інформування та консультації працівників або 
представників працівника, повинні мати можливість подальшого обмеження сфери 
дії цього Регламенту стосовно кількості працівників.

(22) Рамки Співтовариства щодо інформування та консультації працівників повинні 
зберігати мінімальне навантаження на підприємства та установи при цьому 
забезпечуючи ефективне виконання цього права.

(23) Мета цього Регламенту має бути досягнута через встановлення загальних рамок, 
що будуть містити в собі принципи, визначення та домовленості з інформування та 
консультації, яких вже держави-члени будуть дотримуватись та пристосовувати до 
своєї власної внутрішньої ситуації, забезпечуючи, де необхідно, те, щоб керівництво 
та працівники мали провідну роль, дозволяючи їм вільно визначати, за домовленістю, 
заходи для інформування та консультації робітників, які вони вважають найбільш 
доцільними.

(24) Треба уважно ставитись до цього питання, щоб уникнути порушення деяких 
конкретних правил в сфері інформування та консультації працівників, що існують 
в деяких національних законах, спрямованих на підприємства або установи, які 
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переслідують політичні, професійні, організаційні, релігійні, благочинні, освітні, 
наукові або художні цілі, а також цілі, що включають інформацію або висловлення 
думок.

(25) Підприємства та установи мають бути захищені від розкриття певної дійсно 
важливої інформації.

(26) Роботодавцю має надаватися право не давати інформацію та консультації там де 
це завдасть серйозних збитків підприємству або установі, або там де йому доведеться 
безпосередньо дотримуватись наказу, виданого йому регуляторним або керівним 
органом.

(27) Інформування та консультація втілює, як права, так і зобов’язання для керівництва 
та працівників на рівні підприємства або установи.

(28) Адміністративні або судові процедури, а також санкції, що є ефективними, 
стримуючими та відповідними щодо серйозності порушення, мають застосовуватись 
у випадках порушення зобов’язань, що базуються на цьому Регламенті.

(29) Ця Директива не повинна впливати на норми, якщо вони є більш конкретними, 
Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 1998 року щодо наближення законів держав-
членів стосовно колективних звільнень штату робітників (1) та Директиви Ради 2001/23/
ЄС від 12 березня 2001 року щодо наближення законів держав-членів щодо охорони 
прав працівників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частини 
підприємства або бізнесової структури (2).

(30) Інші права стосовно інформації та консультації, включаючи ті, що витікають з 
Регламенту Ради 94/45/ЄЕС від 22 вересня 1994 року щодо встановлення Європейської 
Виробничої Ради або процедури інформування та консультацій працівників на 
підприємствах в межах Співтовариства, або групах підприємств в межах Співтовариства  
(3), не порушуються цим Регламентом.

(31) Імплементація цього Регламенту не є достатньою основою для зменшення рівня 
захисту працівників у сферах, до яких він застосовується,

ПРИЙНЯЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

С т а т т я  1

Ціль та принципи

1. Метою цієї Директиви є встановлення загальних рамок із мінімальними вимогами 
щодо права працівників отримувати інформацію та консультацію на підприємствах 
або установах в межах Співтовариства.

2. Практичні домовленості щодо інформації та консультації будуть визначені та 
втілені згідно з національним законодавством та практиками виробничих відносин в 
окремих державах-членах таким чином, щоб забезпечити їхню ефективність.

1 ОВ L 225, 12.8.1998, С. 16.
2 ОВ L 82, 22.3.2001, С. 16.
3 ОВ L 254, 30.9.1994 року, С. 64. Регламент, із змінами внесеними Регламентом 97/74/ЄC (ОВ L 10, 16.1.1998 року, с. 22).
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3. Визначаючи або втілюючи практичні домовленості щодо інформації та консультації, 
роботодавець та представники працівників мають діяти в дусі співпраці та з належною 
увагою до їх взаємних прав та зобов’язань, беручи до уваги інтереси як підприємства 
або установи, так і працівників.

С т а т т я  2

Визначення термінів

Для цілей цієї Директиви:

(a) «підприємство» означає державне або приватне підприємство, що здійснює 
економічну діяльність, котре функціонує з метою отримання прибутку або ні, що 
знаходиться в межах території держав-членів;

(b) «установа» означає суб’єкт підприємницької діяльності, визначений згідно з 
національним законодавством та практикою, розташований в межах території 
держави-члена, де економічна діяльність здійснюється на постійній основі з 
застосуванням людських та матеріальних ресурсів;

(c) «роботодавець» означає фізичну або юридичну особу, що є учасником 
трудових контрактів або трудових відносин з працівниками, згідно з національним 
законодавством та практикою;

(d) «працівник» означає будь-яку особу, що, у зацікавленій державі-члені, є захищеною 
як працівник національним законодавством щодо зайнятості та згідно з національною 
практикою;

(e) «представники працівників» означає представників працівників, передбачених 
національними законами та/або практиками;

(f) «інформування» означає передачу роботодавцем представникам працівників 
даних з метою надання їм можливості ознайомитись з предметом питання та вивчити 
його;

(g) «консультація» означає обмін думками та встановлення діалогу між представниками 
працівників та роботодавцем.

С т а т т я  3

Сфера застосування

1. Ця Директива буде застосовуватись відповідно до рішення держав-членів, до:

(a) підприємств, що надають роботу щонайменш 50 працівникам в будь-якій державі-
члені, або

(b) установ, що надають роботу щонайменш 20 працівникам в будь-якій державі-
члені.

Держави-члени повинні визначити метод для обчислення граничної кількості 
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працівників, яким надається робота.

2. У відповідності до принципів та цілей цієї Директиви, державам-членам 
дозволяється сформулювати особливі положення, що застосовуються до підприємств 
або установ, що переслідують безпосередньо та виключно політичні, професійні, 
організаційні, релігійні, благочинні, освітні, наукові або мистецькі цілі, а також цілі, 
що включають інформування або висловлення думок, за умови що, до дати набрання 
чинності цією Директивою, положення такого характеру вже існують в національному 
законодавстві.

3. Державам-членам дозволяється відхилятися від цієї Директиви через особливі 
положення, що застосовуються до команд суден дальнього плавання.

С т а т т я  4

Практичні домовленості щодо інформування та консультації

1. Згідно з принципами, встановленими в статті1, та без порушень будь-яких 
положень та/або діючих практик більш сприятливих для працівників держави-члени 
визначать практичні домовленості для застосування права на отримання інформації 
та консультації на відповідному рівні згідно з цією статтею.

2. Інформування та консультація охоплюють:

(a) інформацію по сучасному та можливому розвитку діяльності підприємства або 
установи та економічної ситуації;

(b) інформацію та консультацію по ситуації, структурі та можливому розвитку зайнятості 
в межах підприємства або установи та по будь-яким передбачуваним попереднім 

(c) інформація та консультація по рішеннях, що можуть призвести до значних змін в 
організації роботи або договірних відносинах, включаючи ті, що охоплені положеннями 
Співтовариства, на які посилаються у статті 9(1).

3. Інформація надається в такий час, в такій формі та з таким змістом, щоб надати 
можливість, особливо, представникам працівників вивчити її належним чином та, 
якщо необхідно, підготуватись до консультації.

4. Консультації проходять:

(a) при забезпеченні того, що час, метод та зміст є відповідними;

(b) на важливому рівні керівництва та представництва, в залежності від предмету 
дискусії;

(c) на основі інформації, наданої роботодавцем згідно зі статтею 2(f), та висновку, 
який мають сформулювати представники працівників;

(d) в такий спосіб щоб надати представникам працівників можливість зустрітися з 
роботодавцем та отримати обґрунтовану відповідь на будь-який висновок, що вони 
сформулюють;
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(e) з наміром досягти згоди щодо рішень в сфері дії прав роботодавців, згаданих у 
пункті 2(с).

С т а т т я  5

Інформація та консультація, що походить із угоди

Державам-членам дозволяється доручити керівництву та працівникам на 
відповідному рівні, включаючи рівень підприємства або установи, вільно визначити 
в будь-який час, шляхом узгодження через переговори практичних домовленостей 
стосовно інформації та консультації працівників. Ці домовленості, та домовленості, 
що існують на час дати, встановленої у статті 11, а також будь-які наступні поновлення 
таких домовленостей, можуть встановлювати, дотримуючись принципів, визначених 
в статті 1 та із врахуванням умов та обмежень, встановлених державами-членами, 
положення, що відрізняються від тих, що згадуються у статті 4.

С т а т т я  6

Конфіденційна інформація

1. Держави-члени повинні передбачити те, щоб, в межах умов встановлених 
національним законодавством, представники працівників та будь-які експерти, 
які їм допомагають, не мали права відкривати працівникам або третім сторонам, 
будь-яку інформацію яку, в законних інтересах підприємства або установи, було 
надано їм чітко як конфіденційну. Це зобов’язання залишається в силі навіть якщо 
вищезгадані представники або експерти закінчили свою роботу. Однак, держава-
член може дозволити представникам працівників або будь-кому, хто допомагає їм, 
передати конфіденційну інформацію працівникам або третім сторонам, які зв’язані 
зобов’язанням конфіденційності.

2. Держави-члени повинні передбачити те, щоб, в особливих випадках та в межах 
умов та обмежень, встановлених національним законодавством, роботодавець 
не був зобов’язаний повідомляти інформацію або надавати консультацію, якщо 
характер цієї інформації або консультації є таким, що він завдасть серйозної шкоди 
функціонуванню підприємства або установи.

3. Без порушення існуючих національних процедур, держави-члени повинні 
передбачати адміністративні або правові процедури на той випадок, якщо 
роботодавець вимагає конфіденційності, або не надає інформацію згідно з пунктами 
1 та 2. Вони можуть також передбачити процедури, призначені для збереження 
конфіденційності інформації стосовно цього питання.

С т а т т я  7

Захист представників працівників

Держави-члени мають забезпечувати представникам працівників належний захист 
під час виконання ними своїх функцій, та гарантії надання їм можливості належним 
чином виконувати покладені на них обов’язки.

С т а т т я  8
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Захист прав

1. Держави-члени мають передбачити належні заходи у випадку невиконання цієї 
Директиви роботодавцю або представникам працівників. Зокрема, вони повинні 
забезпечити належні адміністративні або правові процедури для надання можливості 
виконання зобов’язань, що походять із цієї Директиви.

2. Держави-члени повинні передбачити адекватні санкції, які будуть застосовуватись 
до роботодавця або представників працівників у випадку порушення цієї Директиви. 
Ці санкції мають бути ефективними, відповідними та превентивними.

С т а т т я  9

Зв’язок між цією Директивою та іншими національними положеннями та 
положеннями Співтовариства

1. Ця Директива не порушує специфічних процедур надання інформації та консультації, 
встановлених в статті 2 Директиви 98/59/ЄС та статті 7 Директиви 2001/23/ЄС.

2. Ця Директива не порушує положень, прийнятих згідно з Регламентами 94/45/ЄС та 
97/74/ЄС.

3. Ця Директива не порушує інших прав на інформацію, консультацію та участь згідно 
з національним законом.

4. Імплементація цієї Директиви не буде істотною підставою для будь-якої регресії по 
відношенню до ситуації, яка вже превалює в кожній державі-члені, та по відношенню 
до загального рівня захисту працівників у сферах, до яких вона застосовується.

С т а т т я  10

Тимчасові положення

Незважаючи на статтю 3, держава-член в якій не має, на дату набрання чинності цією 
Директивою, ані загальної постійної та передбаченої законом системи інформування 
та консультації працівників, ані загальної, постійної та передбаченої законом 
системи представництва працівників на робочому місці, що дозволяє працівникам 
бути представленими задля цієї мети, може обмежити застосування національних 
положень, що застосовують цю Директиву, до:

(а) підприємств, що надають роботу щонайменш 150 працівникам, або установ, що 
надають роботу щонайменш 100 працівникам, до 23 березня 2007 року, та

(b) підприємств, що надають роботу щонайменш 100 працівникам, або установ, що 
надають роботу щонайменш 50 працівникам, впродовж року після дати, зазначеної 
в пункті (а).

С т а т т я  11

Імплементація
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1. Держави-члени мають прийняти закони та підзаконні акти, необхідні для 
забезпечення відповідності цієї Директиви не пізніше 23 березня 2005 року, або 
забезпечать те, що керівництво та працівники представлять до цієї дати необхідні 
положення шляхом домовленості; держави-члени зобов’язані вживати необхідних 
заходів, щоб мати можливість гарантувати результати, накладені цією Директивою, в 
усі часи. Вони без затримки інформуватимуть про це Комісію.

2. Якщо держави-члени приймають ці заходи, вони повинні містити посилання на 
цю Директиву або повинні супроводжуватись такими посиланнями при нагоді їх 
офіційного опублікування. Методи здійснення таких посилань встановлюються 
державами-членами.

С т а т т я  1 2

Перегляд Комісією

Не пізніше ніж 23 березня 2007 року Комісія, спільно з державами-членами та 
соціальними партнерами на рівні Співтовариства, перегляне застосування цього 
Регламенту з метою запропонування будь-яких необхідних змін.

С т а т т я  1 3

Набрання чинності

Ця Директива набирає чинності в день його публікації в “Офіційному Віснику 
Європейських Співтовариств”.

С т а т т я  14

Адресати

Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено у Брюсселі, 11 березня 2002 року.

За Європейський 
Парламент

За Раду

Голова P.Cox Голова J. Piqué i 
Camps
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DIRECTIVE 2002/14/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL OF 11 MARCH 2002 
ESTABLISHING A GENERAL FRAMEWORK FOR INFORMING 
AND CONSULTING EMPLOYEES IN THE EUROPEAN COMMUNITY

Official Journal L 080 , 23/03/2002 P. 0029 – 0034    

DIRECTIVE 2002/14/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL 

of 11 March 2002 establishing a general framework for informing and consulting 
employees in the European Community

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
137(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions (3),

Acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 (4), and in the light of the 
joint text approved by the Conciliation Committee on 23 January 2002,

Whereas:

(1) Pursuant to Article 136 of the Treaty, a particular objective of the Community and the 
Member States is to promote social dialogue between management and labour.

(2) Point 17 of the Community Charter of Fundamental Social Rights of Workers provides, 
inter alia, that information, consultation and participation for workers must be developed 
along appropriate lines, taking account of the practices in force in different Member States.

(3) The Commission consulted management and labour at Community level on the possible 
direction of Community action on the information and consultation of employees in 
undertakings within the Community.

(4) Following this consultation, the Commission considered that Community action was 
advisable and again consulted management and labour on the contents of the planned 
proposal; management and labour have presented their opinions to the Commission.

(5) Having completed this second stage of consultation, management and labour have not 

1 OJ C 2, 5.1.1999, p. 3.
2 OJ C 258, 10.9.1999, p. 24.
3 OJ C 144, 16.5.2001, p. 58.
4 Opinion of the European Parliament of 14 April 1999 (OJ C 219, 30.7.1999, p. 223), confirmed on 16 September 1999 (OJ C 54, 
25.2.2000, p. 55), Council Common Position of 27 July 2001 (OJ C 307, 31.10.2001, p. 16) and Decision of the European Parliament of 23 
October 2001 (not yet published in the Official Journal). Decision of the European Parliament of 5 February 2002 and Decision of the 
Council of 18 February 2002.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f2bc5eea-9cc4-4f56-889d-3cc4c5ee5927.0004.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0014&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f2bc5eea-9cc4-4f56-889d-3cc4c5ee5927.0004.02/DOC_2&format=PDF 
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informed the Commission of their wish to initiate the process potentially leading to the 
conclusion of an agreement.

(6) The existence of legal frameworks at national and Community level intended to ensure 
that employees are involved in the affairs of the undertaking employing them and in 
decisions which affect them has not always prevented serious decisions affecting employees 
from being taken and made public without adequate procedures having been implemented 
beforehand to inform and consult them.

(7) There is a need to strengthen dialogue and promote mutual trust within undertakings 
in order to improve risk anticipation, make work organisation more flexible and facilitate 
employee access to training within the undertaking while maintaining security, make 
employees aware of adaptation needs, increase employees’ availability to undertake 
measures and activities to increase their employability, promote employee involvement in 
the operation and future of the undertaking and increase its competitiveness.

(8) There is a need, in particular, to promote and enhance information and consultation on 
the situation and likely development of employment within the undertaking and, where 
the employer’s evaluation suggests that employment within the undertaking may be under 
threat, the possible anticipatory measures envisaged, in particular in terms of employee 
training and skill development, with a view to offsetting the negative developments or their 
consequences and increasing the employability and adaptability of the employees likely to 
be affected.

(9) Timely information and consultation is a prerequisite for the success of the restructuring 
and adaptation of undertakings to the new conditions created by globalisation of the 
economy, particularly through the development of new forms of organisation of work.

(10) The Community has drawn up and implemented an employment strategy based on the 
concepts of «anticipation», «prevention» and «employability», which are to be incorporated 
as key elements into all public policies likely to benefit employment, including the policies 
of individual undertakings, by strengthening the social dialogue with a view to promoting 
change compatible with preserving the priority objective of employment.

(11) Further development of the internal market must be properly balanced, maintaining 
the essential values on which our societies are based and ensuring that all citizens benefit 
from economic development.

(12) Entry into the third stage of economic and monetary union has extended and accelerated 
the competitive pressures at European level. This means that more supportive measures 
are needed at national level.

(13) The existing legal frameworks for employee information and consultation at Community 
and national level tend to adopt an excessively a posteriori approach to the process of 
change, neglect the economic aspects of decisions taken and do not contribute either 
to genuine anticipation of employment developments within the undertaking or to risk 
prevention.

(14) All of these political, economic, social and legal developments call for changes to the 
existing legal framework providing for the legal and practical instruments enabling the right 
to be informed and consulted to be exercised.
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(15) This Directive is without prejudice to national systems regarding the exercise of this 
right in practice where those entitled to exercise it are required to indicate their wishes 
collectively.

(16) This Directive is without prejudice to those systems which provide for the direct 
involvement of employees, as long as they are always free to exercise the right to be 
informed and consulted through their representatives.

(17) Since the objectives of the proposed action, as outlined above, cannot be adequately 
achieved by the Member States, in that the object is to establish a framework for employee 
information and consultation appropriate for the new European context described above, 
and can therefore, in view of the scale and impact of the proposed action, be better 
achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the 
principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle 
of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is 
necessary in order to achieve these objectives.

(18) The purpose of this general framework is to establish minimum requirements applicable 
throughout the Community while not preventing Member States from laying down provisions 
more favourable to employees.

(19) The purpose of this general framework is also to avoid any administrative, financial or 
legal constraints which would hinder the creation and development of small and medium-
sized undertakings. To this end, the scope of this Directive should be restricted, according 
to the choice made by Member States, to undertakings with at least 50 employees or 
establishments employing at least 20 employees.

(20) This takes into account and is without prejudice to other national measures and 
practices aimed at fostering social dialogue within companies not covered by this Directive 
and within public administrations.

(21) However, on a transitional basis, Member States in which there is no established 
statutory system of information and consultation of employees or employee representation 
should have the possibility of further restricting the scope of the Directive as regards the 
numbers of employees.

(22) A Community framework for informing and consulting employees should keep to a 
minimum the burden on undertakings or establishments while ensuring the effective 
exercise of the rights granted.

(23) The objective of this Directive is to be achieved through the establishment of a general 
framework comprising the principles, definitions and arrangements for information and 
consultation, which it will be for the Member States to comply with and adapt to their own 
national situation, ensuring, where appropriate, that management and labour have a leading 
role by allowing them to define freely, by agreement, the arrangements for informing and 
consulting employees which they consider to be best suited to their needs and wishes.

(24) Care should be taken to avoid affecting some specific rules in the field of employee 
information and consultation existing in some national laws, addressed to undertakings 
or establishments which pursue political, professional, organisational, religious, charitable, 
educational, scientific or artistic aims, as well as aims involving information and the 
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expression of opinions.

(25) Undertakings and establishments should be protected against disclosure of certain 
particularly sensitive information.

(26) The employer should be allowed not to inform and consult where this would seriously 
damage the undertaking or the establishment or where he has to comply immediately with 
an order issued to him by a regulatory or supervisory body.

(27) Information and consultation imply both rights and obligations for management and 
labour at undertaking or establishment level.

(28) Administrative or judicial procedures, as well as sanctions that are effective, dissuasive 
and proportionate in relation to the seriousness of the offence, should be applicable in 
cases of infringement of the obligations based on this Directive.

(29) This Directive should not affect the provisions, where these are more specific, of Council 
Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member States 
relating to collective redundancies (1) and of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 
2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding 
of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of 
undertakings or businesses (2).

(30) Other rights of information and consultation, including those arising from Council 
Directive 94/45/EEC of 22 September 1994 on the establishment of a European Works 
Council or a procedure in Community-scale undertakings and Community-scale groups of 
undertakings for the purposes of informing and consulting employees (3), should not be 
affected by this Directive.

(31) Implementation of this Directive should not be sufficient grounds for a reduction in the 
general level of protection of workers in the areas to which it applies,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

A r t i c l e  1 
Object and principles

1. The purpose of this Directive is to establish a general framework setting out minimum 
requirements for the right to information and consultation of employees in undertakings or 
establishments within the Community.

2. The practical arrangements for information and consultation shall be defined and 
implemented in accordance with national law and industrial relations practices in individual 
Member States in such a way as to ensure their effectiveness.

3. When defining or implementing practical arrangements for information and consultation, 
the employer and the employees’ representatives shall work in a spirit of cooperation and 
with due regard for their reciprocal rights and obligations, taking into account the interests 
both of the undertaking or establishment and of the employees.

1 OJ L 225, 12.8.1998, p. 16.
2 OJ L 82, 22.3.2001, p. 16.
3 OJ L 254, 30.9.1994, p. 64. Directive as amended by Directive 97/74/EC (OJ L 10, 16.1.1998, p. 22).
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A r t i c l e  2 
Definitions

For the purposes of this Directive:

(a) “undertaking” means a public or private undertaking carrying out an economic activity, 
whether or not operating for gain, which is located within the territory of the Member 
States;

(b) “establishment” means a unit of business defined in accordance with national law and 
practice, and located within the territory of a Member State, where an economic activity is 
carried out on an ongoing basis with human and material resources;

(c) “employer” means the natural or legal person party to employment contracts or 
employment relationships with employees, in accordance with national law and practice;

(d) “employee” means any person who, in the Member State concerned, is protected as an 
employee under national employment law and in accordance with national practice;

(e) “employees’ representatives” means the employees’ representatives provided for by 
national laws and/or practices;

(f) “information” means transmission by the employer to the employees’ representatives 
of data in order to enable them to acquaint themselves with the subject matter and to 
examine it;

(g) “consultation” means the exchange of views and establishment of dialogue between the 
employees’ representatives and the employer.

A r t i c l e  3 
Scope

1. This Directive shall apply, according to the choice made by Member States, to:

(a) undertakings employing at least 50 employees in any one Member State, or
(b) establishments employing at least 20 employees in any one Member State.

Member States shall determine the method for calculating the thresholds of employees 
employed.

2. In conformity with the principles and objectives of this Directive, Member States 
may lay down particular provisions applicable to undertakings or establishments which 
pursue directly and essentially political, professional organisational, religious, charitable, 
educational, scientific or artistic aims, as well as aims involving information and the 
expression of opinions, on condition that, at the date of entry into force of this Directive, 
provisions of that nature already exist in national legislation.

3. Member States may derogate from this Directive through particular provisions applicable 
to the crews of vessels plying the high seas.

A r t i c l e  4 
Practical arrangements for information and consultation
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1. In accordance with the principles set out in Article 1 and without prejudice to any provisions 
and/or practices in force more favourable to employees, the Member States shall determine 
the practical arrangements for exercising the right to information and consultation at the 
appropriate level in accordance with this Article.

2. Information and consultation shall cover:

(a) information on the recent and probable development of the undertaking’s or the 
establishment’s activities and economic situation;

(b) information and consultation on the situation, structure and probable development of 
employment within the undertaking or establishment and on any anticipatory measures 
envisaged, in particular where there is a threat to employment;

(c) information and consultation on decisions likely to lead to substantial changes in 
work organisation or in contractual relations, including those covered by the Community 
provisions referred to in Article 9(1).

3. Information shall be given at such time, in such fashion and with such content as are 
appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate 
study and, where necessary, prepare for consultation.

4. Consultation shall take place:

(a) while ensuring that the timing, method and content thereof are appropriate;

(b) at the relevant level of management and representation, depending on the subject under 
discussion;

(c) on the basis of information supplied by the employer in accordance with Article 2(f) and 
of the opinion which the employees’ representatives are entitled to formulate;

(d) in such a way as to enable employees’ representatives to meet the employer and obtain 
a response, and the reasons for that response, to any opinion they might formulate;

(e) with a view to reaching an agreement on decisions within the scope of the employer’s 
powers referred to in paragraph 2(c).

A r t i c l e  5 
Information and consultation deriving from an agreement

Member States may entrust management and labour at the appropriate level, including at 
undertaking or establishment level, with defining freely and at any time through negotiated 
agreement the practical arrangements for informing and consulting employees. These 
agreements, and agreements existing on the date laid down in Article 11, as well as any 
subsequent renewals of such agreements, may establish, while respecting the principles set 
out in Article 1 and subject to conditions and limitations laid down by the Member States, 
provisions which are different from those referred to in Article 4.

A r t i c l e  6 
Confidential information



ЗМІСТ  2002/14/EC 131

1. Member States shall provide that, within the conditions and limits laid down by 
national legislation, the employees’ representatives, and any experts who assist them, are 
not authorised to reveal to employees or to third parties, any information which, in the 
legitimate interest of the undertaking or establishment, has expressly been provided to them 
in confidence. This obligation shall continue to apply, wherever the said representatives 
or experts are, even after expiry of their terms of office. However, a Member State may 
authorise the employees’ representatives and anyone assisting them to pass on confidential 
information to employees and to third parties bound by an obligation of confidentiality.

2. Member States shall provide, in specific cases and within the conditions and limits laid 
down by national legislation, that the employer is not obliged to communicate information 
or undertake consultation when the nature of that information or consultation is such that, 
according to objective criteria, it would seriously harm the functioning of the undertaking 
or establishment or would be prejudicial to it.

3. Without prejudice to existing national procedures, Member States shall provide for 
administrative or judicial review procedures for the case where the employer requires 
confidentiality or does not provide the information in accordance with paragraphs 1 and 
2. They may also provide for procedures intended to safeguard the confidentiality of the 
information in question.

A r t i c l e  7 
Protection of employees’ representatives

Member States shall ensure that employees’ representatives, when carrying out their 
functions, enjoy adequate protection and guarantees to enable them to perform properly 
the duties which have been assigned to them.

A r t i c l e  8 
Protection of rights

1. Member States shall provide for appropriate measures in the event of non-compliance 
with this Directive by the employer or the employees’ representatives. In particular, they 
shall ensure that adequate administrative or judicial procedures are available to enable the 
obligations deriving from this Directive to be enforced.

2. Member States shall provide for adequate sanctions to be applicable in the event of 
infringement of this Directive by the employer or the employees’ representatives. These 
sanctions must be effective, proportionate and dissuasive.

A r t i c l e  9 
Link between this Directive and other Community and national provisions

1. This Directive shall be without prejudice to the specific information and consultation 
procedures set out in Article 2 of Directive 98/59/EC and Article 7 of Directive 2001/23/EC.

2. This Directive shall be without prejudice to provisions adopted in accordance with 
Directives 94/45/EC and 97/74/EC.

3. This Directive shall be without prejudice to other rights to information, consultation and 
participation under national law.
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4. Implementation of this Directive shall not be sufficient grounds for any regression in 
relation to the situation which already prevails in each Member State and in relation to the 
general level of protection of workers in the areas to which it applies.

A r t i c l e  10 
Transitional provisions

Notwithstanding Article 3, a Member State in which there is, at the date of entry into force of 
this Directive, no general, permanent and statutory system of information and consultation 
of employees, nor a general, permanent and statutory system of employee representation 
at the workplace allowing employees to be represented for that purpose, may limit the 
application of the national provisions implementing this Directive to:

(a) undertakings employing at least 150 employees or establishments employing at least 
100 employees until 23 March 2007, and

(b) undertakings employing at least 100 employees or establishments employing at least 50 
employees during the year following the date in point (a).

A r t i c l e  11 
Transposition

1. Member States shall adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary 
to comply with this Directive not later than 23 March 2005 or shall ensure that management 
and labour introduce by that date the required provisions by way of agreement, the Member 
States being obliged to take all necessary steps enabling them to guarantee the results 
imposed by this Directive at all times. They shall forthwith inform the Commission thereof.

2. Where Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such reference shall be laid down by the Member States.

A r t i c l e  1 2 
Review by the Commission

Not later than 23 March 2007, the Commission shall, in consultation with the Member States 
and the social partners at Community level, review the application of this Directive with a 
view to proposing any necessary amendments.

A r t i c l e  1 3 
Entry into force

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 
European Communities.

A r t i c l e  14 
Addresses

This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, 11 March 2002.
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For the European 
Parliament

За Раду

The President P. Cox The President J. Piqué i Camps

Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission 
on employee representation

«With regard to employee representation, the European Parliament, the Council and the 
Commission recall the judgements of the European Court of Justice of 8 June 1994 in Cases 
C-382/92 (Safeguarding of employees rights in the event of transfers of undertakings) and 
C-383/92 (Collective redundancies)».
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2. ДИРЕКТИВИ ГРУПИ «АНТИДИСКРИМІНАЦІЯ 
ТА ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ»

1. ДИРЕКТИВА РАДИ 2000/43/ЄС ВІД 29 ЧЕРВНЯ 2000 РОКУ 
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПУ РІВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ОСІБ 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД РАСОВОЇ АБО ЕТНІЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ

ДИРЕКТИВА РАДИ 2000/43/ЄС 
від 29 червня 2000 року щодо імплементації принципу рівноправності осіб 

незалежно від расової або етнічної приналежності

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, 

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, зокрема його 
статтю 13, 

Беручи до уваги пропозицію Комісії  (1),

Беручи до уваги позицію Європейського Парламенту  (2),

Беручи до уваги позицію Економічно-соціального комітету  (3),

Беручи до уваги позицію Комітету регіонів  (4),

Оскільки: 

(1) Договір Європейського Союзу відзначає нову стадію в процесі створення самого 
тісного союзу, що коли-небудь існував серед народів Європи. 

(2) Відповідно до статті 6 Договору про Європейський Союз, Європейський Союз 
заснований на принципах свободи, демократії, поваги прав людини і основних 
свобод, а також верховенстві права, спільних для держав-членів принципах, і 
оскільки він повинен дотримуватися основних прав, що гарантуються Європейською 
конвенцією про захист прав людини і основних свобод, і оскільки вони випливають з 
конституційних традицій, спільних для держав-членів, і з загальних принципів права 
Співтовариства. 

(3) Право всіх осіб на рівність перед законом і захист від дискримінації являє собою 
універсальне право, визнане Загальною декларацією прав людини, Конвенцією 
Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню 
до жінок, Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 
і Міжнародними пактами Організації Об’єднаних Націй про цивільні і політичні права 
і про економічні, соціальні і культурні права, а також Європейською конвенцією про 
захист прав людини і основних свобод, підписаних усіма державами-членами. 

1 Ще не опубліковано в Офіційному віснику)
2 Висновок наданий 18.5.2000 (ще не опубліковано в Офіційному віснику)
3 Висновок наданий 12.4.2000 (ще не опубліковано в Офіційному віснику)
4 Висновок наданий 31.5.2000 (ще не опубліковано в Офіційному віснику)
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(4) Важливо поважати ці основні права і свободи, включаючи право на свободу 
асоціації. Також важливо, у контексті доступу та забезпечення товарами і послугами, 
поважати захист приватного і сімейного життя і угоди, вчинені у цьому контексті. 

(5) Європейський Парламент ухвалив ряд резолюцій про боротьбу проти расизму в 
Європейському Союзі. 

(6) Європейський Союз відкидає теорії, які намагаються виправдати існування 
відмінних одна від одної людських рас. Використання терміна «расова приналежність» 
у цій Директиві не має на увазі прийняття таких теорій. 

(7) 15 і 16 жовтня 1999 року Європейська Рада в Тампере закликала Комісію якомога 
швидше виступити із пропозиціями про застосування статті 13 Договору ЄС у 
відношенні боротьби проти расизму і ксенофобії. 

(8) У Вказівках з питань зайнятості на 2000 рік, прийнятих Європейською Радою в 
Гельсінкі 10 і 11 грудня 1999 року, підкреслюється необхідність сприяти створенню 
умов соціально інтегрованого ринку праці, формулюючи напрямок політики, цілями 
якої є боротьба з дискримінацією таких груп, як етнічні меншості. 

9) Дискримінація, заснована на расовій або етнічній приналежності, здатна 
перешкодити досягненню цілей Договору ЄС, особливо досягненню високого рівня 
зайнятості і соціальної захищеності, підвищенню рівня і якості життя, економічній 
і соціальній єдності і солідарності. Це може також перешкодити досягненню мети 
розвитку Європейського Союзу, як зони свободи, безпеки і справедливості. 

(10) У грудні 1995 року Комісія представила повідомлення про расизм, ксенофобію і 
антисемітизм. 

(11) 15 липня 1996 року Рада ухвалила план Спільних дій (96/443/JHA), що 
стосується боротьби з расизмом і ксенофобією (1), відповідно до якого держави-
члени зобов’язуються забезпечувати ефективне правове співробітництво в зв’язку з 
правопорушеннями, що засновуються на расизмі або ксенофобії. 

(12) Щоб гарантувати розвиток демократичних і толерантних суспільств, що 
дозволяють брати участь у їхньому житті всім особам, незалежно від їх расової або 
етнічної приналежності, спеціальні заходи стосовно дискримінації на підставі расової 
або етнічної приналежності повинні виходити за межі доступу до праці (роботи за 
наймом) і індивідуальної зайнятості, і повинні поширюватися на такі сфери, як освіта, 
соціальне забезпечення, включаючи соціальний захист і охорону здоров’я, соціальні 
пільги, а також на доступ до товарів і послуг. 

(13) Для цього, будь-яка пряма або опосередкована дискримінація, заснована на 
расовій або етнічній приналежності у сферах, які охоплюються цією Директивою, 
повинна бути заборонена на всій території Співтовариства. Ця заборона дискримінації 
повинна стосуватися і громадян третіх країн, але вона не стосується різниці у 
поводженні, заснованій на громадянстві, і умов, які стосуються в’їзду і проживання 
громадян третіх країн і їхнього доступу до зайнятості і професії. 

(14) При виконанні принципу рівноправного поводження, незалежно від расової або 
1 ОВ L 185, 24.7.1996, С. 5
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етнічної приналежності, Співтовариство, відповідно до статті 3(2) Договору ЄС, повинне 
прагнути усунення нерівноправності і сприяти ідеї рівноправності між чоловіками і 
жінками, тим більше що жінки часто стають жертвами множинної дискримінації. 

(15) Оцінка фактів, на підставі яких можна зробити висновок про те, що мала місце пряма 
або опосередкована дискримінація, відноситься до завдання національних судових 
або інших компетентних органів, відповідно до норм національного законодавства 
або національної практики. Подібні правила можуть передбачати, зокрема, те, що 
факт опосередкованої дискримінації може встановлюватися будь-якими способами, 
включаючи такий, що основується на статистичних даних.

(16) Важливо захистити усіх фізичних осіб від дискримінації на основі расової або 
етнічної приналежності. Держави-члени повинні також забезпечити, згідно з їхніми 
національними традиціями і практики, захист юридичних осіб, у випадках, коли вони 
страждають від дискримінації на основі расової або етнічної приналежності їх членів.

(17) Заборона дискримінації не повинна стосуватися підтримки або вжиття заходів, 
спрямованих на запобігання або компенсацію втрат, що несуть групи осіб певної 
расової або етнічної приналежності, і ці заходи можуть допускати створення 
організацій осіб певної расової або етнічної приналежності, чиєю основною метою є 
сприяння особливим потребам цих осіб . 

(18) У дуже обмежених випадках різниця у поводженні може бути виправдана тоді, 
коли характеристика, пов’язана з расовою або етнічною приналежністю, складає 
дійсну і визначальну професійну вимогу, якщо ціль - законна, а вимога - відповідна. 
Такі обставини повинні бути включені до інформації, яку держави-члени надають 
Комісії. 

(19) Особи, які стали жертвою дискримінації на основі расової і етнічної 
приналежності, повинні мати адекватні можливості юридичного захисту. Для 
забезпечення ефективного рівня захисту, асоціації або юридичні особи також повинні 
бути уповноважені включатися у процес розгляду справи, відповідно до порядку 
установленого державами-членами, від імені або у підтримку будь-якої жертви, не 
порушуючи національні процесуальні норми, що стосуються представництва і захисту 
в суді. 

(20) Ефективне застосування принципу рівноправності вимагає адекватного судового 
захисту проти віктимізації. 

(21) Правила щодо тягаря доказування повинні бути пристосовані до тих випадків, 
коли мають місце диспозитивні докази (prіma facіe) випадку дискримінації, і, для 
ефективного застосування принципу рівноправності, тягар доказування повинен бути 
покладений на відповідача, якщо представлене свідчення такої дискримінації. 

(22) Держави-члени не повинні застосовувати правила про тягар доказування 
у процедурах, коли дослідження фактів справи є обов’язком суду або іншого 
компетентного органу. Такими процедурами будуть ті, де позивач не повинен 
доводити факти, які розслідує суд або компетентний орган. 

(23) Держави-члени повинні розвивати діалог з соціальними партнерами і з 
неурядовими організаціями, щоб виявляти різні форми дискримінації і боротися з 
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ними. 

(24) Захист від дискримінації на основі расової або етнічної приналежності був би 
суттєвішим, якщо в кожній державі-члені існував би орган або органи, компетентні 
у аналізі зазначених проблеми, вивченні можливих рішень і забезпеченні допомоги 
жертвам. 

(25) Ця Директива встановлює мінімальні вимоги, таким чином, надаючи державам-
членам можливість введення або збереження більш сприятливих норм закону. 
Застосування цієї Директиви не повинне служити для виправдання будь-якого виду 
регресу по відношенню до ситуації, що вже склалася в кожній з держав-членів.

(26) Держави-члени зобов’язані забезпечити наявність ефективних, пропорційних 
санкцій, що мають превентивний характер, у випадку порушення зобов’язань, які 
випливають з цієї Директиви. 

(27) Держави-члени можуть доручати роботодавцям і працівникам, у випадку 
їхнього спільного звертання, виконання цієї Директиви по відношенню до положень, 
регульованих колективними угодами, за умови, якщо держави-члени починають 
усі необхідні дії для того, щоб постійно гарантувати досягнення поставлених цією 
Директивою результатів. 

(28) Відповідно до принципів субсидіарності і пропорційності, установлених статтею 
5 Договору ЄС, ціль цієї Директиви - забезпечення високого рівня захисту від 
дискримінації у всіх державах-членах – не може бути належним чином досягнута 
зусиллями держав-членів, а тому, через масштабність і вплив пропонованих дій, 
досягти її кращим чином можна буде на рівні Співтовариства. Ця Директива не 
виходить за рамки того, що необхідно для досягнення зазначених цілей, 

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

ГЛАВА І 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

С т а т т я  1 
Ціль

Ціллю цієї Директиви є створення рамок для боротьби з дискримінацією на основі 
расової або етнічної приналежності, з метою реалізації в державах-членах принципу 
рівноправності. 

С т а т т я  2 
Концепція дискримінації

1. У цій Директиві принцип рівноправності означає, що не повинно бути жодної прямої 
або опосередкованої дискримінації на основі расової або етнічної приналежності. 

2. Для цілей пункту 1: 

(а) пряма дискримінація має місце, якщо з однією особою поводяться, поводилися 
або будуть поводитися гірше, ніж з іншою у порівнянній ситуації на основі расової або 
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етнічної приналежності; 

(b) опосередкована дискримінація має місце, якщо очевидно нейтральна умова, 
критерій або практика поставили би особи певної расової або етнічної приналежності 
в особливо незручне положення порівняно з іншими особами, якщо тільки така умова, 
критерій або практика об’єктивно не виправдані законною ціллю, і засоби досягнення 
такої цілі не є адекватними і необхідними.

3. Утиск вважається дискримінацією в значенні пункту 1, якщо має місце небажана 
поведінка, пов’язана з расовою або етнічною приналежністю, метою або результатом 
якої є приниження гідності людини і створення напруженої, ворожої, зневажливої, 
принизливої або образливої обстановки. У цьому контексті концепція утиску може 
бути визначена відповідно до національних положень і практики держав-членів. 

4. Інструкція дискримінувати особу на основі расової або етнічної приналежності буде 
розглядатися як дискримінація у значенні пункту 1. 

С т а т т я  3 
Сфера застосування

1. У межах повноважень, наданих Співтовариству, ця Директива поширюється на 
усіх осіб як у публічному, так і в приватному секторі, включаючи державні органи, 
відносно: 

(а) умов доступу до зайнятості, індивідуальної праці і професії, включаючи критерії 
відбору і умови прийняття на роботу незалежно від сфери діяльності і на всіх 
рівнях професійної ієрархії, включаючи просування по службі; 

(b) доступу до всіх типів і всіх рівнів професійної орієнтації, професійно-технічної 
підготовки, підвищення кваліфікації і перекваліфікації, включаючи досвід 
практичної роботи; 

(c) зайнятості і умов роботи, включаючи звільнення і оплату праці; 
(d) членства і вступу до організацій працівників або роботодавців, або до будь-якої 

організації, члени якої працюють за певною спеціальністю, включаючи пільги, 
надані такими організаціями; 

(e) соціального захисту, включаючи соціальне забезпечення і охорону здоров’я; 
(f) соціальних пільг; 
(g) освіти; 
(h) доступу та постачання товарів та послуг, доступних для громадськості, включаючи 

житло. 

2. Ця Директива не стосується різниці у поводженні, яка ґрунтується на громадянстві, 
і не шкодить умовам, що стосуються в’їзду і проживання громадян третіх країн і осіб 
без громадянства на території держав-членів, і будь-яке поводження, що є наслідком 
правового статусу громадян третіх країн і осіб без громадянства.

С т а т т я  4 
Дійсні і визначальні професійні вимоги

Без шкоди статті 2 (1) і (2), держави-члени можуть визначити, що різниця у поводженні, 
заснована на характеристиці, пов’язаній з расовою або етнічною приналежністю, не 
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розглядається як дискримінація у випадку, якщо через особливість діяльності у будь-
якій сфері зайнятості або контексті, у якому вона виконується, така характеристика 
складає дійсну і визначальну професійну вимогу, за умови, якщо ціль законна і вимога 
відповідні. 

С т а т т я  5 
Позитивна діяльність

З метою забезпечення повної рівноправності на практиці, принцип рівноправності не 
повинен перешкоджати будь-якій державі-членові зберігати або вживати спеціальних 
заходів для запобігання або компенсації втрат, пов’язаних з расовою або етнічною 
приналежністю. 

С т а т т я  6 
Мінімальні вимоги

1. Держави-члени можуть встановлювати або зберігати положення, що більш 
сприятливі для захисту принципу рівності, ніж ті, що встановлені цією Директивою. 

2. Виконання цієї Директиви ні в якому разі не повинне створювати підстави для 
зниження рівня захисту від дискримінації, вже наданого державами-членами у 
сферах, що охоплюються цією Директивою.

ГЛАВА ІІ 
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ

С т а т т я  7 
Захист прав

1. Держави-члени повинні гарантувати, щоб судові або адміністративні процедури, 
включаючи, якщо це вважається належною погоджувальною (примирюючою) 
процедурою, для забезпечення виконання зобов’язань відповідно до цієї Директиви, 
були доступні всім особам, які вважають, що у відношенні них не був застосований 
принцип рівності, навіть після того, як відносини, у яких передбачається наявність 
дискримінації, закінчилися. 

2. Держави-члени повинні гарантувати, щоб асоціації, організації або інші юридичні 
особи, які, відповідно до критеріїв, встановлених національним законодавством, 
мають законний інтерес у забезпеченні виконання умов цієї Директиви, могли 
залучатися від імені заявника або у підтримку захисту або для його підтримки, з його 
або її згоди, у будь-якій судовій і або адміністративній процедурі, що передбачає 
здійснення зобов’язань, які випливають з цієї Директиви.

3. Пункти 1 і 2 без шкоди для національних норм, які стосуються строків здійснення 
дій, пов’язаних із принципом рівноправності поводження.

С т а т т я  8 
Тягар доказування

1. Держави-члени повинні вживати в рамках своїх національних судових систем 
необхідні заходи, щоб у тих випадках, коли особи, які вважають, що їм заподіяна шкода 
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в силу незастосування до них принципу рівноправності поводження, установлюють 
перед судом або іншою компетентною владою факти, на підставі яких можна вважати, 
що мала місце пряма або опосередкована дискримінація, тоді відповідач повинен 
доводити, що порушення принципу рівноправності поводження не було. 

2. Пункт 1 не повинен перешкоджати державам-членам встановлювати у відношенні 
доказів правила, що більш сприятливі для заявника. 

3. Пункт 1 не повинен застосовуватися в кримінальному провадженні. 

4. Пункти 1, 2 і 3 повинні також застосовуватися до будь-яких процедур, розпочатим у 
відповідності зі статтею 7(2). 

5. Держави-члени не повинні застосовувати пункт 1 до процедур, у яких розслідування 
фактів справи відноситься до компетенції суду або іншого компетентного органу.

С т а т т я  9 
Віктимізація

Держави-члени повинні включити у свої національні правові системи заходи необхідні 
для захисту осіб від будь-якого несприятливого поводження або несприятливих 
наслідків, що стали реакцією на скаргу на підприємстві або правові процедури, 
завдання яких полягає у забезпеченні дотримання принципу рівноправності 
поводження. 

С т а т т я  10 
Поширення інформації

Держави-члени повинні подбати про те, щоб положення, ухвалені відповідно до цієї 
Директиви, нарівні з уже діючими положеннями в цій сфері, були представлені увазі 
зацікавлених осіб за допомогою всіх можливих засобів на всій території. 

С т а т т я  11 
Соціальний діалог

1. Держави-члени відповідно до національних традицій і практики повинні вживати 
відповідних заходів для розвитку соціального діалогу між двома сторонами на ринку 
праці з метою сприяння розвиткові рівноправності поводження, включаючи контроль 
за діяльністю на робочому місці, колективні угоди, кодекси поведінки, дослідження, 
обмін досвідом і позитивними прикладами. 

2. Якщо це не суперечить національним традиціям і практиці, то держави-члени 
повинні заохочувати обидві сторони на ринку праці, без шкоди їх автономії, укладати на 
відповідному рівні угоди, що встановлюють правила, спрямовані проти дискримінації 
в сферах, зазначених у статті 3, що відносяться до предмета колективних переговорів. 
Ці угоди повинні враховувати мінімальні вимоги, встановлені цією Директивою і 
відповідними змінами на національному рівні. 

С т а т т я  1 2 
Діалог з неурядовими організаціями
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Держави-члени повинні заохочувати діалог з відповідними неурядовими 
організаціями, що, відповідно до національного законодавства і практики, законно 
зацікавлені в сприянні боротьбі з дискримінацією на основі расової або етнічної 
приналежності з метою сприяння принципові рівноправності поводження. 

РОЗДІЛ 3 
ОРГАНИ ПО СПРИЯННЮ РІВНОПРАВНОСТІ ПОВОЖЕННЯ

С т а т т я  1 3

1. Держави-члени повинні визначити орган або органи для сприяння рівноправності 
поводження щодо всіх осіб без дискримінації на основі расової або етнічної 
приналежності. Ці органи можуть бути частиною агентств, що займаються на 
національному рівні захистом прав людини або забезпечення прав осіб з обмеженими 
фізичними можливостями (індивідів).

2. Держави-члени повинні гарантувати, щоб до компетенції цих органів було віднесено: 

– забезпечення незалежної допомоги жертвам дискримінації в просуванні їхніх скарг 
у зв’язку з дискримінацією, з урахуванням прав жертв і асоціацій, організацій або 
інших юридичних осіб, згаданих у статті 7(2), 

– проведення незалежних досліджень із проблем дискримінації, 

– публікацію незалежних доповідей і підготовки рекомендацій з будь-якої проблеми, 
що стосується такої дискримінації. 

РОЗДІЛ 4 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  14 
Дотримання

Держави-члени повинні вжити необхідних заходів, які гарантують, що: 

(а) будь-які закони, підзаконні акти та адміністративні положення, що суперечать 
принципові рівноправності поводження, будуть скасовані;

(b) будь-які умови, що суперечать принципові рівноправності поводження, 
які включені в індивідуальні або колективні договори або угоди, правила 
внутрішнього розпорядку підприємств, правила, що стосуються комерційних і 
некомерційних організацій, і правила, що стосуються вільних професій, а також 
організацій працівників і роботодавців, є або можуть бути оголошені юридично 
нікчемними або будуть змінені. 

С т а т т я  1 5 
Санкції

Держави-члени повинні встановити правила, що стосуються санкцій за порушення 
норм національного законодавства, ухвалених відповідно до цієї Директиви, і повинні 
схвалити всі заходи, необхідні для того, щоб гарантувати їх застосування. Санкції, 
що також можуть передбачати виплату компенсації жертві, повинні бути ефективні, 
пропорційні і мати превентивний характер. Держави-члени повинні повідомити ці 



ЗМІСТ  2000/43/ЄС 142

правила Комісії не пізніше 19 липня 2003 року, а також повідомляти їй без зволікання 
про будь-які зміни до них. 

С т а т т я  16 
Виконання

Держави-члени повинні ухвалити закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення, необхідні для виконання цієї Директиви не пізніше 19 липня 2003 року, або 
доручити роботодавцям і працівникам, у випадку їх спільного прохання, виконання 
цієї Директиви по відношенню до положень, врегульованих колективними угодами. 
У таких випадках держави-члени повинні гарантувати, що не пізніше 19 липня 2003 
року роботодавці і працівники забезпечать через відповідну угоду вжиття необхідних 
заходів, при цьому від держав-членів потрібно вжити всіх необхідних заходів для 
того, щоб вони могли в будь-який час забезпечити результати, які вимагаються цією 
Директивою. Вони повинні негайно сповістити про це Комісію. 

Якщо держави-члени приймають такі заходи, останні повинні містити посилання 
на цю Директиву або супроводжуватися таким посиланням у випадку їхньої 
офіційної публікації. Способи зазначення такого посилання повинні бути встановлені 
державами-членами.

С т а т т я  17 
Доповідь 

1. Держави-члени повинні надати Комісії не пізніше 19 липня 2005 року і потім надавати 
кожні п’ять років всю інформацію, необхідну для того, щоб Комісія могла підготувати 
доповідь про застосування цієї Директиви для Європейського Парламенту і Ради. 

2. Доповідь Комісії повинна враховувати, коли це доречно, оцінки Європейського 
центру з моніторингу расизму і ксенофобії, а також позиції соціальних партнерів 
і відповідних неурядових організацій. Відповідно до принципу приділення 
першочергової уваги тендерним питанням (гендерного мейнстримінгу), ця доповідь 
повинна, окрім іншого, дати оцінку впливу вжитих заходів на жінок і чоловіків. У світлі 
отриманої інформації ця доповідь повинна включати, якщо необхідно, пропозиції з 
перегляду і оновленню цієї Директиви. 

С т а т т я  1 8 
Набуття чинності

Директива набуває чинності з дня її опублікування в «Офіційному віснику Європейських 
Співтовариств». 

С т а т т я  1 9 
Адресати

Цю Директиву адресовано державам-членам. 

Вчинено у Люксембурзі 29 червня 2000 року.

За Раду Голова M. ARCANJO
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COUNCIL DIRECTIVE 2000/43/EC OF 29 JUNE 2000 IMPLEMENTING 
THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT BETWEEN PERSONS 
IRRESPECTIVE OF RACIAL OR ETHNIC ORIGIN

Official Journal L 180 , 19/07/2000 P. 0022 – 0026   

COUNCIL DIRECTIVE 2000/43/EC 
of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons 

irrespective of racial or ethnic origin

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community
and in particular Article 13 thereof,
Having regard to the proposal from the Commission (1),
Having regard to the opinion of the European Parliament (2),
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions (4),

Whereas:

(1) The Treaty on European Union marks a new stage in the process of creating an ever 
closer union among the peoples of Europe.

(2) In accordance with Article 6 of the Treaty on European Union, the European Union is 
founded on the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental 
freedoms, and the rule of law, principles which are common to the Member States, and should 
respect fundamental rights as guaranteed by the European Convention for the protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional 
traditions common to the Member States, as general principles of Community Law.

(3) The right to equality before the law and protection against discrimination for all persons 
constitutes a universal right recognised by the Universal Declaration of Human Rights, the 
United Nations Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, 
the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination and 
the United Nations Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and 
Cultural Rights and by the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, to which all Member States are signatories.

(4) It is important to respect such fundamental rights and freedoms, including the right to 
freedom of association. It is also important, in the context of the access to and provision 
of goods and services, to respect the protection of private and family life and transactions 

1 Not yet published in the Official Journal.
2 Opinion delivered on 18.5.2000 (not yet published in the Official Journal).
3 Opinion delivered on 12.4.2000 (not yet published in the Official Journal).
4 Opinion delivered on 31.5.2000 (not yet published in the Official Journal).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0043&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0043&rid=1
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carried out in this context.

(5) The European Parliament has adopted a number of Resolutions on the fight against 
racism in the European Union.

(6) The European Union rejects theories which attempt to determine the existence of 
separate human races. The use of the term «racial origin» in this Directive does not imply 
an acceptance of such theories.

(7) The European Council in Tampere, on 15 and 16 October 1999, invited the Commission 
to come forward as soon as possible with proposals implementing Article 13 of the EC 
Treaty as regards the fight against racism and xenophobia.

(8) The Employment Guidelines 2000 agreed by the European Council in Helsinki, on 10 
and 11 December 1999, stress the need to foster conditions for a socially inclusive labour 
market by formulating a coherent set of policies aimed at combating discrimination against 
groups such as ethnic minorities.

(9) Discrimination based on racial or ethnic origin may undermine the achievement of the 
objectives of the EC Treaty, in particular the attainment of a high level of employment and of 
social protection, the raising of the standard of living and quality of life, economic and social 
cohesion and solidarity. It may also undermine the objective of developing the European 
Union as an area of freedom, security and justice.

(10) The Commission presented a communication on racism, xenophobia and anti-Semitism 
in December 1995.

(11) The Council adopted on 15 July 1996 Joint Action (96/443/JHA) concerning action to 
combat racism and xenophobia (1) under which the Member States undertake to ensure 
effective judicial cooperation in respect of offences based on racist or xenophobic behaviour.

(12) To ensure the development of democratic and tolerant societies which allow the 
participation of all persons irrespective of racial or ethnic origin, specific action in the field 
of discrimination based on racial or ethnic origin should go beyond access to employed and 
self-employed activities and cover areas such as education, social protection including social 
security and healthcare, social advantages and access to and supply of goods and services.

(13) To this end, any direct or indirect discrimination based on racial or ethnic origin as 
regards the areas covered by this Directive should be prohibited throughout the Community. 
This prohibition of discrimination should also apply to nationals of third countries, but 
does not cover differences of treatment based on nationality and is without prejudice to 
provisions governing the entry and residence of third-country nationals and their access to 
employment and to occupation.

(14) In implementing the principle of equal treatment irrespective of racial or ethnic origin, 
the Community should, in accordance with Article 3(2) of the EC Treaty, aim to eliminate 
inequalities, and to promote equality between men and women, especially since women 
are often the victims of multiple discrimination.

(15) The appreciation of the facts from which it may be inferred that there has been direct 
1 OJ L 185, 24.7.1996, p. 5.
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or indirect discrimination is a matter for national judicial or other competent bodies, in 
accordance with rules of national law or practice. Such rules may provide in particular for 
indirect discrimination to be established by any means including on the basis of statistical 
evidence.

(16) It is important to protect all natural persons against discrimination on grounds of racial 
or ethnic origin. Member States should also provide, where appropriate and in accordance 
with their national traditions and practice, protection for legal persons where they suffer 
discrimination on grounds of the racial or ethnic origin of their members.

(17) The prohibition of discrimination should be without prejudice to the maintenance or 
adoption of measures intended to prevent or compensate for disadvantages suffered by 
a group of persons of a particular racial or ethnic origin, and such measures may permit 
organisations of persons of a particular racial or ethnic origin where their main object is the 
promotion of the special needs of those persons.

(18) In very limited circumstances, a difference of treatment may be justified where a 
characteristic related to racial or ethnic origin constitutes a genuine and determining 
occupational requirement, when the objective is legitimate and the requirement is 
proportionate. Such circumstances should be included in the information provided by the 
Member States to the Commission.

(19) Persons who have been subject to discrimination based on racial and ethnic origin should 
have adequate means of legal protection. To provide a more effective level of protection, 
associations or legal entities should also be empowered to engage, as the Member States 
so determine, either on behalf or in support of any victim, in proceedings, without prejudice 
to national rules of procedure concerning representation and defence before the courts.

(20) The effective implementation of the principle of equality requires adequate judicial 
protection against victimisation.

(21) The rules on the burden of proof must be adapted when there is a prima facie case of 
discrimination and, for the principle of equal treatment to be applied effectively, the burden 
of proof must shift back to the respondent when evidence of such discrimination is brought.

(22) Member States need not apply the rules on the burden of proof to proceedings in 
which it is for the court or other competent body to investigate the facts of the case. The 
procedures thus referred to are those in which the plaintiff is not required to prove the 
facts, which it is for the court or competent body to investigate.

(23) Member States should promote dialogue between the social partners and with non-
governmental organisations to address different forms of discrimination and to combat 
them.

(24) Protection against discrimination based on racial or ethnic origin would itself be 
strengthened by the existence of a body or bodies in each Member State, with competence 
to analyse the problems involved, to study possible solutions and to provide concrete 
assistance for the victims.

(25) This Directive lays down minimum requirements, thus giving the Member States the 
option of introducing or maintaining more favourable provisions. The implementation of 
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this Directive should not serve to justify any regression in relation to the situation which 
already prevails in each Member State.

(26) Member States should provide for effective, proportionate and dissuasive sanctions in 
case of breaches of the obligations under this Directive.

(27) The Member States may entrust management and labour, at their joint request, with the 
implementation of this Directive as regards provisions falling within the scope of collective 
agreements, provided that the Member States take all the necessary steps to ensure that 
they can at all times guarantee the results imposed by this Directive.

(28) In accordance with the principles of subsidiarity and proportionality as set out in Article 
5 of the EC Treaty, the objective of this Directive, namely ensuring a common high level of 
protection against discrimination in all the Member States, cannot be sufficiently achieved 
by the Member States and can therefore, by reason of the scale and impact of the proposed 
action, be better achieved by the Community. This Directive does not go beyond what is 
necessary in order to achieve those objectives,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Purpose

The purpose of this Directive is to lay down a framework for combating discrimination on 
the grounds of racial or ethnic origin, with a view to putting into effect in the Member 
States the principle of equal treatment.

A r t i c l e  2 
Concept of discrimination

1. For the purposes of this Directive, the principle of equal treatment shall mean that there 
shall be no direct or indirect discrimination based on racial or ethnic origin.

2. For the purposes of paragraph 1:

(a) direct discrimination shall be taken to occur where one person is treated less favourably 
than another is, has been or would be treated in a comparable situation on grounds of racial 
or ethnic origin;

(b) indirect discrimination shall be taken to occur where an apparently neutral provision, 
criterion or practice would put persons of a racial or ethnic origin at a particular disadvantage 
compared with other persons, unless that provision, criterion or practice is objectively 
justified by a legitimate aim and the means of achieving that aim are appropriate and 
necessary.

3. Harassment shall be deemed to be discrimination within the meaning of paragraph 1, 
when an unwanted conduct related to racial or ethnic origin takes place with the purpose or 
effect of violating the dignity of a person and of creating an intimidating, hostile, degrading, 
humiliating or offensive environment. In this context, the concept of harassment may be 
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defined in accordance with the national laws and practice of the Member States.

4. An instruction to discriminate against persons on grounds of racial or ethnic origin shall 
be deemed to be discrimination within the meaning of paragraph 1.

A r t i c l e  3 
Scope

1. Within the limits of the powers conferred upon the Community, this Directive shall apply 
to all persons, as regards both the public and private sectors, including public bodies, in 
relation to:

(a) conditions for access to employment, to self-employment and to occupation, including 
selection criteria and recruitment conditions, whatever the branch of activity and at all 
levels of the professional hierarchy, including promotion;

(b) access to all types and to all levels of vocational guidance, vocational training, advanced 
vocational training and retraining, including practical work experience;

(c) employment and working conditions, including dismissals and pay;

(d) membership of and involvement in an organisation of workers or employers, or any 
organisation whose members carry on a particular profession, including the benefits 
provided for by such organisations;

(e) social protection, including social security and healthcare;

(f) social advantages;

(g) education;

(h) access to and supply of goods and services which are available to the public, including 
housing.

2. This Directive does not cover difference of treatment based on nationality and is without 
prejudice to provisions and conditions relating to the entry into and residence of third-
country nationals and stateless persons on the territory of Member States, and to any 
treatment which arises from the legal status of the third-country nationals and stateless 
persons concerned.

A r t i c l e  4 
Genuine and determining occupational requirements

Notwithstanding Article 2(1) and (2), Member States may provide that a difference of 
treatment which is based on a characteristic related to racial or ethnic origin shall not 
constitute discrimination where, by reason of the nature of the particular occupational 
activities concerned or of the context in which they are carried out, such a characteristic 
constitutes a genuine and determining occupational requirement, provided that the 
objective is legitimate and the requirement is proportionate.

A r t i c l e  5 
Positive action
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With a view to ensuring full equality in practice, the principle of equal treatment shall not 
prevent any Member State from maintaining or adopting specific measures to prevent or 
compensate for disadvantages linked to racial or ethnic origin.

A r t i c l e  6 
Minimum requirements

1. Member States may introduce or maintain provisions which are more favourable to the 
protection of the principle of equal treatment than those laid down in this Directive.

2. The implementation of this Directive shall under no circumstances constitute grounds for 
a reduction in the level of protection against discrimination already afforded by Member 
States in the fields covered by this Directive.

CHAPTER II 
REMEDIES AND ENFORCEMENT

A r t i c l e  7 
Defence of rights

1. Member States shall ensure that judicial and/or administrative procedures, including 
where they deem it appropriate conciliation procedures, for the enforcement of obligations 
under this Directive are available to all persons who consider themselves wronged by failure 
to apply the principle of equal treatment to them, even after the relationship in which the 
discrimination is alleged to have occurred has ended.

2. Member States shall ensure that associations, organisations or other legal entities, which 
have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest 
in ensuring that the provisions of this Directive are complied with, may engage, either on 
behalf or in support of the complainant, with his or her approval, in any judicial and/or 
administrative procedure provided for the enforcement of obligations under this Directive.

3. Paragraphs 1 and 2 are without prejudice to national rules relating to time limits for 
bringing actions as regards the principle of equality of treatment.

A r t i c l e  8 
Burden of proof

1. Member States shall take such measures as are necessary, in accordance with their 
national judicial systems, to ensure that, when persons who consider themselves wronged 
because the principle of equal treatment has not been applied to them establish, before a 
court or other competent authority, facts from which it may be presumed that there has 
been direct or indirect discrimination, it shall be for the respondent to prove that there has 
been no breach of the principle of equal treatment.

2. Paragraph 1 shall not prevent Member States from introducing rules of evidence which 
are more favourable to plaintiffs.

3. Paragraph 1 shall not apply to criminal procedures.

4. Paragraphs 1, 2 and 3 shall also apply to any proceedings brought in accordance with 
Article 7(2).
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5. Member States need not apply paragraph 1 to proceedings in which it is for the court or 
competent body to investigate the facts of the case.

A r t i c l e  9 
Victimisation

Member States shall introduce into their national legal systems such measures as are 
necessary to protect individuals from any adverse treatment or adverse consequence as a 
reaction to a complaint or to proceedings aimed at enforcing compliance with the principle 
of equal treatment.

A r t i c l e  10 
Dissemination of information

Member States shall take care that the provisions adopted pursuant to this Directive, 
together with the relevant provisions already in force, are brought to the attention of the 
persons concerned by all appropriate means throughout their territory.

A r t i c l e  11 
Social dialogue

1. Member States shall, in accordance with national traditions and practice, take adequate 
measures to promote the social dialogue between the two sides of industry with a view 
to fostering equal treatment, including through the monitoring of workplace practices, 
collective agreements, codes of conduct, research or exchange of experiences and good 
practices.

2. Where consistent with national traditions and practice, Member States shall encourage 
the two sides of the industry without prejudice to their autonomy to conclude, at the 
appropriate level, agreements laying down anti-discrimination rules in the fields referred 
to in Article 3 which fall within the scope of collective bargaining. These agreements shall 
respect the minimum requirements laid down by this Directive and the relevant national 
implementing measures.

A r t i c l e  1 2 
Dialogue with non-governmental organisations

Member States shall encourage dialogue with appropriate non-governmental organisations 
which have, in accordance with their national law and practice, a legitimate interest in 
contributing to the fight against discrimination on grounds of racial and ethnic origin with a 
view to promoting the principle of equal treatment.

CHAPTER III 
BODIES FOR THE PROMOTION OF EQUAL TREATMENT

A r t i c l e  1 3

1. Member States shall designate a body or bodies for the promotion of equal treatment 
of all persons without discrimination on the grounds of racial or ethnic origin. These bodies 
may form part of agencies charged at national level with the defence of human rights or the 
safeguard of individuals’ rights.

2. Member States shall ensure that the competences of these bodies include:
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– without prejudice to the right of victims and of associations, organisations or other 
legal entities referred to in Article 7(2), providing independent assistance to victims of 
discrimination in pursuing their complaints about discrimination,

– conducting independent surveys concerning discrimination,

– publishing independent reports and making recommendations on any issue relating to 
such discrimination.

CHAPTER IV 
FINAL PROVISIONS

A r t i c l e  14 
Compliance

Member States shall take the necessary measures to ensure that:

(a) any laws, regulations and administrative provisions contrary to the principle of equal 
treatment are abolished;

(b) any provisions contrary to the principle of equal treatment which are included in individual 
or collective contracts or agreements, internal rules of undertakings, rules governing profit-
making or non-profit-making associations, and rules governing the independent professions 
and workers’ and employers’ organisations, are or may be declared, null and void or are 
amended.

A r t i c l e  1 5 
Sanctions

Member States shall lay down the rules on sanctions applicable to infringements of the 
national provisions adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary 
to ensure that they are applied. The sanctions, which may comprise the payment of 
compensation to the victim, must be effective, proportionate and dissuasive. The Member 
States shall notify those provisions to the Commission by 19 July 2003 at the latest and shall 
notify it without delay of any subsequent amendment affecting them.

A r t i c l e  16 
Implementation

Member States shall adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary 
to comply with this Directive by 19 July 2003 or may entrust management and labour, at 
their joint request, with the implementation of this Directive as regards provisions falling 
within the scope of collective agreements. In such cases, Member States shall ensure that 
by 19 July 2003, management and labour introduce the necessary measures by agreement, 
Member States being required to take any necessary measures to enable them at any time 
to be in a position to guarantee the results imposed by this Directive. They shall forthwith 
inform the Commission thereof.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such a reference shall be laid down by the Member States.
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A r t i c l e  17 
Report

1. Member States shall communicate to the Commission by 19 July 2005, and every five 
years thereafter, all the information necessary for the Commission to draw up a report to 
the European Parliament and the Council on the application of this Directive.

2. The Commission’s report shall take into account, as appropriate, the views of the European 
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, as well as the viewpoints of the social 
partners and relevant non-governmental organisations. In accordance with the principle of 
gender mainstreaming, this report shall, inter alia, provide an assessment of the impact of 
the measures taken on women and men. In the light of the information received, this report 
shall include, if necessary, proposals to revise and update this Directive.

A r t i c l e  1 8

Entry into force

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 
European Communities.

A r t i c l e  1 9

Addressees

This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Luxembourg, 29 June 2000.

For the Council 
The President M. Arcanjo
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2. ДИРЕКТИВА РАДИ 2000/78/ЄC ВІД 27 ЛИСТОПАДА 2000 РОКУ ПРО 
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ РІВНОГО СТАВЛЕННЯ У СФЕРІ 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДИРЕКТИВА РАДИ 2000/78/ЄC 
від 27 листопада 2000 року 

що встановлює загальні рамки рівності оправного поводження у сфері зайнятості 
і професійної діяльності

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, зокрема 
статтю 13, 

Беручи до уваги пропозицію Комісії  (1),

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (2),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального Комітету (3), 

Беручи до уваги висновок Комітету з питань регіонів (4); 

Оскільки:

(1) Відповідно до статті 6 Договору про заснування Європейського Союзу, Європейський 
Союз заснований на принципах свободи, демократії, поваги прав людини і основних 
свобод, а також верховенстві закону, загальних для держав-членів принципах, і 
оскільки він повинен дотримувати основні права, що гарантуються Європейською 
конвенцією про захист прав людини і основних свобод, і оскільки вони випливають з 
конституційних традицій, спільних для держав-членів, і з загальних принципів права 
Співтовариства. 

(2) Принцип рівноправного поводження з жінками і чоловіками закріплений 
важливими актами права Співтовариства, особливо Директивою Ради 76/207/ЄЕС від 
9 лютого 1976 року про реалізацію принципу рівноправного поводження з жінками і 
чоловіками у доступі до зайнятості, при професійному навчанні, просуванні по службі 
і у відношенні умов праці  (5). 

(3) З метою забезпечення реалізації принципу рівноправного поводження, 
Співтовариство, у відповідності зі Статтею 3(2) Договору ЄС, повинне прагнути усунення 
нерівноправного ставлення і сприяти ідеї рівноправ’я між чоловіками і жінками, тим 
більше що жінки часто стають жертвами множинної дискримінації. 

(4) Право усіх осіб на рівність перед законом і захист від дискримінації являє собою 
універсальне право, визнане Загальною декларацією прав людини, Конвенцією 
Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню 

1 ОВ C 177 E, 27.6.2000, C. 42
2 Висновок отриманий 12 жовтня 2000 року (ще не опублікований в Офіційному віснику)
3 ОВ C 204, 18.7.2000, C. 82
4 ОВ C 226, 8.8.2000, C. 1
5 ОВ L 39, 14.2.1976, C. 40
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до жінок, Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 
та Міжнародними пактами Організації Об’єднаних Націй про громадянські і політичні 
права та про економічні, соціальні і культурні права та Європейською конвенцією про 
захист прав людини і основних свобод, підписаних усіма державами-членами.

(5) Важливо поважати ці основні права та свободи. Ця Директива не стосується свободи 
асоціацій, включаючи право об’єднуватися з іншими особами та приєднуватися до 
союзів для захисту своїх інтересів. 

(6) Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників визнає важливість 
боротьби проти будь-яких видів дискримінації, включаючи необхідність вживати 
необхідних заходів для соціальної та економічної інтеграції осіб похилого віку та з 
обмеженими фізичними можливостями. 

(7) Однією з цілей Договору ЄС є сприяння координації дій, що застосовуються 
державами-членами у сфері зайнятості. Для досягнення цього до Договору ЄС була 
включена нова Глава з питань зайнятості, як інструмент для розробки координованої 
європейської стратегії зайнятості для підтримки кваліфікованої, освіченої та легко 
змінної робочої сили. 

(8) У Вказівках з питань зайнятості на 2000 рік, прийнятих Європейським Союзом у 
Гельсінкі 10 та 11 грудня 1999 року, наголошують на необхідності сприяння створенню 
умов соціально інтегрованого ринку праці, формуючи напрямки політики, цілями 
якої є боротьба з дискримінацією такої групи, як особи з обмеженими фізичними 
можливостями. У них також підкреслюється необхідність приділити особливу увагу 
підтримці працівників старшого віку для того, щоби збільшити їхню участь в робочій 
силі. 

(9) Зайнятість та професія є ключовими елементами у гарантуванні рівних можливостей 
для всіх, і роблять внесок у повноцінну участь громадян в економічному та соціальному 
житті, а також реалізації їхнього потенціалу. 

(10) 29 червня 2000 року Рада ухвалила Директиву 2000/43/ЄС (1) щодо реалізації 
принципу рівноправного поводження незалежно від расової або етнічної 
приналежності. Ця Директива вже забезпечує захист від дискримінації відносно 
зайнятості і професійної діяльності. 

(11) Дискримінація заснована на релігії або віросповіданні, обмеженнях фізичних 
можливостей, віці або сексуальній орієнтації, може зашкодити досягненню цілей 
Договору ЄС, особливо досягненню високого рівня зайнятості і соціального захисту, 
підвищенню рівня життя, економічного та соціального взаємозв’язку, а також вільному 
пересуванню осіб.

(12) Для цього будь-яка пряма або опосередкована дискримінація на основі релігії або 
віросповідання, обмежених фізичних можливостей, віку або сексуальної орієнтації 
у сферах, що охоплюються цією Директивою, має бути забороненою на території 
Співтовариства. Така заборона дискримінації повинна стосуватися і громадян третіх 
країн, але не стосується відмінностей у стосунках, основаних на громадянстві, і умовах, 
які стосуються в’їзду і проживання громадян третіх країн та їх доступу до зайнятості 

1 ОВ L 180, 19.7.2000, C. 22
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та професії. 

(13) Ця Директива не стосується системи соціального забезпечення та соціального 
захисту, виплати яких не вважаються доходом у значення цього терміну з метою 
застосування статті 141 Договору ЄС, а також будь-яких виплат держави, передбачених 
для забезпечення доступу до зайнятості або дотримання рівня зайнятості. 

(14) Ця Директива не суперечить національним нормам, що визначають вік виходу на 
пенсію. 

(15) Оцінка фактів, на основі яких можна зробити висновок про те, або мала місце 
пряма або опосередкована дискримінація, – справа національних судових або 
інших компетентних органів, відповідно до правил національного законодавства 
або національної практики. Такі правила можуть передбачати, насамперед те, що 
факт опосередкованої дискримінації може визначається будь-якими способами, 
включаючи статистичні дані. 

(16) Передбачення заходів з метою задоволення потреб осіб з обмеженими 
фізичними можливостями на робочому місці відіграє важливу роль у боротьбі проти 
дискримінації на основі обмежень фізичних можливостей. 

(17) Ця Директива не вимагає прийняття на роботу, просування по службі, підтримки 
зайнятості або навчанні особи, яка є некомпетентною, нездатна і не може виконувати 
основні функції на посаді, що розглядається, або пройти відповідне навчання, без 
порушення зобов’язань забезпечувати належне пристосування осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. 

(18) Ця Директива не вимагає, зокрема, щоби у збройних силах та поліції, місцях 
позбавлення волі та службах невідкладної допомоги приймалися на роботу особи, 
що не здатні виконувати спектр функцій, які можуть від них вимагатися у зв’язку з 
законною ціллю - зберігати оперативні можливості цих служб. 

(19) Крім цього, для того, щоби держави-члени могли продовжувати оберігати 
ефективну боєздатність своїх збройних сил, вони можуть прийняти рішення не 
застосовувати положення Директиви, які стосуються інвалідності та віку, до всіх своїх 
збройних сил або їх частини. Держави-члени, які приймають таке рішення, повинні 
визначити сферу застосування такого обмеження. 

(20) Належні, тобто ефективні та практичні заходи повинні бути вжиті, для пристосування 
робочого місця до потреб особи з обмеженими фізичними можливостями, наприклад, 
спеціальне приміщення та обладнання, графік робочого часу, розподіл обов’язків або 
надання навчальних або інтеграційних ресурсів. 

(21) Для того, щоби визначити, чи не призводять відповідні заходи до непропорційних 
труднощів, необхідно розрахувати, зокрема, фінансові та інші затрати, які виникають за 
таких заходів, масштаб та фінансові ресурси організації або підприємства, можливості 
отримання державного фінансування або будь-якої іншої допомоги. 

(22) Ця Директива без шкоди національним законам про сімейний стан та пов’язані з 
ним пільги. 
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(23) У дуже обмеженій кількості випадків різниця у ставленні може бути виправданою 
тоді, коли характеристика (риса), пов’язана з релігією або віросповіданням, або 
сексуальною орієнтацією, становить дійсну та визначаючу вимогу, коли ціль законна, 
а вимога виважена. Такі обставини повинні бути включені в інформацію, яку держави-
члени надають Комісії. 

(24) Європейський Союз у свій Декларації № 11 про статус церкви та не конфесійних 
організацій, що додається до Заключного акту Амстердамського договору, чітко 
визнав, що він поважає статус церкви та релігійні організації або общини, визначений 
у національному законодавстві держав-членів, і не порушує його, а також, що 
Європейський Союз у рівній мірі поважає статус філософських та не конфесійних 
організацій. З урахуванням цього, держави-члени можуть зберігати або визначати 
для них особливі положення на основі дійсних та виправданих професійних вимог, 
які можуть бути потрібні для заняття професійною діяльністю.

(25) Заборона дискримінації за віком є суттєвою умовою досягнення цілей, визначених 
у Вказівках з питань зайнятості, а також сприяння різноманітності робочої сили. Тим не 
менш, різниця у поводженні, пов’язана з віком, може бути виправдана за певних умов, 
і таким чином потребує особливих норм, які можуть змінюватися залежно від ситуації 
в державах-членах. Таким чином, необхідно визначати відмінності між різницею у 
поводженні, котре може пояснюватися виправданою політикою зайнятості, ринком 
праці та завданнями професійного навчання, та дискримінацією, яка повинна бути 
заборонена. 

(26) Заборона на дискримінацію не повинна завдавати шкоди підтримці або вжиттю 
заходів, направлених на запобігання або компенсацію збитків, які несуть групи осіб 
певної релігійної приналежності або віросповідання, інвалідності, віку або сексуальної 
орієнтації, і такі заходи можуть допускати створення організації осіб певної релігії або 
віросповідання, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації, основною ціллю яких є 
сприяння особливим потребам таких осіб. 

(27) У Рекомендації 86/379/ЕЭС від 24 липня 1986 року щодо проблем трудової 
зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями у Співтоваристві (1), Рада 
визначила рамкові керівні правила, які визначають приклади позитивних заходів, 
направлених на сприяння зайнятості та навчання осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, і в своїй Резолюції від 17 липня 1999 року про рівність можливостей у 
сфері зайнятості для людей з обмеженими фізичними можливостями (2) підтвердила 
важливість приділення особливої уваги, окрім всього, до прийняття на роботу, 
збереження робочого місця, навчання та освіти протягом всього життя по відношенню 
до осіб з обмеженими фізичним можливостями.

(28) Ця Директива встановлює мінімальні вимоги, надаючи, таким чином, державам-
членам можливість введення або збереження більш сприятливих норм законодавства. 
Застосування цієї Директиви не повинно служити для виправдання будь-якого регресу 
по відношенню до ситуації, яка вже переважає в кожній державі-члені.

(29) Особи, які стали об’єктом дискримінації на основі релігії або віросповідання, 
обмеження фізичних можливостей, віку або сексуальної орієнтації, повинні мати 
адекватні можливості юридичного захисту. Для забезпечення ефективного рівня 
1 ОВ L 225, 12.8.1986, C. 43)
2 ОВ C 186, 2.7.1999, C. 3



ЗМІСТ  2000/78/ЄC 156

захисту, асоціації або юридичні об’єднання повинні бути уповноваженими залучатися 
до процесу розгляду справи, згідно порядку, визначеного державами-членами, від 
імені або на підтримку будь-якої жертви, з урахуванням процесуальних норм, які 
стосуються представництва та захисту в суді.

(30) Ефективне застосування принципу рівності потребує адекватного судового 
захисту проти віктимізації. 

(31) Правила стосовно тягаря доказування повинні бути пристосовані до тих випадків, 
коли мають місце диспозитивні докази випадку дискримінації, і що стосується 
ефективного застосування принципу рівного поводження, то тягар доказування 
повинен бути накладено на відповідача, якщо надано доказ такої дискримінації. Тим 
не менш, зобов’язанням відповідача не є доказування того, що позивач сповідує певну 
релігію або дотримується віросповідання, що в нього певний вид інвалідності, певний 
вік або певна сексуальна орієнтація. 

(32) Держави-члени не повинні застосовувати правила щодо тягаря доказування 
в процедурах, коли розслідування фактів справи являється обов’язком суду або 
іншого компетентного органу. Такими процедурами будуть ті, де позивач не повинен 
доводити факти, які розслідує суд або компетентний орган. 

(33) Держави-члени повинні розвивати діалог з соціальними партнерами та у рамках 
національної практики, спільно з неурядовими організаціями, опікуватися різними 
формами дискримінації на робочих місцях та боротися з ними. 

(34) Необхідність сприяння миру та злагоді між основними громадами в Північній 
Ірландії обумовлює необхідності вкочення особливих положень до цієї Директиви. 

(35) Держави-члени повинні забезпечувати наявність ефективних, пропорційних та 
таких, що мають превентивний характер, санкцій у випадку порушення зобов’язань, 
що запроваджуються цією Директивою. 

(36) Держави-члени можуть доручати соціальним партнерам, за їх спільною вимогою, 
виконання цієї Директиви відносно положень, які регулюються колективними угодами, 
за умови, що вони вживають усіх необхідних заходів для того, щоби забезпечити, ще 
що вони завжди здатні гарантувати досягнення результатів, що вимагаються цією 
Директивою. 

(37) Згідно з принципами субсидіарності та пропорційності, встановленими статтею 5 
Договору ЄС, ціль цієї Директиви ,а саме, – створення в Співтоваристві рівномірного 
поля дії у питаннях зайнятості і професійної діяльності – не може бути належним чином 
досягнута державами-членами, а тому, з огляду на масштабність та впливовість заходу, 
що пропонуються, може бути досягнута у достатній мірі лише на рівні Співтовариства. 
Згідно з принципом пропорційності, передбаченим в зазначеній статті, ця Директива 
не виходить за рамки того, що необхідно для досягнення таких цілей, 

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

ГЛАВА I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
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С т а т т я  1 
Ціль

Ціллю цієї Директиви являється створення системи для боротьби з дискримінацією 
на основі релігії або віросповідання, обмеженості фізичних можливостей, віку або 
сексуальної орієнтації у питаннях зайнятості та професії, з метою реалізації в державах-
членах принципу рівноправ’я.

С т а т т я  2 
Концепція дискримінації

1. В цій Директиві принцип рівноправ’я означає, що не повинно бути будь-якої прямої 
або опосередкованої дискримінації на будь-якій підставі, зазначеній в статті 1.

2. Для цілей частини 1: 

(а) пряма дискримінація має місце, якщо з однією особою поводяться, поводилися 
або будуть поводитися гірше, ніж з іншою, в схожій ситуації, на вказаних у статті 1 
умовах;

(b) опосередкована дискримінація має місце, коли очевидно нейтральна умова, 
критерій, або практика змусили особу певної релігійної приналежності або 
віросповідання, певного типу обмежень фізичних можливостей (інвалідності), певного 
віку або певної сексуальної орієнтації опинитися в особливо незручній ситуації, 
порівняно з іншими особами, якщо тільки: 

(i) така умова, критерій або практика об’єктивно не виправдані законним завданням, 
а засоби досягнення такого завдання не є адекватними та необхідними або 

(ii) у тому, що стосується осіб з певним видом обмежень фізичних можливостей 
(інвалідності), роботодавець або будь-яка особа або організація, на яких 
розповсюджується ця Директива, повинні у відповідності з національним 
законодавством вжити відповідних заходів на основі принципів, зазначених у 
статті 5, з метою усунення недоліків, обумовлених цією нормою, критерієм або 
практикою. 

3. Утиск вважається дискримінацією у значенні пункту 1, якщо має місце небажана 
поведінка, пов’язана з умовами, зазначеними у статті 1, ціллю або результатом якого 
є приниження гідності людини та створення напруженої, ворожої, зневажливої, 
принизливої або образливої ситуації. В такому контексті утиск може визначатися 
згідно з національними законами та практики держав-членів. 

4. Вказівка дискримінувати особу на вказаних у статті 1 умовах буде розглядатися як 
дискримінація у значенні пункту 1. 

5. Ця Директива без шкоди для заходів, встановлених національним законодавством, 
які у демократичному суспільстві необхідні для забезпечення громадської безпеки, 
підтримки порядку та запобігання споєнням злочинів, з метою охорони здоров’я, а 
також захисту прав і свобод інших осіб. 

С т а т т я  3 
Сфера застосування
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1. В межах повноважень, наданих Співтовариству, ця Директива розповсюджується 
на всіх осіб, як в публічному, так і в приватному секторі, включаючи державні органи, 
по відношенню до:

(а) умов доступу до зайнятості, індивідуальної праці та професії, включаючи критерій 
відбору та умови прийому на роботу, незалежно від сфери діяльності та на всіх рівнях 
професійної ієрархії, включаючи просування по службі; 

(b) доступ до всіх типів та рівнів професійно-технічної освіти, професійного навчання, 
підвищення кваліфікації та перекваліфікації, включаючи досвіт практичної роботи; 

(c) зайнятості та умов роботи, включаючи звільнення та оплату праці;

(d) членства і вступу до організації працівників або роботодавців, або в будь-яку 
організацію, члени якої працюють за певною спеціальністю, включаючи пільги, які 
надаються такими організаціями.

2. Ця Директива не охоплює відмінності у відносинах, основаних на громадянстві, і 
не наносить шкоди умовам, які стосуються в’їзду і проживання громадян третіх країн 
і осіб без громадянства на території держав-членів, і будь-якому поводженню, що є 
наслідком правового статусу громадян третіх країн та осіб без громадянства. 

3. Ця Директива не розповсюджується на виплати будь-якого виду, які здійснюються 
через державні або схожі системи, включаючи державні системи соціального 
забезпечення або соціального захисту. 

4. Держави-члени можуть передбачати, що ця Директива не розповсюджується на 
збройні сили у тому, що стосується дискримінації на основі обмеженості фізичних 
можливостей (інвалідності) або віку. 

С т а т т я  4 
Професійні вимоги

1. Не зважаючи на статті 2 (1) та (2), держави-члени можуть передбачати, що різниця 
у поводженні, яка ґрунтується на характеристиці, зазначеній у статті 1, не становить 
дискримінацію у випадках, коли через особливості діяльності в будь-якій сфері або 
контекст, в якому вона виконується, така характеристика становить дійсну і визначальну 
професійну вимогу, за умови, що завдання – законне, а вимога - еквівалентні. 

2. Держави-члени можуть зберігати національне законодавство, чинне на момент 
ухвалення цієї Директиви, або розробляти майбутні законодавчі акти, враховуючи 
національну практику, існуючу на момент ухвалення цієї Директиви, відповідно 
до якої, у випадку професійної діяльності в церквах або інших громадських або 
приватних організаціях, (моральні принципи) етос яких основані на релігії або 
віросповіданні, різниця у поводженні на основі релігії або віросповідання не буде 
вважатися дискримінацією, якщо через особливості діяльності в будь-якій сфері 
зайнятості або контексті, у якому вона виконується, релігія або віросповідання особи 
можуть бути дійсними, законними та виправданими професійними вимогами, 
беручи до уваги (моральні принципи) етос організації. Така різниця у відношенні 
повинна застосовуватися з врахуванням конституційних норм та принципів держав-
членів, а також принципів права Співтовариства, в не повинні бути виправданням для 



ЗМІСТ  2000/78/ЄC 159

дискримінації на іншій основі.

За умови, що в іншому норми Директиви дотримуються, Директива не стосується 
права церкви та інших приватних та публічних організацій, чиї (моральні принципи) 
етос основані на релігії або віросповіданні, вимагати, діючи у відповідності з 
національними конституціями та законами, від фізичних осіб, які працюють на 
них, діяти добросовісно та лояльно по відношенню до (моральних принципів) етос 
організації. 

С т а т т я  5 
Виважене пристосування для осіб з обмеженими фізичним можливостями

З метою гарантування дотримання принципу рівності по відношенню осіб з 
обмеженими фізичними можливостями (інвалідів) необхідно застосовувати 
виважене пристосування до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями 
(інвалідів). Це означає, що роботодавці повинні вживати необхідних заходів, щоби 
там, де у конкретному випадку це необхідно, надавати можливість особам з 
обмеженими фізичними можливостями (інвалідам) отримати роботу, працювати або 
отримувати підвищення по службі або проходити навчання, якщо тільки такі заходи 
не накладають непропорційного навантаження на роботодавця. Таке навантаження 
не буде непропорційним, якщо воно достатньо компенсується заходами, які існують 
в рамках політики відповідної держави-члена по відношенню до осіб з обмеженими 
фізичними можливостями (інвалідів). 

С т а т т я  6 
Виправдані відмінності у поводженні на основі віку

1. Без шкоди для статті 2 (2), держави-члени можуть зазначити, що відмінності у 
поводженні на основі віку не розглядаються як дискримінація, якщо в контексті 
національного законодавства ці відмінності об’єктивно і належним чином виправдано 
законною ціллю, включаючи легітимну політику у питаннях зайнятості, ринку праці та 
задач професійного навчання, а також якщо засоби досягнення такої цілі - адекватні 
та необхідні. Такі відмінності у поводженні можуть включати, окрім всього: 

(a) визначення особливих умов, які стосуються доступу до професійного навчання, 
зайнятості та професії, включаючи звільнення і умови оплати праці для молодих 
людей, старших працівників і тих, хто піклується про інших осіб, з метою сприяння їх 
професійній інтеграції або забезпечення їх захисту;

(b) визначення мінімальних умов відносно віку, професійного досвіду або робочого 
стажу для отримання роботи або певних переваг, пов’язаних з зайнятістю; 

(с) визначення максимального віку для прийому на роботу, пов’язаного з вимогами 
навчання для відповідної посади або необхідності відповідного періоду зайнятості 
перед виходом на пенсію. 

2. Без шкоди для статті 2 (2), держави-члени можуть вказувати, що визначення віку 
для системи професійного соціального забезпечення, – для того, щоб особа могла 
отримати доступ до або право на пенсію, або пільги пов’язані з інвалідністю, включаючи 
визначення різних вікових меж, відповідно до цих систем для найманих працівників 
або груп найманих працівників або використання критерію віку по відношенню до 
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схожих систем для розрахунку допомоги, – не є дискримінацією на основі віку за 
умови, якщо це не призводить до дискримінації на основі статі. 

С т а т т я  7 
Позитивна діяльність

1. З метою забезпечення повного рівноправ’я на практиці, принцип рівноправності не 
повинен перешкоджати будь-якій державі-членові зберігати або вживати визначених 
заходів для запобігання або компенсування збитків, пов’язаних з підставами, 
зазначеними у статті 1. 

2. Стосовно осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів) принцип 
рівноправності не стосується права держав-членів зберігати або ухвалювати норми, 
що стосуються охорони здоров’я і безпеки на робочому місці або заходи, спрямовані 
на створення або збереження умов для підтримки або сприяння їх інтеграції в робоче 
середовище.

С т а т т я  8 
Мінімальні вимоги

1. Держави-члени можуть встановлювати або зберігати положення, що більш 
сприятливі для захисту принципу рівноправного поводження, ніж ті, що встановлено 
цією Директивою. 

2. Виконання цієї Директиви ні в якому разі не повинно давати підстави для зниження 
рівня захисту від дискримінації, вже забезпеченого державами-членами в сферах, 
охоплених цією Директивою. 

ГЛАВА ІІ 
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ І ПРИВЕДЕННЯ У ВИКОНАННЯ

С т а т т я  9 
Захист прав

1. Держави-члени повинні забезпечувати те, щоб судові та/або адміністративні 
процедури, включаючи випадки коли ті вважаються належними примирюючими 
засобами, для забезпечення виконання зобов’язань відповідно до цієї Директиви, були 
доступними для усіх осіб, які вважають, що їм заподіяна шкода, в силу незастосування 
до них принципу рівноправного поводження, навіть тоді, коли відносини, у рамках 
яких трапилася заявлена дискримінація, закінчилися.. 

2. Держави-члени повинні гарантувати, що асоціації, організації або інші юридичні 
об’єднання, які, відповідно до критеріїв, установлених національним законодавством, 
мають законний інтерес у забезпеченні виконання умов цієї Директиви, могли брати 
участь у наданні захисту або підтримки заявникові, з його або її згоди, у будь-якій 
судовій або адміністративній процедурі, що передбачає виконання зобов’язань, які 
випливають з цієї Директиви.

3. Пункти 1 і 2 не стосуються національних норм, які стосуються термінів здійснення 
дій, пов’язаних із принципом рівноправно поводження.
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С т а т т я  10 
Тягар доказування

1. Держави-члени вживають таких заходів, що є необхідними, у рамках їхніх національних 
судових систем, для того, щоб забезпечити те, що, коли особи, які вважають, що їм 
заподіяна шкода в силу незастосування до них принципу рівноправного поводження, 
вони встановляли перед судом або іншим компетентним органом факти, на підставі 
яких можна припустити, що мала місце пряма або опосередкована дискримінація, то 
відповідач повинен доводити, що порушення принципу рівноправного поводження 
не було. 

2. Пункт 1 не повинен перешкоджати державам-членам встановлювати у відношенні 
доказів правила, що більш сприятливі для заявника. 

3. Пункт 1 не повинен застосовуватися в карному процесі. 

4. Пункти 1, 2 і 3 повинні також застосовуватися до будь-яких процедур, розпочатих 
відповідно до статті 9(2). 

5. Держави-члени не повинні застосовувати пункт 1 до процедур, у яких розслідування 
фактів справи відноситься до компетенції суду або іншого компетентного органу. 

С т а т т я  11 
Віктимізація

Держави-члени повинні включити у свої національні правові системи такі заходи, що є 
необхідними для захисту працівників від звільнення або іншого ворожого поводження 
роботодавця, як реакції на скаргу на підприємстві або правові процедури, ціль яких 
полягає у забезпеченні дотримання принципу рівноправного поводження.

С т а т т я  1 2 
Поширення інформації

Держави-члени повинні подбати про те, щоб положення, прийняті відповідно до 
Директиви, на рівні з вже діючими положеннями в цій сфері, були представлені увазі 
зацікавлених осіб за допомогою усіх можливих засобів на всій території держав. 

С т а т т я  1 3 
Соціальний діалог

1. Держави-члени відповідно до національних традицій і практики повинні вживати 
відповідних заходів для розвитку соціального діалогу між двома сторонами на ринку 
праці з метою впровадження рівноправне поводження, включаючи контроль за 
діяльністю на робочому місці, колективні угоди, кодекси поведінки, дослідження, 
обмін досвідом і позитивними прикладами.

2. Якщо це не суперечить національним традиціям і практиці, то держави-члени 
повинні заохочувати обидві сторони на ринку праці, без шкоди їхній автономії, 
укладати на відповідному рівні угоди, що встановлюють правила, спрямовані проти 
дискримінації в сферах, зазначених у статті 3, що відносяться до сфери колективних 
переговорів. Ці угоди повинні враховувати мінімальні вимоги, встановлені Директивою 
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і відповідними змінами на національному рівні. 

С т а т т я  14 
Діалог з неурядовими організаціями

Держави-члени повинні заохочувати діалог з відповідними неурядовими 
організаціями, що, відповідно до національного законодавства і практики, законно 
зацікавлені у сприянні боротьбі з дискримінацією на передбачених у статті 1 підставах 
з метою сприяння принципові рівності. 

С т а т т я  1 5 
Північна Ірландія

1. З метою вирішення питання недостатнього представництва однієї з основних 
релігійних громад у поліції Північної Ірландії, різниця у поводженні при прийомі на 
роботу на цю службу, включаючи допоміжний персонал, не є дискримінацією, якщо 
ця різниця ясно санкціонована національним законодавством. 

2. Щоб підтримувати в Північній Ірландії баланс можливостей вчителів у сфері 
зайнятості, одночасно сприяючи подоланню історично сформованого поділу основних 
релігійних громад, норми цієї Директиви, які стосуються релігії або віросповідань, не 
застосовуються до шкіл Північної Ірландії при прийомі на роботу вчителів, якщо це 
чітко санкціоновано національним законодавством. 

ГЛАВА ІІІ 
ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА ІV 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  16 
Дотримання

Держави-члени повинні вжити необхідних заходів, які гарантують, що: 

(а) будь-які закони, підзаконні акти та адміністративні положення, що суперечать 
принципові рівноправного поводження, будуть скасовані; 

(b) будь-які умови, що суперечать принципові рівноправного поводження, що 
включені в індивідуальні або колективні договори або угоди, правила внутрішнього 
розпорядку підприємств, правила, що стосуються комерційних та некомерційних 
організацій, і правила, які стосуються вільних професій, а також організацій робітників 
і роботодавців, є або можуть бути оголошені юридично нікчемними або будуть 
змінені.

С т а т т я  17 
Санкції

Держави-члени повинні визначити правила, які стосуються санкцій за порушення норм 
національного законодавства, ухвалених відповідно до цієї Директиви, і повинні вжити всіх 
заходів, необхідних для того, щоб гарантувати їх застосування. Санкції, що також можуть 



ЗМІСТ  2000/78/ЄC 163

передбачати виплату компенсації жертві, повинні бути ефективними, пропорційними і 
мати превентивний характер. Держави-члени повинні повідомити ці правила Комісії не 
пізніше 2 грудня 2003 року, а також повідомляти їй без зволікання про будь-які зміни до 
них. 

С т а т т я  1 8 
Виконання

Держави-члени повинні ухвалити закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення, необхідні для виконання цієї Директиви не пізніше 2 грудня 2003 року, 
або довірити соціальним партнерам, у випадку їх спільного запиту, виконання цієї 
Директиви по відношенню до положень, що стосуються колективних угод. У таких 
випадках держави-члени повинні гарантувати, що не пізніше 2 грудня 2003 року 
соціальні партнери забезпечать через відповідну угоду вжиття необхідних заходів, 
при цьому від держав-членів вимагається вжити усіх необхідних заходів для того, 
щоб вони були спроможні у будь-який час забезпечити результати, які вимагаються у 
цій Директиві. Вони повинні негайно сповістити про це Комісію. 

Для врахування конкретних умов, державам-членам, якщо це необхідно, може бути 
наданий додатковий строк у 3 роки, починаючи з 2 грудня 2003 року, що в цілому 
становить 6 років, для виконання норм цієї Директиви, що стосується дискримінації 
за віком та обмеженими фізичними можливостями (інвалідністю). У такому випадку 
держави-члени повинні поінформувати Комісію про це. Кожна держава-член, що 
прийме рішення про використання цього додаткового періоду, повинна щороку 
повідомляти Комісії про кроки, які здійснюються для спроб утримати дискримінацію 
за віком та обмеженими фізичними можливостями (інвалідністю), а також про прогрес 
у виконанні. Комісія щороку готує повідомлення для Ради. 

Якщо держави-члени вживають такі заходи, останні повинні містити посилання на цю 
Директиву або супроводжуватися таким посиланням у випадку їх офіційної публікації. 
Способи зазначення такого посилання встановлюються державами-членами.

С т а т т я  1 9 
Доповідь

1. Держави-члени повинні надати Комісії не пізніше 2 грудня 2005 року, і потім надавати 
кожні п’ять років, всю інформацію, необхідну для того, щоб Комісія могла підготувати 
доповідь про застосування цієї Директиви для Європейського Парламенту та Ради. 

2. Доповідь Комісії повинна враховувати, де це доречно, думку соціальних партнерів 
і відповідних неурядових організацій. Відповідно до принципу приділення основної 
уваги гендерним питанням (гендерного мейнстримінга), ця доповідь повинна, окрім 
іншого, дати оцінку впливу вжитих заходів на жінок і чоловіків. У світлі отриманої 
інформації ця доповідь повинна включати, якщо необхідно, пропозиції по перегляду 
і оновленню Директиви. 

С т а т т я  2 0 
Набуття чинності

Директива набуває чинності з дня її публікації в «Офіційному віснику Європейських 
Співтовариств».
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С т а т т я  21 
Суб’єкти

Цю Директиву адресовано державам-членам. 

Вчинено у Брюсселі 27 листопаду 2000 року.

За Раду 
Голова É. GUIGOU
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COUNCIL DIRECTIVE 2000/78/EC OF 27 NOVEMBER 2000 ESTABLISHING A 
GENERAL FRAMEWORK FOR EQUAL TREATMENT IN EMPLOYMENT AND 
OCCUPATION

Official Journal L 303 , 02/12/2000 P. 0016 – 0022   

COUNCIL DIRECTIVE 2000/78/EC 
of 27 November 2000 

establishing a general framework for equal treatment 
in employment and occupation

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
13 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1),

Having regard to the Opinion of the European Parliament (2),

Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee (3),

Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions (4),

Whereas:

(1) In accordance with Article 6 of the Treaty on European Union, the European Union is 
founded on the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental 
freedoms, and the rule of law, principles which are common to all Member States and it 
respects fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional 
traditions common to the Member States, as general principles of Community law.

(2) The principle of equal treatment between women and men is well established by 
an important body of Community law, in particular in Council Directive 76/207/EEC of 9 
February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and 
women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working 
conditions (5).

(3) In implementing the principle of equal treatment, the Community should, in accordance 
with Article 3(2) of the EC Treaty, aim to eliminate inequalities, and to promote equality 
between men and women, especially since women are often the victims of multiple 
discrimination.

(4) The right of all persons to equality before the law and protection against discrimination 
1 OJ C 177 E, 27.6.2000, p. 42.
2 Opinion delivered on 12 October 2000 (not yet published in the Official Journal).
3 OJ C 204, 18.7.2000, p. 82.
4 OJ C 226, 8.8.2000, p. 1.
5 OJ L 39, 14.2.1976, p. 40.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&rid=1
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constitutes a universal right recognised by the Universal Declaration of Human Rights, 
the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women, United Nations Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social 
and Cultural Rights and by the European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, to which all Member States are signatories. Convention No 
111 of the International Labour Organisation (ILO) prohibits discrimination in the field of 
employment and occupation.

(5) It is important to respect such fundamental rights and freedoms. This Directive does not 
prejudice freedom of association, including the right to establish unions with others and to 
join unions to defend one’s interests.

(6) The Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers recognises the 
importance of combating every form of discrimination, including the need to take appropriate 
action for the social and economic integration of elderly and disabled people.

(7) The EC Treaty includes among its objectives the promotion of coordination between 
employment policies of the Member States. To this end, a new employment chapter was 
incorporated in the EC Treaty as a means of developing a coordinated European strategy for 
employment to promote a skilled, trained and adaptable workforce.

(8) The Employment Guidelines for 2000 agreed by the European Council at Helsinki on 10 and 
11 December 1999 stress the need to foster a labour market favourable to social integration 
by formulating a coherent set of policies aimed at combating discrimination against groups 
such as persons with disability. They also emphasise the need to pay particular attention to 
supporting older workers, in order to increase their participation in the labour force.

(9) Employment and occupation are key elements in guaranteeing equal opportunities for 
all and contribute strongly to the full participation of citizens in economic, cultural and 
social life and to realising their potential.

(10) On 29 June 2000 the Council adopted Directive 2000/43/EC (1) implementing the 
principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin. That 
Directive already provides protection against such discrimination in the field of employment 
and occupation.

(11) Discrimination based on religion or belief, disability, age or sexual orientation may 
undermine the achievement of the objectives of the EC Treaty, in particular the attainment 
of a high level of employment and social protection, raising the standard of living and the 
quality of life, economic and social cohesion and solidarity, and the free movement of 
persons.

(12) To this end, any direct or indirect discrimination based on religion or belief, disability, 
age or sexual orientation as regards the areas covered by this Directive should be prohibited 
throughout the Community. This prohibition of discrimination should also apply to nationals 
of third countries but does not cover differences of treatment based on nationality and is 
without prejudice to provisions governing the entry and residence of third-country nationals 
and their access to employment and occupation.

1 OJ L 180, 19.7.2000, p. 22.
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(13) This Directive does not apply to social security and social protection schemes whose 
benefits are not treated as income within the meaning given to that term for the purpose 
of applying Article 141 of the EC Treaty, nor to any kind of payment by the State aimed at 
providing access to employment or maintaining employment.

(14) This Directive shall be without prejudice to national provisions laying down retirement 
ages.

(15) The appreciation of the facts from which it may be inferred that there has been direct 
or indirect discrimination is a matter for national judicial or other competent bodies, in 
accordance with rules of national law or practice. Such rules may provide, in particular, for 
indirect discrimination to be established by any means including on the basis of statistical 
evidence.

(16) The provision of measures to accommodate the needs of disabled people at the 
workplace plays an important role in combating discrimination on grounds of disability.

(17) This Directive does not require the recruitment, promotion, maintenance in 
employment or training of an individual who is not competent, capable and available to 
perform the essential functions of the post concerned or to undergo the relevant training, 
without prejudice to the obligation to provide reasonable accommodation for people with 
disabilities.

(18) This Directive does not require, in particular, the armed forces and the police, prison 
or emergency services to recruit or maintain in employment persons who do not have 
the required capacity to carry out the range of functions that they may be called upon to 
perform with regard to the legitimate objective of preserving the operational capacity of 
those services.

(19) Moreover, in order that the Member States may continue to safeguard the combat 
effectiveness of their armed forces, they may choose not to apply the provisions of this 
Directive concerning disability and age to all or part of their armed forces. The Member 
States which make that choice must define the scope of that derogation.

(20) Appropriate measures should be provided, i.e. effective and practical measures to adapt 
the workplace to the disability, for example adapting premises and equipment, patterns of 
working time, the distribution of tasks or the provision of training or integration resources.

(21) To determine whether the measures in question give rise to a disproportionate burden, 
account should be taken in particular of the financial and other costs entailed, the scale and 
financial resources of the organisation or undertaking and the possibility of obtaining public 
funding or any other assistance.

(22) This Directive is without prejudice to national laws on marital status and the benefits 
dependent thereon.

(23) In very limited circumstances, a difference of treatment may be justified where a 
characteristic related to religion or belief, disability, age or sexual orientation constitutes a 
genuine and determining occupational requirement, when the objective is legitimate and 
the requirement is proportionate. Such circumstances should be included in the information 
provided by the Member States to the Commission.
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(24) The European Union in its Declaration No 11 on the status of churches and non-
confessional organisations, annexed to the Final Act of the Amsterdam Treaty, has explicitly 
recognised that it respects and does not prejudice the status under national law of churches 
and religious associations or communities in the Member States and that it equally respects 
the status of philosophical and non-confessional organisations. With this in view, Member 
States may maintain or lay down specific provisions on genuine, legitimate and justified 
occupational requirements which might be required for carrying out an occupational activity.

(25) The prohibition of age discrimination is an essential part of meeting the aims set 
out in the Employment Guidelines and encouraging diversity in the workforce. However, 
differences in treatment in connection with age may be justified under certain circumstances 
and therefore require specific provisions which may vary in accordance with the situation 
in Member States. It is therefore essential to distinguish between differences in treatment 
which are justified, in particular by legitimate employment policy, labour market and 
vocational training objectives, and discrimination which must be prohibited.

(26) The prohibition of discrimination should be without prejudice to the maintenance or 
adoption of measures intended to prevent or compensate for disadvantages suffered by 
a group of persons of a particular religion or belief, disability, age or sexual orientation, 
and such measures may permit organisations of persons of a particular religion or belief, 
disability, age or sexual orientation where their main object is the promotion of the special 
needs of those persons.

(27) In its Recommendation 86/379/EEC of 24 July 1986 on the employment of disabled 
people in the Community (1), the Council established a guideline framework setting out 
examples of positive action to promote the employment and training of disabled people, 
and in its Resolution of 17 June 1999 on equal employment opportunities for people with 
disabilities (2), affirmed the importance of giving specific attention inter alia to recruitment, 
retention, training and lifelong learning with regard to disabled persons.

(28) This Directive lays down minimum requirements, thus giving the Member States the 
option of introducing or maintaining more favourable provisions. The implementation of 
this Directive should not serve to justify any regression in relation to the situation which 
already prevails in each Member State.

(29) Persons who have been subject to discrimination based on religion or belief, disability, 
age or sexual orientation should have adequate means of legal protection. To provide a 
more effective level of protection, associations or legal entities should also be empowered 
to engage in proceedings, as the Member States so determine, either on behalf or in support 
of any victim, without prejudice to national rules of procedure concerning representation 
and defence before the courts.

(30) The effective implementation of the principle of equality requires adequate judicial 
protection against victimisation.

(31) The rules on the burden of proof must be adapted when there is a prima facie case of 
discrimination and, for the principle of equal treatment to be applied effectively, the burden 
of proof must shift back to the respondent when evidence of such discrimination is brought. 
However, it is not for the respondent to prove that the plaintiff adheres to a particular 
1 OJ L 225, 12.8.1986, p. 43.
2 OJ C 186, 2.7.1999, p. 3.
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religion or belief, has a particular disability, is of a particular age or has a particular sexual 
orientation.

(32) Member States need not apply the rules on the burden of proof to proceedings in 
which it is for the court or other competent body to investigate the facts of the case. The 
procedures thus referred to are those in which the plaintiff is not required to prove the 
facts, which it is for the court or competent body to investigate.

(33) Member States should promote dialogue between the social partners and, within the 
framework of national practice, with non-governmental organisations to address different 
forms of discrimination at the workplace and to combat them.

(34) The need to promote peace and reconciliation between the major communities in 
Northern Ireland necessitates the incorporation of particular provisions into this Directive.

(35) Member States should provide for effective, proportionate and dissuasive sanctions in 
case of breaches of the obligations under this Directive.

(36) Member States may entrust the social partners, at their joint request, with the 
implementation of this Directive, as regards the provisions concerning collective agreements, 
provided they take any necessary steps to ensure that they are at all times able to guarantee 
the results required by this Directive.

(37) In accordance with the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the EC Treaty, the 
objective of this Directive, namely the creation within the Community of a level playing-
field as regards equality in employment and occupation, cannot be sufficiently achieved by 
the Member States and can therefore, by reason of the scale and impact of the action, be 
better achieved at Community level. In accordance with the principle of proportionality, 
as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to 
achieve that objective,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Purpose

The purpose of this Directive is to lay down a general framework for combating discrimination 
on the grounds of religion or belief, disability, age or sexual orientation as regards 
employment and occupation, with a view to putting into effect in the Member States the 
principle of equal treatment.

A r t i c l e  2 
Concept of discrimination

1. For the purposes of this Directive, the “principle of equal treatment” shall mean that there 
shall be no direct or indirect discrimination whatsoever on any of the grounds referred to 
in Article 1.

2. For the purposes of paragraph 1:
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(a) direct discrimination shall be taken to occur where one person is treated less favourably 
than another is, has been or would be treated in a comparable situation, on any of the 
grounds referred to in Article 1;

(b) indirect discrimination shall be taken to occur where an apparently neutral provision, 
criterion or practice would put persons having a particular religion or belief, a particular 
disability, a particular age, or a particular sexual orientation at a particular disadvantage 
compared with other persons unless:

(i) that provision, criterion or practice is objectively justified by a legitimate aim and the 
means of achieving that aim are appropriate and necessary, or

(ii) as regards persons with a particular disability, the employer or any person or 
organisation to whom this Directive applies, is obliged, under national legislation, to 
take appropriate measures in line with the principles contained in Article 5 in order to 
eliminate disadvantages entailed by such provision, criterion or practice.

3. Harassment shall be deemed to be a form of discrimination within the meaning of 
paragraph 1, when unwanted conduct related to any of the grounds referred to in Article 1 
takes place with the purpose or effect of violating the dignity of a person and of creating an 
intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment. In this context, the 
concept of harassment may be defined in accordance with the national laws and practice 
of the Member States.

4. An instruction to discriminate against persons on any of the grounds referred to in Article 
1 shall be deemed to be discrimination within the meaning of paragraph 1.

5. This Directive shall be without prejudice to measures laid down by national law which, in 
a democratic society, are necessary for public security, for the maintenance of public order 
and the prevention of criminal offences, for the protection of health and for the protection 
of the rights and freedoms of others.

A r t i c l e  3 
Scope

1. Within the limits of the areas of competence conferred on the Community, this Directive 
shall apply to all persons, as regards both the public and private sectors, including public 
bodies, in relation to:

(a) conditions for access to employment, to self-employment or to occupation, including 
selection criteria and recruitment conditions, whatever the branch of activity and at all 
levels of the professional hierarchy, including promotion;

(b) access to all types and to all levels of vocational guidance, vocational training, advanced 
vocational training and retraining, including practical work experience;

(c) employment and working conditions, including dismissals and pay;

(d) membership of, and involvement in, an organisation of workers or employers, or any 
organisation whose members carry on a particular profession, including the benefits 
provided for by such organisations.
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2. This Directive does not cover differences of treatment based on nationality and is 
without prejudice to provisions and conditions relating to the entry into and residence of 
third-country nationals and stateless persons in the territory of Member States, and to any 
treatment which arises from the legal status of the third-country nationals and stateless 
persons concerned.

3. This Directive does not apply to payments of any kind made by state schemes or similar, 
including state social security or social protection schemes.

4. Member States may provide that this Directive, in so far as it relates to discrimination on 
the grounds of disability and age, shall not apply to the armed forces.

A r t i c l e  4 
Occupational requirements

1. Notwithstanding Article 2(1) and (2), Member States may provide that a difference of 
treatment which is based on a characteristic related to any of the grounds referred to in 
Article 1 shall not constitute discrimination where, by reason of the nature of the particular 
occupational activities concerned or of the context in which they are carried out, such a 
characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement, provided 
that the objective is legitimate and the requirement is proportionate.

2. Member States may maintain national legislation in force at the date of adoption of this 
Directive or provide for future legislation incorporating national practices existing at the 
date of adoption of this Directive pursuant to which, in the case of occupational activities 
within churches and other public or private organisations the ethos of which is based on 
religion or belief, a difference of treatment based on a person’s religion or belief shall 
not constitute discrimination where, by reason of the nature of these activities or of the 
context in which they are carried out, a person’s religion or belief constitute a genuine, 
legitimate and justified occupational requirement, having regard to the organisation’s 
ethos. This difference of treatment shall be implemented taking account of Member States’ 
constitutional provisions and principles, as well as the general principles of Community law, 
and should not justify discrimination on another ground.

Provided that its provisions are otherwise complied with, this Directive shall thus not 
prejudice the right of churches and other public or private organisations, the ethos of 
which is based on religion or belief, acting in conformity with national constitutions and 
laws, to require individuals working for them to act in good faith and with loyalty to the 
organisation’s ethos.

A r t i c l e  5 
Reasonable accommodation for disabled persons

In order to guarantee compliance with the principle of equal treatment in relation to persons 
with disabilities, reasonable accommodation shall be provided. This means that employers 
shall take appropriate measures, where needed in a particular case, to enable a person 
with a disability to have access to, participate in, or advance in employment, or to undergo 
training, unless such measures would impose a disproportionate burden on the employer. 
This burden shall not be disproportionate when it is sufficiently remedied by measures 
existing within the framework of the disability policy of the Member State concerned.
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A r t i c l e  6 
Justification of differences of treatment on grounds of age

1. Notwithstanding Article 2(2), Member States may provide that differences of treatment 
on grounds of age shall not constitute discrimination, if, within the context of national 
law, they are objectively and reasonably justified by a legitimate aim, including legitimate 
employment policy, labour market and vocational training objectives, and if the means of 
achieving that aim are appropriate and necessary.

Such differences of treatment may include, among others:

(a) the setting of special conditions on access to employment and vocational training, 
employment and occupation, including dismissal and remuneration conditions, for young 
people, older workers and persons with caring responsibilities in order to promote their 
vocational integration or ensure their protection;

(b) the fixing of minimum conditions of age, professional experience or seniority in service 
for access to employment or to certain advantages linked to employment;

(c) the fixing of a maximum age for recruitment which is based on the training requirements 
of the post in question or the need for a reasonable period of employment before retirement.

2. Notwithstanding Article 2(2), Member States may provide that the fixing for occupational 
social security schemes of ages for admission or entitlement to retirement or invalidity 
benefits, including the fixing under those schemes of different ages for employees or groups 
or categories of employees, and the use, in the context of such schemes, of age criteria in 
actuarial calculations, does not constitute discrimination on the grounds of age, provided 
this does not result in discrimination on the grounds of sex.

A r t i c l e  7 
Positive action

1. With a view to ensuring full equality in practice, the principle of equal treatment shall not 
prevent any Member State from maintaining or adopting specific measures to prevent or 
compensate for disadvantages linked to any of the grounds referred to in Article 1.

2. With regard to disabled persons, the principle of equal treatment shall be without 
prejudice to the right of Member States to maintain or adopt provisions on the protection 
of health and safety at work or to measures aimed at creating or maintaining provisions or 
facilities for safeguarding or promoting their integration into the working environment.

A r t i c l e  8 
Minimum requirements

1. Member States may introduce or maintain provisions which are more favourable to the 
protection of the principle of equal treatment than those laid down in this Directive.

2. The implementation of this Directive shall under no circumstances constitute grounds for 
a reduction in the level of protection against discrimination already afforded by Member 
States in the fields covered by this Directive.
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CHAPTER II 
REMEDIES AND ENFORCEMENT

A r t i c l e  9 
Defence of rights

1. Member States shall ensure that judicial and/or administrative procedures, including 
where they deem it appropriate conciliation procedures, for the enforcement of obligations 
under this Directive are available to all persons who consider themselves wronged by failure 
to apply the principle of equal treatment to them, even after the relationship in which the 
discrimination is alleged to have occurred has ended.

2. Member States shall ensure that associations, organisations or other legal entities which 
have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest 
in ensuring that the provisions of this Directive are complied with, may engage, either on 
behalf or in support of the complainant, with his or her approval, in any judicial and/or 
administrative procedure provided for the enforcement of obligations under this Directive.

3. Paragraphs 1 and 2 are without prejudice to national rules relating to time limits for 
bringing actions as regards the principle of equality of treatment.

A r t i c l e  10 
Burden of proof

1. Member States shall take such measures as are necessary, in accordance with their 
national judicial systems, to ensure that, when persons who consider themselves wronged 
because the principle of equal treatment has not been applied to them establish, before a 
court or other competent authority, facts from which it may be presumed that there has 
been direct or indirect discrimination, it shall be for the respondent to prove that there has 
been no breach of the principle of equal treatment.

2. Paragraph 1 shall not prevent Member States from introducing rules of evidence which 
are more favourable to plaintiffs.

3. Paragraph 1 shall not apply to criminal procedures.

4. Paragraphs 1, 2 and 3 shall also apply to any legal proceedings commenced in accordance 
with Article 9(2).

5. Member States need not apply paragraph 1 to proceedings in which it is for the court or 
competent body to investigate the facts of the case.

A r t i c l e  11 
Victimisation

Member States shall introduce into their national legal systems such measures as are 
necessary to protect employees against dismissal or other adverse treatment by the 
employer as a reaction to a complaint within the undertaking or to any legal proceedings 
aimed at enforcing compliance with the principle of equal treatment.

A r t i c l e  1 2 
Dissemination of information
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Member States shall take care that the provisions adopted pursuant to this Directive, together 
with the relevant provisions already in force in this field, are brought to the attention of the 
persons concerned by all appropriate means, for example at the workplace, throughout 
their territory.

A r t i c l e  1 3 
Social dialogue

1. Member States shall, in accordance with their national traditions and practice, take 
adequate measures to promote dialogue between the social partners with a view to 
fostering equal treatment, including through the monitoring of workplace practices, 
collective agreements, codes of conduct and through research or exchange of experiences 
and good practices.

2. Where consistent with their national traditions and practice, Member States shall 
encourage the social partners, without prejudice to their autonomy, to conclude at the 
appropriate level agreements laying down anti-discrimination rules in the fields referred 
to in Article 3 which fall within the scope of collective bargaining. These agreements shall 
respect the minimum requirements laid down by this Directive and by the relevant national 
implementing measures.

A r t i c l e  14 
Dialogue with non-governmental organisations

Member States shall encourage dialogue with appropriate non-governmental organisations 
which have, in accordance with their national law and practice, a legitimate interest in 
contributing to the fight against discrimination on any of the grounds referred to in Article 
1 with a view to promoting the principle of equal treatment.

CHAPTER III 
PARTICULAR PROVISIONS

A r t i c l e  1 5 
Northern Ireland

1. In order to tackle the under-representation of one of the major religious communities in 
the police service of Northern Ireland, differences in treatment regarding recruitment into 
that service, including its support staff, shall not constitute discrimination insofar as those 
differences in treatment are expressly authorised by national legislation.

2. In order to maintain a balance of opportunity in employment for teachers in Northern 
Ireland while furthering the reconciliation of historical divisions between the major religious 
communities there, the provisions on religion or belief in this Directive shall not apply to the 
recruitment of teachers in schools in Northern Ireland in so far as this is expressly authorised 
by national legislation.

CHAPTER IV 
FINAL PROVISIONS

A r t i c l e  16 
Compliance
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Member States shall take the necessary measures to ensure that:
(a) any laws, regulations and administrative provisions contrary to the principle of equal 

treatment are abolished;
(b) any provisions contrary to the principle of equal treatment which are included in 

contracts or collective agreements, internal rules of undertakings or rules governing the 
independent occupations and professions and workers’ and employers’ organisations 
are, or may be, declared null and void or are amended.

A r t i c l e  17

Sanctions

Member States shall lay down the rules on sanctions applicable to infringements of the 
national provisions adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary 
to ensure that they are applied. The sanctions, which may comprise the payment of 
compensation to the victim, must be effective, proportionate and dissuasive. Member 
States shall notify those provisions to the Commission by 2 December 2003 at the latest 
and shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them.

A r t i c l e  1 8

Implementation

Member States shall adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary 
to comply with this Directive by 2 December 2003 at the latest or may entrust the social 
partners, at their joint request, with the implementation of this Directive as regards 
provisions concerning collective agreements. In such cases, Member States shall ensure that, 
no later than 2 December 2003, the social partners introduce the necessary measures by 
agreement, the Member States concerned being required to take any necessary measures 
to enable them at any time to be in a position to guarantee the results imposed by this 
Directive. They shall forthwith inform the Commission thereof.

In order to take account of particular conditions, Member States may, if necessary, have 
an additional period of 3 years from 2 December 2003, that is to say a total of 6 years, to 
implement the provisions of this Directive on age and disability discrimination. In that event 
they shall inform the Commission forthwith. Any Member State which chooses to use this 
additional period shall report annually to the Commission on the steps it is taking to tackle 
age and disability discrimination and on the progress it is making towards implementation. 
The Commission shall report annually to the Council.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such reference shall be laid down by Member States.

A r t i c l e  1 9

Report

1. Member States shall communicate to the Commission, by 2 December 2005 at the latest 
and every five years thereafter, all the information necessary for the Commission to draw 
up a report to the European Parliament and the Council on the application of this Directive.
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2. The Commission’s report shall take into account, as appropriate, the viewpoints of the 
social partners and relevant non-governmental organisations. In accordance with the 
principle of gender mainstreaming, this report shall, inter alia, provide an assessment of the 
impact of the measures taken on women and men. In the light of the information received, 
this report shall include, if necessary, proposals to revise and update this Directive.

A r t i c l e  2 0

Entry into force

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 
European Communities.

A r t i c l e  21

Addressees

This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, 27 November 2000.

For the Council 
The President É. Guigou
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3. ДИРЕКТИВА РАДИ 2004/113/ЄС ВІД 13 ГРУДНЯ 2004 РОКУ 
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПУ РІВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЧОЛОВІКІВ І 
ЖІНОК ЩОДО ДОСТУПУ ТА НАДАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

ДИРЕКТИВА РАДИ 2004/113/ЄС 
від 13 грудня 2004 року 

про імплементацію принципів рівності чоловіків і жінок у доступі до товарів і 
надання послуг

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та зокрема, 
його статтю 13(1),

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (1),

Беручи до уваги висновок Європейського Економічно-соціального комітету (2),

Беручи до уваги висновок Комітету регіонів (3),

Оскільки:

(1) Відповідно до статті 6 Договору про Європейський Союз, його створено на принципах 
свободи, демократії, поваги до прав і основних свобод людини та верховенства права, 
на принципах, що є спільними для держав-членів та які поважають основні свободи, 
що гарантує Європейська Конвенція щодо захисту прав людини і її основних свобод, 
які втілюють конституційні традиції, спільні для держав-членів, як загальні принципи 
законодавства Співтовариства.

(2) Право всіх і кожного бути рівними перед законом і захищеними від дискримінації 
- універсальне право, визнане Всесвітньою Декларацією прав людини, Конвенцією 
Організації Об’єднаних Націй про виключення всіх форм дискримінації жінок, 
Міжнародною Конвенцією про виключення всіх форм расової дискримінації і окремих 
статей Договору Організації Об’єднаних Націй про суспільні і політичні права та про 
економічні, соціальні та культурні права, а також Європейською Конвенцією щодо 
захисту прав людини і її основних свобод, яку підписали всі держави-члени.

(3) Забороняючи дискримінацію, важливо поважати інші основні права та свободи, 
зокрема захист особистого і сімейного життя, справи, пов’язані з цими сферами життя 
та свободу віросповідання.

(4) Рівність чоловіків і жінок - це основний принцип Європейського Союзу. Статті 21 і 23 
Статуту основних прав Європейського Союзу забороняють будь-яку дискримінацію за 
ознакою статі і вимагають рівності чоловіків і жінок у всіх сферах життя.

1 Висновок від 30 березня 2004 року (ще не опубліковано в Офіційному віснику).
2 ОВ С 241, 28. 9. 2004, С.44.
3 ОВ С 121, 30. 4. 2004, С. 27.
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(5) Стаття 2 Договору, що засновує Європейське Співтовариство, передбачає, що 
забезпечення такої рівності є одним з найважливіших завдань Співтовариства. Також, 
стаття 3(2) Договору вимагає, щоб Співтовариство у своїй різносторонній діяльності 
намагалося ліквідувати нерівність і поширювати рівність чоловіків і жінок.

(6) Комісія заявила про свій намір запропонувати директиву про дискримінацію за 
ознакою статі за межами трудового ринку в своєму Повідомленні про План соціальної 
політики. Така пропозиція повністю відповідає Рішенню Ради 2001/51/ЄC від 20 грудня 
2000 року, що засновує Програму про засади стратегії Співтовариства щодо гендерної 
рівності (2001-2005 років)(1), яка охоплює всю діяльність Співтовариства і спрямована 
на поширення рівності чоловіків і жінок шляхом налагодження всіх видів діяльності і 
застосування на практиці методів, спрямованих на покращення ситуації гендерного 
питання в суспільстві.

(7) На зустрічі в Ніцці, яка відбувалася 7 та 9 грудня 2000 року, Рада Європи звернулася 
до Комісії з проханням укріплювати права на рівність шляхом ухвалення пропозиції 
директиви про поширення гендерної рівності в інших сферах життя, окрім сфер 
зайнятості і професійного життя.

(8) Співтовариство ухвалило низку правових актів для уникнення і боротьби з 
дискримінацією за ознакою статі в межах трудового ринку. Ці акти продемонстрували 
значення, яке відіграє законодавство в боротьбі з дискримінацією.

(9) Дискримінація за ознакою статі, у тому числі домагання та сексуальне домагання, 
також має місце в сферах життя за межами трудового ринку. Дискримінація такого 
характеру може бути не менш шкідливою, виступаючи перепоною для повної і 
успішної інтеграції чоловіків і жінок в економічне і соціальне житті.

(10) Проблеми особливо наявні в доступі до товарів і послуг та їх забезпечення. Тому 
слід уникати і викорінювати гендерну дискримінацію в цій сфері життя. Як у випадку 
з Директивою Ради 2000/43/ЄC від 29 червня 2000 року про імплементацію принципу 
рівності осіб, незалежно від їх расової і етнічної приналежності  (2), дане завдання 
може бути краще виконане за допомогою законодавства Співтовариства.

(11) Таке законодавство має забороняти дискримінацію за ознакою статі при доступі 
до товарів і послуг та їх забезпечення. Товари визначаються відповідно положень 
про вільну циркуляцію товарів Договору, що засновує Європейське Співтовариство. 
Послуги визначаються відповідно до статті 50 вищезазначеного Договору.

(12) Аби уникнути дискримінації за ознакою статі, цю Директиву слід застосовувати 
як до прямої, так і до непрямої дискримінації. Пряма дискримінація має місце лише 
тоді, коли ставлення до однієї особи за ознакою статі менш прихильне, ніж до іншої 
особи в одній і тій самій ситуації. Наприклад, відмінності між чоловіками і жінками 
при наданні медичних послуг стосуються окремих ситуацій, адже ці відмінності є 
фізіологічними, тому це не є прикладом дискримінації.

(13) Заборону дискримінації слід застосовувати до осіб, які забезпечують товарами 
та послугами, які масово розповсюджуються та пропонуються за межами особистого 
і сімейного життя і до справ, пов’язаних з цими сферами життя. Заборону не слід 

1 ОВ L 17, 19. 1. 2001, С.22
2 ОВ L 180, 19. 7. 2000, C. 22.
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застосовувати до змісту ЗМІ або реклами, як і до державної або приватної форм 
освіти.

(14) Кожен володіє свободою укладати угоди, у тому числі свободою обирати ділового 
партнера для укладання угоди.

Особа, яка надає товари або послуги, може мати ряд суб’єктивних причин для вибору 
свого ділового партнера по угоді. Якщо вибір партнера не залежить від статі цієї 
особи, ця Директива не має ставити під сумнів право людини вільно обирати ділового 
партнера для укладання угоди.

(15) Вже існує низка правових актів щодо імплементації принципу рівноцінного 
відношення до чоловіків і жінок у професійній сфері та сфері зайнятості. Тому ця 
Директива не має бути застосована в цих сферах життя. Вона також не застосовується 
в сферах підприємницької діяльності, якщо це питання визначено чинними правовими 
актами. Директива застосовується тільки при страхуванні і виплаті пенсій, які 
стосуються кожного окремо, є добровільними і не пов’язані з трудовими відносинами.

(16) Відмінності у ставленні можливі лише, якщо вони виправдовуються законною 
метою. Такою метою може, наприклад, бути захист жертв насилля на сексуальному 
підґрунті (у випадках створення тимчасових притулків для осіб однієї статі), охорона 
особистого життя і дотримання норм порядності (у випадках, коли особа надає 
притулок у своєму помешканні), сприяння гендерній рівності або інтересам чоловіків 
або жінок (наприклад, волонтерські організації осіб однієї статі), право на свободу 
об’єднання у громадські організації (у випадках членства у приватних клубах для осіб 
однієї статі) і організація спортивних заходів (наприклад, змагання серед осіб однієї 
статі). Однак, будь-яке обмеження має бути доцільним і необхідним відповідно до 
критеріїв, взятих з прецедентного права Суду Європейського Співтовариства.

(17) Принцип рівності у доступі до товарів і послуг не вимагає, щоб чоловіки і жінки 
користувалися умовами надання цих послуг на постійній взаємній і рівній основі, 
доки це не переходить у створення більш сприятливих умов для представників лише 
однієї статі.

(18) Актуарні чинники по відношенню до статі широко використовуються у здійсненні 
страхування та інших фінансових послуг. З метою забезпечення рівноцінного 
відношення до чоловіків і жінок використання поняття «статі» як актуарного чинника 
не має призвести до відмінностей в прибутках і грошовій допомозі, які отримує 
особа. Щоб уникнути раптової реорганізації ринку, імплементація цього правила має 
застосовуватися лише до нових угод, укладених після транспонування цієї Директиви.

(19) Деякі категорії ризику відрізняються залежно відстаті особи. У деяких випадках 
стать є одним, але на єдиним, з визначаючих чинників в оцінюванні застрахованих 
ризиків. Для угод, які страхують такі види ризиків, держави-члени можуть прийняти 
рішення звільнити від виконання правил зрівняння прибутків і переваг за ознакою 
статі, якщо вони можуть гарантувати, що формуючі актуарні і статистичні дані, згідно 
з якими проводяться обчислення, надійні, постійно оновлюються і доступні широкій 
аудиторії. Звільнення від правил дозволяється лише, якщо законодавство держави 
ще не застосовувало правило про зрівняння за ознакою статі. Через п’ять років після 
транспонування цієї Директиви держави-члени мають переглянути обставини для 
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таких звільнень від правил, враховуючи останні актуарні і статистичні дані і звіт Комісії, 
складений через три роки з дати транспонування цієї Директиви.

(20) Менш прихильне ставлення до жінок під час вагітності та материнства слід 
розглядати як форму прямої дискримінації за ознакою статі і тому така дискримінація 
має бути заборонена в сфері страхування та інших фінансових послуг. Таким чином 
витрати, пов’язані з ризиками в період вагітності та материнства, мають стосуватися 
осіб обох статей.

(21) Особам, які стали об’єктами дискримінації за ознакою статі, необхідно надати 
відповідні засоби правового захисту. Для забезпечення більш ефективного рівня 
захисту необхідно надати повноваження об’єднанням, організаціям та іншим 
юридичним особам брати участь у слуханнях від імені жертви або на її підтримку 
(залежно від того, як визначать держави-члени), без упередженого ставлення до 
державних правил процесу організації і порядку ведення захисту в суді.

(22) Правила про тягар доказування мають бути використані, якщо наявне prima facie 
дискримінації і мають бути ефективно застосовані з метою забезпечення рівності. 
Тягар доказу має перейти до відповідача, коли представлено докази дискримінації.

(23) Ефективна імплементація принципу рівності у ставленні вимагає відповідного 
судового захисту проти упередженого ставлення до особи.

(24) Маючи намір поширювати принцип рівності у ставленні, держави-члени мають 
заохочувати діалог між важливими посередниками, які відповідно до державних 
законів і їх використання на практиці мають законний інтерес до сприяння боротьбі з 
дискримінацією за ознакою статі в області доступу до товарів і послуг, їх постачання 
та надання.

(25) Захист проти дискримінації за ознакою статі має бути посиленим за рахунок 
існування організації або організацій в кожній з держав-членів, де б володіли 
навичками аналізу складних проблем, могли вивчати можливі рішення цих проблем 
і надавати справжню допомогу жертвам. Така організація або організації можуть 
прирівнюватися до подібних структур на державному рівні, які відповідають за захист 
прав людини або охорону прав окремих осіб, або виконання принципу рівності у 
ставленні.

(26) Ця Директива встановлює мінімальні вимоги, надаючи таким чином державам-
членам право вибору віддавати перевагу тим чи іншим положенням у їх запровадженні 
або подальшій реалізації. Імплементація цієї Директиви не має слугувати виправданням 
відступу від того питання, якому вже надано переваги в кожній з держав-членів.

(27) Держави-члени мають сприяти ефективному і пропорційному накладанню 
санкцій, які переконують в протилежному, якщо порушуються зобов’язання, взяті 
згідно з цією Директивою.

(28) Через те, що цілі Директиви, спрямовані на забезпечення загального високого 
рівня захисту від дискримінації у кожній з держав-членів, не можуть бути досягнуті 
останніми у належному обсязі, з огляду на ефективність і масштабності вони скоріше 
будуть досягнуті на рівні Співтовариства відповідно до принципу додатковості, 
встановленого статтею 5 Договору. Відповідно до принципу пропорційності, 
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встановленого цією ж статтею, дана Директива не виходить за межі повноважень 
для досягнення згаданих цілей.

(29) Відповідно до частини 34 міжінституційної угоди про покращення складання 
законів (1), держави-члени заохочуються складати і публікувати таблиці (як у своїх 
інтересах, так і в інтересах Співтовариства), які будуть по можливості ілюструвати 
співвідношення між Директивою і заходами щодо їх транспонування,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

ГЛАВА 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1 
Мета

Метою цієї Директиви є встановлення структурної основи для боротьби з 
дискримінацією за ознакою статі в доступі до товарів і послуг, їх постачання і надання, 
прагнучи реалізувати принцип рівності у ставленні до чоловіків і жінок на території 
держав-членів.

С т а т т я  2 
Визначення

Для цілей цієї Директиви, застосовуються такі визначення:

(а) пряма дискримінація: якщо до однієї особи за ознакою статі відносяться менш 
прихильно, ніж відносяться, відносилися або могли б відноситися до іншої особи за 
подібних обставин;

(b) непряма дискримінація: якщо нейтральне положення, критерій або діяльність 
змусить опинитися представників однієї статі у незручному становищі на відміну від 
представників протилежної статі, якщо тільки це положення, критерій або діяльність 
об’єктивно виправдані легітимною метою, а засоби її досягнення мають відповідний 
і необхідний характер;

(с) домагання: якщо має місце небажана поведінка за ознакою статі особи з наміром 
образити її гідність та створити ворожу і агресивну атмосферу, залякуючи, принижуючи 
і ображаючи людину;

(d) сексуальне домагання: якщо має місце будь-яка форма небажаної фізичної, 
вербальної та невербальної поведінки, або фізичної поведінки сексуальної природи, 
з наміром образити гідність людини, зокрема, якщо створюється ворожа і агресивна 
атмосфера, з залякуванням, приниженням і образами в сторону цієї особи.

С т а т т я  3 
Сфера застосування

1. В межах повноважень, які надані Співтовариству, ця Директива відноситься до всіх 
осіб, які забезпечують товарами і послугами, що доступні широкому колу споживачів, 

1 ОВ С 321, 31. 12. 2003, С. 1
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незалежно від особи, тому що Директива стосується державного і приватного сектора, 
у тому числі державних структур; товари пропонуються за межами сфери особистого 
і сімейного життя та справ, пов’язаних з цими сферами життя.

2. Ця Директива не ставиться з упередженням до свободи людини обирати ділового 
партнера для укладання угоди, доки вибір зроблено незалежно від статі ділового 
партнера.

3. Ця Директива застосовується до змісту ЗМІ, реклами та до сфери освіти.

4. Ця Директива не застосовується до питання зайнятості та професійної сфери. Ця 
Директива не застосовується до питань щодо підприємницької діяльності, за умови 
якщо ці питання передбачені іншими правовими актами Співтовариства.

С т а т т я  4 
Принцип рівноцінного ставлення

1. Для цілей цієї Директиви принцип рівноцінного ставлення до чоловіків і жінок має 
наступне значення

(a) виключення існування прямої дискримінації за ознакою статі, як і менш 
доброзичливого ставлення до жінок з причини вагітності та материнства;

(b) виключення існування непрямої дискримінації за ознакою статі.

2. Ця Директива не зашкоджує більш сприятливим положенням про захист вагітних 
жінок і матерів.

3. Домагання та сексуальне домагання в межах, визначених цією Директивою, 
вважається дискримінацією за ознакою статі і тому забороняється. Той факт, що особа 
висловлює або не висловлює протест такій поведінці не може вважатися основою 
для рішення, яке зашкодить цій особі.

4. Правило про пряму або непряму дискримінацію за ознакою статі вважається 
дискримінацією в межах, визначених цією Директивою.

5. Ця Директива не перешкоджає існуванню різного ставлення, якщо забезпечення 
товарами і послугами виключно або в першу чергу представників однієї статі 
виправдано легітимною метою, а засоби її досягнення мають відповідний і необхідний 
характер.

С т а т т я  5 
Актуарні чинники

1. Держави-члени гарантують, що у всіх угодах, укладених найпізніше після 21 грудня 
2007 року, використання поняття «статі» як чинника у визначенні розміру прибутків 
і грошової допомоги на потреби страхування і відповідних фінансових послуг не 
впливає на надання особам різних за розміром прибутків і грошової допомоги.

2. Незважаючи на частину 1, держави-члени до 21 грудня 2007 року можуть дозволити 
пропорційну різницю в розмірах прибутків і грошової допомоги, де використання 
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поняття «статі» є визначальним чинником оцінювання ризику, використовуючи 
доречні і точні актуарні і статистичні данні. Зацікавлені держави-члени надають 
інформацію Комісії і гарантують збирання, публікацію і регулярне оновлення точних 
даних, що відносяться до використання поняття «статі» як актуарного чинника. Ці 
держави-члени будуть переглядати своє рішення, зважаючи на Звіт Комісії, зазначений 
у статті 16, і передадуть результати перегляду Комісії через п’ять років, починаючи з 
21 грудня 2007 року.

3. В будь-якому разі, витрати на вагітність і материнство не впливають на надання 
особам різних за розміром прибутків і грошової допомоги.

Держави-члени можуть відкласти імплементацію заходів, які мають відповідати цій 
частині, на термін не більше, як до двох років, починаючи з 21 грудня 2007 року. В 
такому разі зацікавлені держави-члени повідомлять про це Комісію.

С т а т т я  6 
Позитивна діяльність

З наміром забезпечення на практиці повної рівності чоловіків і жінок, принцип рівного 
ставлення не перешкоджає державам-членам підтримувати або ухвалювати окремі 
заходи щодо запобігання або компенсації шкоди, завданої за ознакою статі.

С т а т т я  7 
Мінімальні вимоги

1. Держави-члени можуть представити на розгляд і підтримати ті положення, які 
найбільше сприяють захисту принципу рівності у ставленні до чоловіків і жінок, ніж ті, 
що встановлені в даній Директиві.

2. Імплементація Директиви ні за яких обставин не створює підґрунтя для зниження 
рівня захисту від дискримінації, якого вже досягнуто державами-членами у сферах 
життя, визначених даною Директивою.

ГЛАВА 2 
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ТА ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ

С т а т т я  8 
Захист прав

1. Держави-члени гарантують доступність судових і/або адміністративних процедур, 
у тому числі погоджувальних процедур у відповідних, на думку держав-членів, 
ситуаціях, з метою дотримання зобов’язань відповідно до цієї Директиви кожному, хто 
вважає себе жертвою внаслідок незастосування до них принципу рівності у ставленні, 
навіть після припинення відношення, за яким, на їхню думку, сталася дискримінація. 

2. Держави-члени представляють на розгляд своєї державної судової системи ті 
заходи, які мають гарантувати дійсну і ефективну компенсацію або відшкодування 
(залежно від того, як визначать держави-члени) збитків і шкоди, які завдано особі 
в результаті дискримінації, визначеної Директивою, прямо пропорційно завданій 
шкоді. Закріплення попередньої максимальної межі не обмежує таку компенсацію 
або відшкодування.



ЗМІСТ  2004/113/ЄС 184

3. Держави-члени гарантують, що асоціації, організації або інші правові структури, 
які відповідно до критеріїв, встановлених законами окремих держав, виявляють 
легітимний інтерес до забезпечення відповідності положень цієї Директиви, можуть 
ініціювати від імені або на підтримку позивача (за згодою позивача) будь-які судові 
і/або адміністративні процедури, які передбачені для виконання зобов’язань по цій 
Директиві.

4. Частина 1 і 3 слід розуміти без шкоди по відношенню до національних правил про 
часові обмеження щодо порушення справи про принцип рівності у ставленні.

С т а т т я  9 
Тягар доказування

1. Держави-члени вживають заходів, які необхідні, відповідно до національних 
судових систем, для гарантії того, що якщо особа, яка вважає себе жертвою 
неспроможності застосувати принцип рівності у ставленні, надає на розгляд суду, 
або інших компетентних органів факти, які вказують на існування прямої чи непрямої 
дискримінації, лише відповідач доводить, що принцип рівності у ставленні не був 
порушений.

2. Частина 1 не обмежує держави-члени впроваджувати правила доказування, які 
більш сприятливі для позивачів.

3. Частина 1 не застосовується до кримінальних процедур.

4. Частина 1, 2 і 3 застосовується до судових процедур, які проводяться відповідно до 
статті 8(3).

5. Держави-члени не повинні застосовувати частину 1 до судових розглядів, на яких 
суд або інші компетентні органи мають розслідувати факти справи.

С т а т т я  10 
Упереджене ставлення

Держави-члени представляють вводять до своєї державної судової системи заходи, 
необхідні для захисту осіб від ворожого ставлення або негативних наслідків реакції 
на подання скарги або на початок судового процесу, спрямованих на забезпечення 
відповідності з принципами рівного ставлення.

С т а т т я  11 
Діалог із зацікавленими сторонами

Маючи намір підтримувати принцип рівності у ставленні, держави-члени заохочують 
діалог із зацікавленими сторонами, які відповідно до державної законодавчої та 
практичної бази виявляють законний інтерес до внесення свого вкладу у боротьбу з 
дискримінацією за ознакою статі в сфері доступу до товарів і надання послуг.

ГЛАВА 3 
Організації, що сприяють рівності у ставленні

С т а т т я  1 2
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1. Держави-члени визначають і готують для організації або організацій інструменти 
для сприяння, аналізу, моніторингу і підтримки принципу рівності у ставленні до всіх і 
кожного, незалежно від їхньої статі. Ці організації можуть стати частиною установ, які 
займаються захистом прав людини, гарантією прав окремих осіб або імплементацією 
принципу рівності у ставленні на державному рівні.

2. Держави-члени гарантують, що в обов’язки організацій, зазначених в частині 1, 
входить таке:

(а) без шкоди до прав жертв, установ і організацій або інших правових структур, 
зазначених у стаття 8(3), надавати незалежну допомогу жертвам дискримінації при 
розгляді їхніх скарг щодо дискримінації;

(b) проводити незалежні опитування стосовно питання дискримінації;

(с) публікувати неупереджені звіти і давати рекомендації з будь-яких питань, які 
стосуються дискримінації.

ГЛАВА 4 
Прикінцеві положення

С т а т т я  1 3 
Виконання

Держави-члени в межах сфери застосування даної Директиви вживають необхідних 
заходів для забезпечення виконання принципу рівності у доступу до товарів і послуг, 
їх постачання і надання, зокрема:

(а) будь-які закони, підзаконні акти і адміністративні положення, які не відповідають 
принципу рівності у ставленні, скасовуються;

(b) будь-які договірні положення, внутрішні правила установ і правила основних 
прибуткових або неприбуткових організацій, що не відповідають принципу рівності 
у ставленні, визнаються чи можуть бути визнані недійсними і такими, що не мають 
юридичної сили, або до них вносяться зміни.

С т а т т я  14 
Санкції

Держави-члени встановлюють правила щодо санкцій, які застосовуються при 
порушенні національних положень, ухвалених відповідно до даної Директиви і 
вживають необхідних заходів для забезпечення їх виконання. Санкції, які можуть 
складати грошову компенсацію жертві, повинні бути дієвими, пропорційним і 
переконливими. Держави-члени повідомляють Комісію про такі положення не 
пізніше 21 грудня 2007 року без затримки через пізніше внесення змін, які впливають 
на положення.

С т а т т я  1 5 
Поширення інформації

Держави-члени слідкують за тим, щоб положення, ухвалені на підставі цієї Директиви, 
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разом з відповідними чинними положеннями, доводилися до відома осіб зацікавлених 
осіб з допомогою усіх відповідних засобів та на усій території в цілому.

С т а т т я  16 
Звіти

1. Держави-члени передають Комісії всю наявну інформацію щодо застосування цієї 
Директиви не пізніше 21 грудня 2009 року і кожні наступні п’ять років.

Комісія складає підсумковий звіт, який включає перегляд поточної діяльності держав-
членів за статтею 5 відносно використання поняття «статі» як чинника у визначенні 
розміру прибутків і грошової допомоги. Вона здає цей звіт Європейському Парламенту 
і Раді не пізніший 21 грудня 2010 року. При необхідності, Комісія додає до звіту 
пропозиції щодо внесення змін до Директиви.

2. Звіт Комісії враховує точки зору відповідних зацікавлених осіб.

С т а т т я  17 
Транспонування

1. Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення для виконання цієї Директиви не пізніше 21 грудня 2007 року. Вони відразу 
повідомляють Комісію про текст цих положень. Якщо держави-члени ухвалюють такі 
положення, то вони повинні містити посилання на цю Директиву або супроводжуватись 
даними посиланнями у разі їхньої офіційної публікації. Методи публікації зазначених 
посилань встановлюється державами-членами.

2. Держави-члени повідомляють Комісії про текст основних положень національного 
права, що вони ухвалюють у сфері, яку охоплює ця Директива.

С т а т т я  1 8 
Набрання чинності

Ця Директива набирає чинності у день її публікації в Офіційному віснику Європейського 
Союзу.

С т а т т я  1 9 
Адресати

Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено у Брюсселі 13 грудня 2004 року.

За Раду 
Голова B. R. BOT
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COUNCIL DIRECTIVE 2004/113/EC OF 13 DECEMBER 2004 IMPLEMENTING 
THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT BETWEEN MEN AND WOMEN IN 
THE ACCESS TO AND SUPPLY OF GOODS AND SERVICES

Official Journal L 373/37 , 21/12/2004  

COUNCIL DIRECTIVE 2004/113/EC 
of 13 December 2004 

implementing the principle of equal treatment between men and women 
in the access to and supply of goods and services

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community and in particular Article 
13(1) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the Opinion of the European Parliament (1),

Having regard to the Opinion of the European Economic and Social Committee  (2),

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions (3),

Whereas:

(1) In accordance with Article 6 of the Treaty on European Union, the Union is founded on 
the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms 
and the rule of law, principles which are common to the Member States, and respects 
fundamental rights as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions 
common to the Member States as general principles of Community law.

(2) The right to equality before the law and protection against discrimination for all persons 
constitutes a universal right recognised by the Universal Declaration of Human Rights, the 
United Nations Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, 
the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination and 
the United Nations Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and 
Cultural Rights and by the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, to which all Member States are signatories.

(3) While prohibiting discrimination, it is important to respect other fundamental rights and 
freedoms, including the protection of private and family life and transactions carried out in 
that context and the freedom of religion.

(4) Equality between men and women is a fundamental principle of the European Union. 

1 Opinion delivered on 30 March 2004 (not yet published in the Official Journal).
2 OJ C 241, 28.9.2004, p. 44.
3 OJ C 121, 30.4.2004, p. 27.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0113&from=en#ntr2-L_2004373EN.01003701-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0113&from=en#ntr3-L_2004373EN.01003701-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&rid=1 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0113&rid=1


ЗМІСТ  2004/113/EC 188

Articles 21 and 23 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union prohibit 
any discrimination on grounds of sex and require equality between men and women to be 
ensured in all areas.

(5) Article 2 of the Treaty establishing the European Community provides that promoting 
such equality is one of the Community’s essential tasks. Similarly, Article 3(2) of the Treaty 
requires the Community to aim to eliminate inequalities and to promote equality between 
men and women in all its activities.

(6) The Commission announced its intention of proposing a directive on sex discrimination 
outside of the labour market in its Communication on the Social Policy Agenda. Such a proposal 
is fully consistent with Council Decision 2001/51/EC of 20 December 2000 establishing a 
Programme relating to the Community framework strategy on gender equality (2001-2005) 
(1) covering all Community policies and aimed at promoting equality for men and women by 
adjusting these policies and implementing practical measures to improve the situation of 
men and women in society.

(7) At its meeting in Nice of 7 and 9 December 2000, the European Council called on the 
Commission to reinforce equality-related rights by adopting a proposal for a directive on 
promoting gender equality in areas other than employment and professional life.

(8) The Community has adopted a range of legal instruments to prevent and combat sex 
discrimination in the labour market. These instruments have demonstrated the value of 
legislation in the fight against discrimination.

(9) Discrimination based on sex, including harassment and sexual harassment, also takes 
place in areas outside of the labour market. Such discrimination can be equally damaging, 
acting as a barrier to the full and successful integration of men and women into economic 
and social life.

(10) Problems are particularly apparent in the area of the access to and supply of goods 
and services. Discrimination based on sex, should therefore be prevented and eliminated in 
this area. As in the case of Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the 
principle of equal treatment between persons irrespective of racial and ethnic origin (2), this 
objective can be better achieved by means of Community legislation.

(11) Such legislation should prohibit discrimination based on sex in the access to and supply of 
goods and services. Goods should be taken to be those within the meaning of the provisions 
of the Treaty establishing the European Community relating to the free movement of goods. 
Services should be taken to be those within the meaning of Article 50 of that Treaty.

(12) To prevent discrimination based on sex, this Directive should apply to both direct 
discrimination and indirect discrimination. Direct discrimination occurs only when one 
person is treated less favourably, on grounds of sex, than another person in a comparable 
situation. Accordingly, for example, differences between men and women in the provision 
of healthcare services, which result from the physical differences between men and women, 
do not relate to comparable situations and therefore, do not constitute discrimination.

(13) The prohibition of discrimination should apply to persons providing goods and services, 

1 OJ L 17, 19.1.2001, p. 22.
2 OJ L 180, 19.7.2000, p. 22.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0113&from=en#ntr4-L_2004373EN.01003701-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0113&from=en#ntr5-L_2004373EN.01003701-E0005
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which are available to the public and which are offered outside the area of private and 
family life and the transactions carried out in this context. It should not apply to the content 
of media or advertising nor to public or private education.

(14) All individuals enjoy the freedom to contract, including the freedom to choose a 
contractual partner for a transaction. An individual who provides goods or services may 
have a number of subjective reasons for his or her choice of contractual partner. As long as 
the choice of partner is not based on that person’s sex, this Directive should not prejudice 
the individual’s freedom to choose a contractual partner.

(15) There are already a number of existing legal instruments for the implementation of 
the principle of equal treatment between men and women in matters of employment and 
occupation. Therefore, this Directive should not apply in this field. The same reasoning applies 
to matters of self-employment insofar as they are covered by existing legal instruments. 
The Directive should apply only to insurance and pensions which are private, voluntary and 
separate from the employment relationship.

(16) Differences in treatment may be accepted only if they are justified by a legitimate 
aim. A legitimate aim may, for example, be the protection of victims of sex-related violence 
(in cases such as the establishment of single-sex shelters), reasons of privacy and decency 
(in cases such as the provision of accommodation by a person in a part of that person’s 
home), the promotion of gender equality or of the interests of men or women (for example 
single-sex voluntary bodies), the freedom of association (in cases of membership of single-
sex private clubs), and the organisation of sporting activities (for example single-sex sports 
events). Any limitation should nevertheless be appropriate and necessary in accordance 
with the criteria derived from case law of the Court of Justice of the European Communities.

(17) The principle of equal treatment in the access to goods and services does not require 
that facilities should always be provided to men and women on a shared basis, as long as 
they are not provided more favourably to members of one sex.

(18) The use of actuarial factors related to sex is widespread in the provision of insurance 
and other related financial services. In order to ensure equal treatment between men and 
women, the use of sex as an actuarial factor should not result in differences in individuals’ 
premiums and benefits. To avoid a sudden readjustment of the market, the implementation 
of this rule should apply only to new contracts concluded after the date of transposition of 
this Directive.

(19) Certain categories of risks may vary between the sexes. In some cases, sex is one but 
not necessarily the only determining factor in the assessment of risks insured. For contracts 
insuring those types of risks, Member States may decide to permit exemptions from the 
rule of unisex premiums and benefits, as long as they can ensure that underlying actuarial 
and statistical data on which the calculations are based, are reliable, regularly up-dated 
and available to the public. Exemptions are allowed only where national legislation has not 
already applied the unisex rule. Five years after transposition of this Directive, Member 
States should re-examine the justification for these exemptions, taking into account the 
most recent actuarial and statistical data and a report by the Commission three years after 
the date of transposition of this Directive.

(20) Less favourable treatment of women for reasons of pregnancy and maternity should 
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be considered a form of direct discrimination based on sex and therefore prohibited in 
insurance and related financial services. Costs related to risks of pregnancy and maternity 
should therefore not be attributed to the members of one sex only.

(21) Persons who have been subject to discrimination based on sex should have adequate 
means of legal protection. To provide a more effective level of protection, associations, 
organisations and other legal entities should also be empowered to engage in proceedings, 
as the Member States so determine, either on behalf or in support of any victim, without 
prejudice to national rules of procedure concerning representation and defence before the 
courts.

(22) The rules on the burden of proof should be adapted when there is a prima facie case 
of discrimination and for the principle of equal treatment to be applied effectively, the 
burden of proof should shift back to the defendant when evidence of such discrimination 
is brought.

(23) The effective implementation of the principle of equal treatment requires adequate 
judicial protection against victimisation.

(24) With a view to promoting the principle of equal treatment, Member States should 
encourage dialogue with relevant stakeholders, which have, in accordance with national 
law and practice, a legitimate interest in contributing to the fight against discrimination on 
grounds of sex in the area of access to and supply of goods and services.

(25) Protection against discrimination based on sex should itself be strengthened by the 
existence of a body or bodies in each Member State, with competence to analyse the 
problems involved, to study possible solutions and to provide concrete assistance for the 
victims. The body or bodies may be the same as those with responsibility at national level for 
the defence of human rights or the safeguarding of individuals’ rights, or the implementation 
of the principle of equal treatment.

(26) This Directive lays down minimum requirements, thus giving the Member States the 
option of introducing or maintaining more favourable provisions. The implementation of 
this Directive should not serve to justify any regression in relation to the situation, which 
already prevails in each Member State.

(27) Member States should provide for effective, proportionate and dissuasive penalties in 
cases of breaches of the obligations under this Directive.

(28) Since the objectives of this Directive, namely to ensure a common high level of 
protection against discrimination in all the Member States, cannot be sufficiently achieved 
by the Member States and can, therefore, by reason of the scale and effects of the action, 
be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance 
with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the 
principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond 
what is necessary in order to achieve those objectives.

(29) In accordance with paragraph 34 of the interinstitutional agreement on better law-
making (1), Member States are encouraged to draw up, for themselves and in the interest 

1 OJ C 321, 31.12.2003, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0113&from=en#ntr6-L_2004373EN.01003701-E0006
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of the Community, their own tables, which will, as far as possible, illustrate the correlation 
between the Directive and the transposition measures and to make them public,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Purpose

The purpose of this Directive is to lay down a framework for combating discrimination based 
on sex in access to and supply of goods and services, with a view to putting into effect in the 
Member States the principle of equal treatment between men and women.

A r t i c l e  2 
Definitions

For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply:

(a) direct discrimination: where one person is treated less favourably, on grounds of sex, 
than another is, has been or would be treated in a comparable situation;

(b) indirect discrimination: where an apparently neutral provision, criterion or practice 
would put persons of one sex at a particular disadvantage compared with persons of the 
other sex, unless that provision, criterion or practice is objectively justified by a legitimate 
aim and the means of achieving that aim are appropriate and necessary;

(c) harassment: where an unwanted conduct related to the sex of a person occurs with the 
purpose or effect of violating the dignity of a person and of creating an intimidating, hostile, 
degrading, humiliating or offensive environment;

(d) sexual harassment: where any form of unwanted physical, verbal, non-verbal or 
physical conduct of a sexual nature occurs, with the purpose or effect of violating the dignity 
of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or 
offensive environment.

A r t i c l e  3 
Scope

1. Within the limits of the powers conferred upon the Community, this Directive shall apply 
to all persons who provide goods and services, which are available to the public irrespective 
of the person concerned as regards both the public and private sectors, including public 
bodies, and which are offered outside the area of private and family life and the transactions 
carried out in this context.

2. This Directive does not prejudice the individual’s freedom to choose a contractual partner 
as long as an individual’s choice of contractual partner is not based on that person’s sex.

3. This Directive shall not apply to the content of media and advertising nor to education.

4. This Directive shall not apply to matters of employment and occupation. This Directive 
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shall not apply to matters of self-employment, insofar as these matters are covered by 
other Community legislative acts.

A r t i c l e  4 
Principle of equal treatment

1. For the purposes of this Directive, the principle of equal treatment between men and 
women shall mean that

(a) there shall be no direct discrimination based on sex, including less favourable treatment 
of women for reasons of pregnancy and maternity;

(b) there shall be no indirect discrimination based on sex.

2. This Directive shall be without prejudice to more favourable provisions concerning the 
protection of women as regards pregnancy and maternity.

3. Harassment and sexual harassment within the meaning of this Directive shall be deemed 
to be discrimination on the grounds of sex and therefore prohibited. A person’s rejection 
of, or submission to, such conduct may not be used as a basis for a decision affecting that 
person.

4. Instruction to direct or indirect discrimination on the grounds of sex shall be deemed to 
be discrimination within the meaning of this Directive.

5. This Directive shall not preclude differences in treatment, if the provision of the goods 
and services exclusively or primarily to members of one sex is justified by a legitimate aim 
and the means of achieving that aim are appropriate and necessary.

A r t i c l e  5 
Actuarial factors

1. Member States shall ensure that in all new contracts concluded after 21 December 2007 
at the latest, the use of sex as a factor in the calculation of premiums and benefits for 
the purposes of insurance and related financial services shall not result in differences in 
individuals’ premiums and benefits.

2. Notwithstanding paragraph 1, Member States may decide before 21 December 2007 
to permit proportionate differences in individuals’ premiums and benefits where the use 
of sex is a determining factor in the assessment of risk based on relevant and accurate 
actuarial and statistical data. The Member States concerned shall inform the Commission 
and ensure that accurate data relevant to the use of sex as a determining actuarial factor 
are compiled, published and regularly updated. These Member States shall review their 
decision five years after 21 December 2007, taking into account the Commission report 
referred to in Article 16, and shall forward the results of this review to the Commission.

3. In any event, costs related to pregnancy and maternity shall not result in differences in 
individuals’ premiums and benefits.

Member States may defer implementation of the measures necessary to comply with this 
paragraph until two years after 21 December 2007 at the latest. In that case the Member 
States concerned shall immediately inform the Commission.
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A r t i c l e  6 
Positive action

With a view to ensuring full equality in practice between men and women, the principle of 
equal treatment shall not prevent any Member State from maintaining or adopting specific 
measures to prevent or compensate for disadvantages linked to sex.

A r t i c l e  7 
Minimum requirements

1. Member States may introduce or maintain provisions which are more favourable to the 
protection of the principle of equal treatment between men and women than those laid 
down in this Directive.

2. The implementation of this Directive shall in no circumstances constitute grounds for 
a reduction in the level of protection against discrimination already afforded by Member 
States in the fields covered by this Directive.

CHAPTER II 
REMEDIES AND ENFORCEMENT

A r t i c l e  8 
Defence of rights

1. Member States shall ensure that judicial and/or administrative procedures, including where 
they deem it appropriate conciliation procedures, for the enforcement of the obligations 
under this Directive are available to all persons who consider themselves wronged by failure 
to apply the principle of equal treatment to them, even after the relationship in which the 
discrimination is alleged to have occurred has ended.

2. Member States shall introduce into their national legal systems such measures as are 
necessary to ensure real and effective compensation or reparation, as the Member States so 
determine, for the loss and damage sustained by a person injured as a result of discrimination 
within the meaning of this Directive, in a way which is dissuasive and proportionate to the 
damage suffered. The fixing of a prior upper limit shall not restrict such compensation or 
reparation.

3. Member States shall ensure that associations, organisations or other legal entities, which 
have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest in 
ensuring that the provisions of this Directive are complied with, may engage, on behalf or 
in support of the complainant, with his or her approval, in any judicial and/or administrative 
procedure provided for the enforcement of obligations under this Directive.

4. Paragraphs 1 and 3 shall be without prejudice to national rules on time limits for bringing 
actions relating to the principle of equal treatment.

A r t i c l e  9 
Burden of proof

1. Member States shall take such measures as are necessary, in accordance with their 
national judicial systems, to ensure that, when persons who consider themselves wronged 
because the principle of equal treatment has not been applied to them establish, before a 
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court or other competent authority, facts from which it may be presumed that there has 
been direct or indirect discrimination, it shall be for the respondent to prove that there has 
been no breach of the principle of equal treatment.

2. Paragraph 1 shall not prevent Member States from introducing rules of evidence, which 
are more favourable to plaintiffs.

3. Paragraph 1 shall not apply to criminal procedures.

4. Paragraphs 1, 2 and 3 shall also apply to any proceedings brought in accordance with 
Article 8(3).

5. Member States need not apply paragraph 1 to proceedings in which it is for the court or 
other competent authority to investigate the facts of the case.

A r t i c l e  10 
Victimisation

Member States shall introduce into their national legal systems such measures as are 
necessary to protect persons from any adverse treatment or adverse consequence as a 
reaction to a complaint or to legal proceedings aimed at enforcing compliance with the 
principle of equal treatment.

A r t i c l e  11 
Dialogue with relevant stakeholders

With a view to promoting the principle of equal treatment, Member States shall encourage 
dialogue with relevant stakeholders which have, in accordance with national law and 
practice, a legitimate interest in contributing to the fight against discrimination on grounds 
of sex in the area of access to and supply of goods and services.

CHAPTER III 
BODIES FOR THE PROMOTION OF EQUAL TREATMENT

A r t i c l e  1 2

1. Member States shall designate and make the necessary arrangements for a body or 
bodies for the promotion, analysis, monitoring and support of equal treatment of all persons 
without discrimination on the grounds of sex. These bodies may form part of agencies 
charged at national level with the defence of human rights or the safeguard of individuals’ 
rights, or the implementation of the principle of equal treatment.

2. Member States shall ensure that the competencies of the bodies referred to in paragraph 
1 include:

(a) without prejudice to the rights of victims and of associations, organisations or other 
legal entities referred to in Article 8(3), providing independent assistance to victims of 
discrimination in pursuing their complaints about discrimination;

(b) conducting independent surveys concerning discrimination;
(c) publishing independent reports and making recommendations on any issue relating to 

such discrimination.



ЗМІСТ  2004/113/EC 195

CHAPTER IV 
FINAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 3 
Compliance

Member States shall take the necessary measures to ensure that the principle of equal 
treatment is respected in relation to the access to and supply of goods and services within 
the scope of this Directive, and in particular that:

(a) any laws, regulations and administrative provisions contrary to the principle of equal 
treatment are abolished;

(b) any contractual provisions, internal rules of undertakings, and rules governing profit-
making or non-profit-making associations contrary to the principle of equal treatment are, 
or may be, declared null and void or are amended.

A r t i c l e  14 
Penalties

Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the 
national provisions adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary 
to ensure that they are applied. The penalties, which may comprise the payment of 
compensation to the victim, shall be effective, proportionate and dissuasive. Member States 
shall notify those provisions to the Commission by 21 December 2007 at the latest and shall 
notify it without delay of any subsequent amendment affecting them.

A r t i c l e  1 5 
Dissemination of information

Member States shall take care that the provisions adopted pursuant to this Directive, 
together with the relevant provisions already in force, are brought to the attention of the 
persons concerned by all appropriate means throughout their territory.

A r t i c l e  16 
Reports

1. Member States shall communicate all available information concerning the application 
of this Directive to the Commission, by 21 December 2009. and every five years thereafter.

The Commission shall draw up a summary report, which shall include a review of the 
current practices of Member States in relation to Article 5 with regard to the use of sex 
as a factor in the calculation of premiums and benefits. It shall submit this report to the 
European Parliament and to the Council no later 21 December 2010. Where appropriate, 
the Commission shall accompany its report with proposals to modify the Directive.

2. The Commission’s report shall take into account the viewpoints of relevant stakeholders.

A r t i c l e  17 
Transposition

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 21 December 2007 at the latest. They shall 
forthwith communicate to the Commission the text of those provisions.
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When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such publication of reference shall be laid down by the Member States.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of 
national law which they adopt in the field covered by this Directive.

A r t i c l e  1 8 
Entry into force

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 
European Union.

A r t i c l e  1 9 
Addressees

This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, 13 December 2004.

For the Council 
The President B. R. BOT
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4. ДИРЕКТИВА РАДИ 96/34/ЄС ВІД 3 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ ПРО РАМКОВУ 
УГОДУ ЩОДО БАТЬКІВСЬКОЇ ВІДПУСТКИ, УКЛАДЕНУ UNICE, CEEP І 
ETUC

Скасована Директивою Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 р. про імплементацію 
переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної UNICE, CEEP і 
ETUC, та скасування Директиви 96/34/ЄС. 
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COUNCIL DIRECTIVE 96/34/EC OF 3 JUNE 1996 ON THE FRAMEWORK 
AGREEMENT ON PARENTAL LEAVE CONCLUDED 
BY UNICE, CEEP AND THE ETUC

 (OJ L 145, 19.6.1996, p.4)   

 repealed by: Official Journal
No page date

Council Directive 2010/18/EU of 8 March 2010 L 68 13 18.3.2010

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32010L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0034-20120308&qid=1429854079159&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01996L0034-20120308&qid=1429854079159&from=EN
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4.1. ДИРЕКТИВА РАДИ 2010/18/ЄС ВІД 8 БЕРЕЗНЯ 2010 Р. ПРО 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТОЇ РАМКОВОЇ УГОДИ ЩОДО 
БАТЬКІВСЬКОЇ ВІДПУСТКИ, УКЛАДЕНОЇ UNICE, CEEP І ETUC, ТА 
СКАСУВАННЯ ДИРЕКТИВИ 96/34/ЄС.

Офіційний переклад українською мовою не проведено.
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COUNCIL DIRECTIVE 2010/18/EU OF 8 MARCH 2010 IMPLEMENTING THE 
REVISED FRAMEWORK AGREEMENT ON PARENTAL LEAVE CONCLUDED 
BY BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP AND ETUC AND REPEALING 
DIRECTIVE 96/34/EC

Official Journal of the European Union, L 68/13; 18.3.2010   

COUNCIL DIRECTIVE 2010/18/EU 
of 8 March 2010 

implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC 

and repealing Directive 96/34/EC 
(Text with EEA relevance)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 
Article 155(2) thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

Whereas:

(1) Article 153 of the Treaty on the Functioning of the European Union (the ‘TFEU’) enables 
the Union to support and complement the activities of the Member States, inter alia in the 
field of equality between men and women with regard to labour market opportunities and 
treatment at work.

(2) Social dialogue at Union level may, in accordance with Article 155(1) of the TFEU, 
lead to contractual relations, including agreements, should management and labour (the 
‘social partners’) so desire. The social partners may, in accordance with Article 155(2) of 
the TFEU, request jointly that agreements concluded by them at Union level in matters 
covered by Article 153 of the TFEU be implemented by a Council decision on a proposal 
from the Commission.

(3) A Framework Agreement on parental leave was concluded by the European cross-
industry social partner organisations (ETUC, UNICE and CEEP) on 14 December 1995 and 
was given legal effect by Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework 
agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC(1). That Directive 
was amended and extended to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
by Council Directive 97/75/EC(2). Directive 96/34/EC contributed greatly to improving the 
opportunities available to working parents in the Member States to better reconcile their 
work and family responsibilities through leave arrangements.

(4) In accordance with Article 138(2) and (3) of the Treaty establishing the 
European Community (the ‘EC Treaty’ (3), the Commission consulted the European social 
1 OJ L 145, 19.6.1996, p. 4.
2 OJ L 10, 16.1.1998, p. 24
3 Renumbered: Article 154(2) and (3) of the TFEU.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1996:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1998:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0018&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0018&from=EN
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partners in 2006 and 2007 on ways of further improving the reconciliation of work, private 
and family life and, in particular, the existing Community legislation on maternity protection 
and parental leave, and on the possibility of introducing new types of family-related leave, 
such as paternity leave, adoption leave and leave to care for family members.

(5) The three European general cross-industry social partner organisations (ETUC, CEEP 
and BUSINESSEUROPE, formerly named UNICE) and the European cross-industry social 
partner organisation representing a certain category of undertakings (UEAPME) informed 
the Commission on 11 September 2008 of their wish to enter into negotiations, in accordance 
with Article 138(4) and Article 139 of the EC Treaty (1) , with a view to revising the Framework 
Agreement on parental leave concluded in 1995.

(6) On 18 June 2009, those organisations signed the revised Framework Agreement 
on parental leave (the ‘revised Framework Agreement’) and addressed a joint request to 
the Commission to submit a proposal for a Council decision implementing that revised 
Framework Agreement.

(7) In the course of their negotiations, the European social partners completely revised 
the 1995 Framework Agreement on parental leave. Therefore Directive 96/34/EC should be 
repealed and replaced by a new directive rather than being simply amended.

(8) Since the objectives of the Directive, namely to improve the reconciliation of work, 
private and family life for working parents and equality between men and women with 
regard to labour market opportunities and treatment at work across the Union, cannot be 
sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union 
level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as 
set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of 
proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary 
in order to achieve those objectives.

(9) When drafting its proposal for a Directive, the Commission took account of the 
representative status of the signatory parties to the revised Framework Agreement, their 
mandate and the legality of the clauses in that revised Framework Agreement and its 
compliance with the relevant provisions concerning small and medium-sized undertakings.

(10) The Commission informed the European Parliament and the European Economic and 
Social Committee of its proposal.

(11) Clause 1(1) of the revised Framework Agreement, in line with the general 
principles of Union law in the social policy area, states that the Agreement lays down 
minimum requirements.

(12) Clause 8(1) of the revised Framework Agreement states that the Member States may 
apply or introduce more favourable provisions than those set out in the Agreement.

(13) Clause 8(2) of the revised Framework Agreement states that the implementation of 
the provisions of the Agreement shall not constitute valid grounds for reducing the general 
level of protection afforded to workers in the field covered by the Agreement.

(14) Member States should provide for effective, proportionate and dissuasive penalties 
4 Renumbered: Articles 154(4) and 155 of the TFEU.
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in the event of any breach of the obligations under this Directive.

(15) Member States may entrust the social partners, at their joint request, with the 
implementation of this Directive, as long as such Member States take all the steps necessary 
to ensure that they can at all times guarantee the results imposed by this Directive.

(16) In accordance with point 34 of the Interinstitutional agreement on better law-
making (1) , Member States are encouraged to draw up, for themselves and in the interests of 
the Union, their own tables which will, as far as possible, illustrate the correlation between 
this Directive and the transposition measures, and to make them public,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

A r t i c l e  1

This Directive puts into effect the revised Framework Agreement on parental leave 
concluded on 18 June 2009 by the European cross-industry social partner organisations 
(BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC), as set out in the Annex.

A r t i c l e  2

Member States shall determine what penalties are applicable when national provisions 
enacted pursuant to this Directive are infringed. The penalties shall be effective, 
proportionate and dissuasive.

A r t i c l e  3

1.   Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive or shall ensure that the social partners have 
introduced the necessary measures by agreement by 8 March 2012 at the latest. They shall 
forthwith inform the Commission thereof.

When those provisions are adopted by Member States, they shall contain a reference to 
this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official 
publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.

2.   Member States may have a maximum additional period of one year to comply with this 
Directive, if this is necessary to take account of particular difficulties or implementation by 
collective agreement. They shall inform the Commission thereof by 8 March 2012 at the 
latest, stating the reasons for which an additional period is required.

3.   Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of 
national law which they adopt in the field covered by this Directive.

A r t i c l e  4

Directive 96/34/EC shall be repealed with effect from 8 March 2012. References to Directive 
96/34/EC shall be construed as references to this Directive.

A r t i c l e  5

This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official 
Journal of the European Union.
1 OJ C 321, 31.12.2003, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2003:321:TOC
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A r t i c l e  6

This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, 8 March 2010.

For the Council 
The President C. CORBACHO

ANNEX 
FRAMEWORK AGREEMENT ON PARENTAL LEAVE (REVISED) 

18 June 2009

This framework agreement between the European social partners, BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP and ETUC (and the liaison committee Eurocadres/CEC) revises the framework 
agreement on parental leave, concluded on 14 December 1995, setting out the minimum 
requirements on parental leave, as an important means of reconciling professional and 
family responsibilities and promoting equal opportunities and treatment between men and 
women.

The European social partners request the Commission to submit this framework agreement 
to the Council for a Council decision making these requirements binding in the Member 
States of the European Union.

I. General considerations

1. Having regard to the EC Treaty and in particular Articles 138 and 139 thereof(1);

2. Having regard to Articles 137(1)(c) and 141 of the EC Treaty(2) and the principle of equal 
treatment (Articles 2, 3 and 13 of the EC Treaty(3)) and the secondary legislation based 
on this, in particular Council Directive 75/117/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and 
women(4); Council Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who 
have recently given birth or are breastfeeding(5); Council Directive 96/97/EC amending 
Directive 86/378/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men 
and women in occupational social security schemes(6); and Directive 2006/54/EC on the 
implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and 
women in matters of employment and occupation (recast)(7);

3. Having regard to the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 
2000 and Articles 23 and 33 thereof relating to equality between men and women and 
reconciliation of professional, private and family life;

4. Having regard to the 2003 Report from the Commission on the Implementation of 
Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental 

1 Renumbered: Articles 154 and 155 of the TFEU.
2 Renumbered: Articles 153(1)c and 157 of the TFEU.
3 Article 2 of the EC Treaty is repealed and replaced, in substance, by Article 3 of the Treaty on the European Union. Article 3(1) of the 

EC Treaty is repealed and replaced, in substance, by Articles 3 to 6 of the TFEU. Article 3(2) of the EC Treaty is renumbered as Article 8 
of the TFEU. Article 13 of the EC Treaty is renumbered as Article 19 of the TFEU.

4 OJ L 45, 19.2.1975, p. 19–20.
5 OJ L 348, 28.11.1992, p.1-8.
6 OJ L 46, 17.2.1997, p. 20–24.
7 OJ L 204, 26.7.2006, p. 23–36.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1975:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1997:046:TOC
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leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC;

5. Having regard to the objective of the Lisbon strategy on growth and jobs of increasing 
overall employment rates to 70 %, women’s employment rates to 60 % and the 
employment rates of older workers to 50 %; to the Barcelona targets on the provision 
of childcare facilities; and to the contribution of policies to improve reconciliation of 
professional, private and family life in achieving these targets;

6. Having regard to the European social partners’ Framework of Actions on Gender Equality 
of 22 March 2005 in which supporting work-life balance is addressed as a priority area 
for action, while recognising that, in order to continue to make progress on the issue 
of reconciliation, a balanced, integrated and coherent policy mix must be put in place, 
comprising of leave arrangements, working arrangements and care infrastructures;

7. Whereas measures to improve reconciliation are part of a broader policy agenda to 
address the needs of employers and workers and improve adaptability and employability, 
as part of a flexicurity approach;

8. Whereas family policies should contribute to the achievement of gender equality and be 
looked at in the context of demographic changes, the effects of an ageing population, 
closing the generation gap, promoting women’s participation in the labour force and the 
sharing of care responsibilities between women and men;

9. Whereas the Commission has consulted the European social partners in 2006 and 2007 
in a first and second stage consultation on reconciliation of professional, private and 
family life, and, among other things, has addressed the issue of updating the regulatory 
framework at Community level, and has encouraged the European social partners to 
assess the provisions of their framework agreement on parental leave with a view to 
its review;

10. Whereas the Framework agreement of the European social partners of 1995 on parental 
leave has been a catalyst for positive change, ensured common ground on work life 
balance in the Member States and played a significant role in helping working parents in 
Europe to achieve better reconciliation; however, on the basis of a joint evaluation, the 
European social partners consider that certain elements of the agreement need to be 
adapted or revised in order to better achieve its aims;

11. Whereas certain aspects need to be adapted, taking into account the growing diversity 
of the labour force and societal developments including the increasing diversity of family 
structures, while respecting national law, collective agreements and/or practice;

12. Whereas in many Member States encouraging men to assume an equal share of family 
responsibilities has not led to sufficient results; therefore, more effective measures 
should be taken to encourage a more equal sharing of family responsibilities between 
men and women;

13. Whereas many Member States already have a wide variety of policy measures and 
practices relating to leave facilities, childcare and flexible working arrangements, tailored 
to the needs of workers and employers and aiming to support parents in reconciling 
their professional, private and family life; these should be taken into account when 
implementing this agreement;
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14. Whereas this framework agreement provides one element of European social 
partners’ actions in the field of reconciliation;

15. Whereas this agreement is a framework agreement setting out minimum requirements 
and provisions for parental leave, distinct from maternity leave, and for time off from 
work on grounds of force majeure, and refers back to Member States and social partners 
for the establishment of conditions for access and modalities of application in order to 
take account of the situation in each Member State;

16. Whereas the right of parental leave in this agreement is an individual right and in principle 
non-transferable, and Member States are allowed to make it transferable. Experience 
shows that making the leave non-transferable can act as a positive incentive for the take 
up by fathers, the European social partners therefore agree to make a part of the leave 
non-transferable;

17. Whereas it is important to take into account the special needs of parents with children 
with disabilities or long term illness;

18. Whereas Member States should provide for the maintenance of entitlements to benefits 
in kind under sickness insurance during the minimum period of parental leave;

19. Whereas Member States should also, where appropriate under national conditions and 
taking into account the budgetary situation, consider the maintenance of entitlements 
to relevant social security benefits as they stand during the minimum period of parental 
leave as well as the role of income among other factors in the take-up of parental leave 
when implementing this agreement;

20. Whereas experiences in Member States have shown that the level of income during 
parental leave is one factor that influences the take up by parents, especially fathers;

21. Whereas the access to flexible working arrangements makes it easier for parents to 
combine work and parental responsibilities and facilitates the reintegration into work, 
especially after returning from parental leave;

22. Whereas parental leave arrangements are meant to support working parents during 
a specific period of time, aimed at maintaining and promoting their continued labour 
market participation; therefore, greater attention should be paid to keeping in contact 
with the employer during the leave or by making arrangements for return to work;

23. Whereas this agreement takes into consideration the need to improve social policy 
requirements, to enhance the competitiveness of the European Union economy and to 
avoid imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would hold 
back the creation and development of small and medium sized undertakings;

24. Whereas the social partners are best placed to find solutions that correspond to the 
needs of both employers and workers and shall therefore play a special role in the 
implementation, application, monitoring and evaluation of this agreement, in the 
broader context of other measures to improve the reconciliation of professional and 
family responsibilities and to promote equal opportunities and treatment between men 
and women.
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THE SIGNATORY PARTIES HAVE AGREED THE FOLLOWING:

II. CONTENT 
Clause 1: Purpose and scope

1. This agreement lays down minimum requirements designed to facilitate the 
reconciliation of parental and professional responsibilities for working parents, taking 
into account the increasing diversity of family structures while respecting national law, 
collective agreements and/or practice.

2. This agreement applies to all workers, men and women, who have an employment 
contract or employment relationship as defined by the law, collective agreements and/
or practice in force in each Member State.

3. Member States and/or social partners shall not exclude from the scope and application 
of this agreement workers, contracts of employment or employment relationships 
solely because they relate to part-time workers, fixed-term contract workers or persons 
with a contract of employment or employment relationship with a temporary agency.

Clause 2:   Parental leave
1. This agreement entitles men and women workers to an individual right to parental 

leave on the grounds of the birth or adoption of a child to take care of that child until a 
given age up to eight years to be defined by Member States and/or social partners.

2. The leave shall be granted for at least a period of four months and, to promote equal 
opportunities and equal treatment between men and women, should, in principle, be 
provided on a non-transferable basis. To encourage a more equal take-up of leave by 
both parents, at least one of the four months shall be provided on a non-transferable 
basis. The modalities of application of the non-transferable period shall be set down 
at national level through legislation and/or collective agreements taking into account 
existing leave arrangements in the Member States.

Clause 3:   Modalities of application

1. The conditions of access and detailed rules for applying parental leave shall be defined 
by law and/or collective agreements in the Member States, as long as the minimum 
requirements of this agreement are respected. Member States and/or social partners 
may, in particular:

(a) decide whether parental leave is granted on a full-time or part-time basis, in a piecemeal 
way or in the form of a time-credit system, taking into account the needs of both 
employers and workers;

(b) make entitlement to parental leave subject to a period of work qualification and/or a 
length of service qualification which shall not exceed one year; Member States and/or 
social partners shall ensure, when making use of this provision, that in case of successive 
fixed term contracts, as defined in Council Directive 1999/70/EC on fixed-term work, 
with the same employer the sum of these contracts shall be taken into account for the 
purpose of calculating the qualifying period;

(c) define the circumstances in which an employer, following consultation in accordance 
with national law, collective agreements and/or practice, is allowed to postpone 
the granting of parental leave for justifiable reasons related to the operation of the 
organisation. Any problem arising from the application of this provision should be dealt 
with in accordance with national law, collective agreements and/or practice;

(d) in addition to (c), authorise special arrangements to meet the operational and 
organisational requirements of small undertakings.

2. Member States and/or social partners shall establish notice periods to be given by the 
worker to the employer when exercising the right to parental leave, specifying the 
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beginning and the end of the period of leave. Member States and/or social partners 
shall have regard to the interests of workers and of employers in specifying the length 
of such notice periods.

3. Member States and/or social partners should assess the need to adjust the conditions 
for access and modalities of application of parental leave to the needs of parents of 
children with a disability or a long-term illness.

Clause 4:   Adoption

1. Member States and/or social partners shall assess the need for additional measures to 
address the specific needs of adoptive parents.

Clause 5:   Employment rights and non-discrimination

1. At the end of parental leave, workers shall have the right to return to the same job or, 
if that is not possible, to an equivalent or similar job consistent with their employment 
contract or employment relationship.

2. Rights acquired or in the process of being acquired by the worker on the date on which 
parental leave starts shall be maintained as they stand until the end of parental leave. 
At the end of parental leave, these rights, including any changes arising from national 
law, collective agreements and/or practice, shall apply.

3. Member States and/or social partners shall define the status of the employment 
contract or employment relationship for the period of parental leave.

4. In order to ensure that workers can exercise their right to parental leave, Member 
States and/or social partners shall take the necessary measures to protect workers 
against less favourable treatment or dismissal on the grounds of an application for, or 
the taking of, parental leave in accordance with national law, collective agreements 
and/or practice.

5. All matters regarding social security in relation to this agreement are for consideration 
and determination by Member States and/or social partners according to national law 
and/or collective agreements, taking into account the importance of the continuity 
of the entitlements to social security cover under the different schemes, in particular 
health care.

 All matters regarding income in relation to this agreement are for consideration and 
determination by Member States and/or social partners according to national law, 
collective agreements and/or practice, taking into account the role of income – among 
other factors – in the take-up of parental leave.

Clause 6:   Return to work

1. In order to promote better reconciliation, Member States and/or social partners shall 
take the necessary measures to ensure that workers, when returning from parental 
leave, may request changes to their working hours and/or patterns for a set period of 
time. Employers shall consider and respond to such requests, taking into account both 
employers’ and workers’ needs.

 The modalities of this paragraph shall be determined in accordance with national law, 
collective agreements and/or practice.

2. In order to facilitate the return to work following parental leave, workers and employers 
are encouraged to maintain contact during the period of leave and may make 
arrangements for any appropriate reintegration measures, to be decided between 
the parties concerned, taking into account national law, collective agreements and/
or practice.
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Clause 7:   Time off from work on grounds of force majeure

1. Member States and/or social partners shall take the necessary measures to entitle workers 
to time off from work, in accordance with national legislation, collective agreements 
and/or practice, on grounds of force majeure for urgent family reasons in cases of 
sickness or accident making the immediate presence of the worker indispensable.

2. Member States and/or social partners may specify the conditions of access and detailed 
rules for applying clause 7.1 and limit this entitlement to a certain amount of time 
per year and/or per case.

Clause 8:   Final provisions

1. Member States may apply or introduce more favourable provisions than those set out 
in this agreement.

2. Implementation of the provisions of this agreement shall not constitute valid grounds 
for reducing the general level of protection afforded to workers in the field covered 
by this agreement. This shall not prejudice the right of Member States and/or social 
partners to develop different legislative, regulatory or contractual provisions, in the 
light of changing circumstances (including the introduction of non-transferability), as 
long as the minimum requirements provided for in the present agreement are complied 
with.

3. This agreement shall not prejudice the right of social partners to conclude, at the 
appropriate level including European level, agreements adapting and/or complementing 
the provisions of this agreement in order to take into account particular circumstances.

4. Member States shall adopt the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with the Council decision within a period of two years from its 
adoption or shall ensure that social partners introduce the necessary measures by 
way of agreement by the end of this period. Member States may, if necessary to take 
account of particular difficulties or implementation by collective agreements, have up 
to a maximum of one additional year to comply with this decision.

5. The prevention and settlement of disputes and grievances arising from the application 
of this agreement shall be dealt with in accordance with national law, collective 
agreements and/or practice.

6. Without prejudice to the respective role of the Commission, national courts and the 
European Court of Justice, any matter relating to the interpretation of this agreement 
at European level should, in the first instance, be referred by the Commission to the 
signatory parties who will give an opinion.

7. The signatory parties shall review the application of this agreement five years after the 
date of the Council decision if requested by one of the parties to this agreement.

Done at Brussels, 18 June 2009.

For ETUC
General Secretary

On behalf of the trade 
union delegation

John Monks

For BUSINESSEUROPE Director General Philippe de Buck
For UEAPME Secretary General Andrea Benassi
For CEEP General Secretary Ralf Resch
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5. ДИРЕКТИВА РАДИ 92/85/ЄЕС ВІД 19 ЖОВТНЯ 1992 РОКУ ПРО 
ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ З ПОКРАЩЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ 
ПРАЦІ ВАГІТНИХ ПРАЦІВНИЦЬ, ПРАЦІВНИЦЬ, ЯКІ НЕЩОДАВНО 
НАРОДИЛИ, АБО ГОДУЮТЬ ГРУДЬМИ (ДЕСЯТА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА 
У ЗНАЧЕННІ СТАТТІ 16 (1) ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

 (ОВ L 348, 28.11.1992, С. 1)

Із змінами, внесеними: 
Офіційний вісник
№ Сторінка дата 

►М1 Директива Європейського Парламенту та Ради 
2007/30/ЄС від 20 червня 2007 року

L 165 21 27.6.2007

▼	В

ДИРЕКТИВА РАДИ 92/85/ЄЕС 
від 19 жовтня 1992 року 

про вжиття заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на виробництві 
вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують (десята 

окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ:

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, 
та зокрема, його статтю 118а,

Беручи до уваги Пропозицію Комісії, подану після узгодження з Дорадчим Комітетом 
з безпеки, гігієни праці і захисту здоров’я(1),

У співробітництві з Європейським Парламентом (2),

Беручи до уваги висновок Соціально-економічного комітету (3)

Оскільки стаття 118а Договору передбачає, що Рада своїми директивами встановлює 
мінімальні вимоги, спрямовані на поліпшення виробничого середовища, підвищення 
рівня безпеки і захисту здоров’я працівників;

Оскільки ця Директива жодним чином не допускає зниження рівня захисту, який 
вже існує у окремих державах-членах, які згідно з Договором здійснюють сприяння 
поліпшенню умов у цій сфері, а також узгодження таких умов, при збереженні вже 
досягнутого поліпшення;

Оскільки згідно з умовами статті 118а Договору, такі директиви повинні уникати 
застосування адміністративних, фінансових або правових положень, у той спосіб, що 
міг би призвести до стримування створення і розвитку малих і середніх підприємств;

Оскільки у відповідності з Рішенням 74/352/ЄЕС (4), з останніми змінами, внесеними 
Актом про приєднання 1985 року, Дорадчий комітет з безпеки, гігієни та охорони 
праці провів консультації з Комісією для підготовки пропозицій у цій сфері;

1 OВ С 281, 9.11.1990, С.3 і OВ С 25, 1.2.1991, С.9.
2 OВ С 19, 28.1.1991, С.177 і OВ С150, 15.6.1992, С.99.
3 OВ С 41, 18.2.1991, С.29
4 OВ L 185, 9.7.1974, С.15



ЗМІСТ  92/85/ЄЕС 210

Оскільки Хартія Співтовариства з основних соціальних прав працівників, прийнята 
Європейською Радою у Страсбурзі 9 грудня 1989 року головами держав та урядів 11 
держав-членів, визначає, зокрема, у статті 19 таке:

«Кожен працівник повинен мати належні умови безпеки та охорони здоров’я у 
оточуючому його робочому середовищі. Необхідно вжити відповідних заходів в 
цілях досягнення подальшої гармонізації умов у цій сфері, підтримуючи у той же час 
досягнуті поліпшення»;

Оскільки Комісія включила до своєї програми дій з виконання Хартії Співтовариства 
з основних соціальних прав працівників ухвалення Радою Директиви про захист 
вагітних жінок-працівниць;

Оскільки стаття 15 Директиви Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 про впровадження 
заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників 
під час роботи (1) передбачає, що особливо чутливі групи ризику мають бути захищені 
від небезпек, які їм загрожують у специфічний спосіб;

▼В

Оскільки вагітні працівниці, працівниці, які нещодавно народили або які годують, у 
багатьох відношеннях мають розглядатися як особлива група ризику, та щодо охорони 
їх праці мають бути вжиті заходи;

Оскільки охорона праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили та 
які годують, не повинна негативно відбитися на ставленні до них на ринку праці або 
обмежувати їх у питаннях зайнятості, які у відповідності до директив передбачають 
рівноправне поводження щодо чоловіків та жінок;

Оскільки певні види робіт можуть представляти собою особливий ризик для вагітних 
працівниць, працівниць, які нещодавно народили та які годують, пов’язаний з дією 
шкідливих агентів, процесами або умовами праці; такі ризики необхідно оцінити та 
результати такої оцінки мають повідомлятися працівницям та їх представникам;

Оскільки, якщо в подальшому у результаті такої оцінки виявлено існування такого 
ризику для безпеки та здоров’я працівниць, то повинні бути вжиті запобіжні заходи 
для їх захисту;

Оскільки вагітні працівниці, працівниці, які нещодавно народили або які годують, не 
повинні займатися роботою, яка згідно з оцінкою, пов’язана з впливом, що загрожує 
безпеці та здоров’ю, певних особливо шкідливих агентів або з умовами праці;

Оскільки необхідно передбачити, щоб вагітним працівницям, працівницям, які 
нещодавно народили та які годують не доводилося працювати вночі, у тих випадках, 
якщо такі положення є необхідним з точки зору безпеки та здоров’я;

Оскільки уразливість вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили або 
які годують, вимагає надання їм права на декретну безперервну відпустку тривалістю 
не менше 14 тижнів, яка надається до та/або після пологів, а також обов’язкової 
декретної відпустки щонайменше на два тижні до та/або після пологів;
1 OВ L 183, 29.6.1989, С.1
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Оскільки існуючий ризик звільнення, пов’язаний з їх станом, може негативно впливати 
на фізичний та психічний стан вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно 
народили або які годують; необхідно передбачити заборону таких звільнень;

Оскільки заходи, направлені на організацію роботи, пов’язаної із захистом здоров’я 
вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили або яку годують, не повинні 
слугувати жодним іншим цілей, окрім як дотримання прав людини, пов’язаних із 
контрактом з найму на роботу, включаючи дотримання оплати та/або надання 
відповідної грошової допомоги,

Оскільки до того ж положення, які стосуються декретної відпустки, також не повинні 
слугувати жодним іншим цілям, окрім як дотримання прав людини, пов’язаних 
із контрактом з найму на роботу, включаючи дотримання оплати та/або надання 
відповідної грошової допомоги,

Оскільки поняття відповідної допомоги у разі декретної відпустки має розглядатися 
як технічна рекомендація, маючи на увазі встановлення мінімального рівня допомоги, 
яка не повинна за жодних обставин тлумачитися, прирівнюючи вагітність до хвороби;

▼В

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

СЕКЦІЯ I 
ЦІЛІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

С т а т т я  1 
Цілі

1. Ціль цієї Директиви, що є десятою окремою Директивою у значенні статті 16 (1) 
Директиви 89/391/ЄЕС, запровадити заходи для заохочення поліпшення в сфері 
безпеки та охорони здоров’я на виробництві вагітних працівниць, працівниць, які 
нещодавно народили та які годують.

2. Положення Директиви 89/391/ЄЕС, за винятком статті 2 (2), повинні повністю 
поширюватися на всю сферу дії, зазначену в частині 1, без обмеження для більш 
суворих та/або спеціалізованих положень, що містяться у цій Директиві.

3. Ця Директива не повинна впливати на зниження рівня захисту, наданого вагітним 
працівницям, працівницям, які нещодавно народили або які годують, порівняно зі 
станом, що існує у кожній державі-члені на момент прийняття цієї Директиви.

С т а т т я  2 
Визначення

Для цілей цієї Директиви:

а) вагітна працівниця означає працівницю, яка інформує про свій стан роботодавця, 
відповідно до національного законодавства та/або практики;

b) працівниця, яка нещодавно народила – жінка-працівниця, яка нещодавно народила, 
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відповідно до того тлумачення цього поняття, яке закладене у національному 
законодавстві та/або національній практиці, та яка інформує про свій стан роботодавця, 
відповідно до цього законодавства та/або практики;

c) працівниця, яка годує – працівниця, яка є матір’ю, яка годує груддю, в рамках 
значення, передбаченого національним законодавством та/або практикою.

СЕКЦІЯ II 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  3 
Настанови

1. Після консультацій з державами-членами та за сприяння Дорадчого комітету з 
безпеки, гігієни та охорони праці, Комісія розробляє засади оцінки фізичних, хімічних 
і біологічних агентів та виробничих процесів, які вважаються небезпечними для 
здоров’я працівниць у розумінні статті 2.

Зазначені вище принципи повинні також включати рухи, положення тіла (пози), 
фізичне та психологічне навантаження, та інші типи психологічного та фізичного 
стресів, пов’язаних з виконанням роботи тими працівницями, у розумінні статті 2.

2. Мета настанов, згаданих у частині 1, – створити основу для оцінки, передбаченої у 
статті 4 (1).

▼В

З цією метою держави-члени доводять ці настанови до відома всіх роботодавців та 
усіх працівниць та/або їх представників у відповідній державі-члені.

С т а т т я  4 
Оцінка та інформування

1. Для всіх видів робіт, пов’язаних з особливим ризиком впливу агентів, процесів або 
робочих умов, неповний перелік яких наведений у Додатку 1, роботодавець повинен 
оцінити характер, ступінь і тривалість такого впливу на працівниць цього підприємства 
та/або установи, в розумінні статті 2, причому, як безпосереднього, так і за допомогою 
служб по запобіганню небезпеці, наведених у статті 7 Директиви 89/391/ЄЕС, для того, 
щоб:

– оцінити будь-які ризики для безпеки та здоров’я, та можливий вплив на вагітність 
або на кормління працівниць, згаданих у статті 2;

– прийняти рішення про те, яких заходів необхідно вжити.

2. Без шкоди положенням статті 10 Директиви 89/391/ЄЕС, працівниці, у межах 
значення статті 2, та працівниці, які можуть виявитися в одній із ситуацій згідно зі 
статтею 2 на підприємстві та/або в установі, та/або їх представники повинні бути 
проінформовані про результати перевірки, описаної у частині 1, та про усі заходи, 
яких буде вжито щодо здоров’я та безпеки на виробництві.
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С т а т т я  5 
Дії, що слідують за результатами перевірки

1. Без шкоди положенням статті 6 Директиви 89/391/ЄЕС, якщо за результатами 
оцінки, згаданої у статті 4 (1), виявлено ризик для безпеки і здоров’я, або вплив на 
вагітність працівниць або годування дитини, визначених у статті 2, то роботодавець 
зобов’язаний вжити необхідних заходів для забезпечення, шляхом тимчасового 
пристосування умов праці та/або тривалості робочого дня для таких працівниць, 
запобігання виникнення ризиків, яким вони піддаються.

2. Якщо технічно та/або об’єктивно неможливо змінити умови праці та/або тривалість 
робочого дня працівниці, або це не може вмотивовано вимагатися за належним 
чином обґрунтованих причин, то роботодавець повинен вжити необхідних заходів 
для того, щоб перевести таку працівницю на іншу роботу.

3. Якщо зміна умов її праці та/або тривалості робочого дня технічно та/або об’єктивно 
неможливо здійснити, або це не може вмотивовано вимагатися за належним 
чином обґрунтованих причин, то такій працівниці надається відпустка відповідно 
до національного законодавства та/або практики на весь період, необхідний для 
охорони здоров’я.

4. Положення цієї статті застосовуються з відповідними змінами по відношенню до 
працівниці, яка займається діяльністю, що заборонена статтею 6, та стає вагітною або 
годувальницею, та інформує про це роботодавця.

С т а т т я  6 
Випадки, у яких вплив заборонений

Окрім основних положень, що передбачають захист працівниць, зокрема, що 
стосуються гранично допустимих рівнів професійної небезпеки:

1. вагітних працівниць відповідно до статті 2 (а), неможна за жодних умов змушувати 
виконувати обов’язки, якщо, відповідно до проведеної оцінки, при цьому існує ризик 
впливу на здоров’я агентів або умов праці, перерахованих у Розділі А Додатка ІІ.

▼В

2. працівниць, які годують, у відповідності до статті 2 (с), за жодних умов не можна 
змушувати виконувати обов’язки, якщо, відповідно до проведеної оцінки, при цьому 
існує ризик впливу на здоров’я агентів або умов праці, перерахованих у Розділі В 
Додатка ІІ.

С т а т т я  7 
Нічна робота

1. Держави-члени повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, 
щоб працівниць, згаданих у статті 2, не примушували виконувати нічну роботу в 
період вагітності та періоду після народження дитини визначеного відповідними 
національними органами, відповідальними за безпеку та озону здоров’я, відповідно 
до подання, згідно з процедурою, встановленої державами-членами, медичної 
довідки, що підтверджує таку необхідність безпеки або охорони здоров’я цього 
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працівника.

2. Заходи, визначені у частині 1, повинні включати можливість, відповідно до 
національного законодавства та/або практики:

а) переведення на денну роботу; та/або

b) надання відпустки (звільнення від роботи) або збільшення декретної відпустки 
у разі, якщо таке переведення технічно та/або об’єктивно неможливе, або його не 
може вмотивовано вимагатися з належним чином обґрунтованих причин.

С т а т т я  8 
Декретна відпустка

1. Держави-члени вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб 
працівниця, за визначенням статті 2, мала право на безперервну декретну відпустку 
на строк не менший за 14 тижнів, який надається до та/або після пологів, відповідно 
до національного законодавства та/або практики.

2. Декретна відпустка, право на яку визначається частиною 1, має включати обов’язкову 
відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалістю не менше, як два тижні, яка 
надається до та/або після пологів, відповідно до національного законодавства та/або 
практики.

С т а т т я  9 
Звільнення від роботи на час проходження медичного обстеження 

в період спостереження за вагітністю

Держави-члени повинні вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб 
вагітним працівницям, визначеним статтею 2, було надане право, відповідно до 
національного законодавства та/або практики, на необхідний час, без втрати оплати, 
для проходження медичного обстеження, якщо таке обстеження має проводитися у 
робочий час.

С т а т т я  10 
Заборона на звільнення

З метою гарантії працівницям, визначеним статтею 2, реалізації їхніх прав на охорону 
безпеки та здоров’я, передбачених цією статтею, необхідно забезпечити, щоб:

1. держави-члени вжили необхідних заходів, спрямованих на заборону звільнення 
працівниць, визначених у статті 2, протягом строку від початку вагітності до 
кінця відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, визначених статтею 8 (1), крім 
виняткових випадків, не пов’язаних з їх станом, які дозволені національним 
законодавством та/або практикою, і якщо існує така вимога то тільки за умови, 
що відповідні компетентні органи надають свою згоду.

▼В

2. якщо працівниця, за визначенням статті 2, була звільнена протягом періоду, 
зазначеного у частині 1, то роботодавець має вказати обґрунтовані причини 
такого звільнення у письмовій формі.
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3. держави-члени вжили необхідних заходів для захисту працівниць, визначених у 
статті 2, від наслідків звільнення, яке відповідно до частини 1 було незаконним.

С т а т т я  11 
Права на роботу

З метою гарантії працівницям, визначеним у статті 2, реалізацію їхніх прав на охорону 
безпеки та здоров’я, передбачених цією статтею, необхідно забезпечити, щоб:

1. у випадках, зазначених у статтях 5, 6 та 7, права на роботу, пов’язані з контрактом 
з найму, що включає надання оплати та/або відповідної допомоги працівницям, 
перерахованим у статті 2, дотримувалися відповідно до національного 
законодавства та/або практики.

2. у випадку, зазначеному в статті 8, необхідно забезпечити:
 а) інші права, пов’язані з контрактом з найму, для працівниць, зазначених у статті 

2, крім тих прав, які наведені в наступному пункті (b);
 b) надання оплати та/або права на одержання відповідної допомоги працівницям, 

перерахованим у статті 2.
3. Допомога, згадана у частині 2 (b), вважається адекватною, якщо вона гарантує 

прибуток, принаймні, еквівалентний тому, який працівниця могла б одержати, у 
випадку перерви у своїй роботі з причин пов’язаних зі станом її здоров’я, згідно з 
верхньою межею, встановленою національним законодавством.

4. Держави-члени можуть визначити право на оплату або допомогу, згадану у 
частинах 1 і 2 (b), за умови, що працівниця відповідає необхідним вимогам для 
одержання таких виплат, визначених відповідно до національного законодавства.

Ці умови за жодних умов не можуть передбачатися для періодів попередньої роботи, 
тривалістю понад 12 місяців, що безпосередньо передують очікуваній даті пологів.

С т а т т я  1 2 
Захист прав

Держави-члени запроваджують у своїй національній законодавчій системі такі заходи, 
які необхідні для того, щоб надати можливість усім працівницям, які були обмежені у 
своїх правах в результаті невиконання зобов’язань, що випливають з цієї Директиви, 
домагатися реалізації своїх прав за допомогою судових процесів (та/або відповідно 
до національного законодавства та/або практики), шляхом звернення за допомогою 
до інших компетентних органів.

С т а т т я  1 3 
Внесення змін до Додатків

1. Зміни суто технічного характеру в Додатку 1, внаслідок технічного прогресу, змін 
у міжнародних нормах або технічних умовах, а також нових розробок у сфері, яку 
охоплює ця Директива, вносяться відповідно до порядку, встановленого у статті 17 
Директиви 89/391/ЄЕС.

▼В

2. Додаток II може змінюватися тільки відповідно до порядку, встановленого у статті 
118а Договору.
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С т а т т я  14 
Заключні положення

1. Держави-члени повинні ввести в дію закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення, необхідні для забезпечення дотримання цієї Директиви, не пізніше, 
ніж впродовж двох років після її ухвалення, або забезпечити, щоб обидві сторони 
виробництва, принаймні, через два роки після її ухвалення ввели б обов’язкові 
положення за допомогою колективних угод разом із вимогою до держав-членів вжити 
всіх необхідних заходів для того, щоб зробити їх спроможними завжди гарантувати 
результати, передбачені цією Директивою. Вони повинні невідкладно інформувати 
про це Комісію.

2. Якщо держави-члени вживають заходів, зазначених у частині 1, то вони повинні 
містити посилання на цю Директиву, або супроводжуватися таким посиланням у 
випадку офіційної публікації. Способи такого посилання встановлюються державами-
членами.

3. Держави-члени передають до Комісії тексти обов’язкових положень національного 
законодавства у сфері, регламентованій цією Директивою, що вже прийняті або 
приймаються.

▼M1 ––––––

▼В

С т а т т я  1 5

Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼В

ДОДАТОК I 
НЕПОВНИЙ ПЕРЕЛІК АГЕНТІВ, ПРОЦЕСІВ І РОБОЧИХ УМОВ 

зазначених у статті 4 (1)

A. Агенти

1. Фізичні агенти, якщо вони розглядаються як агенти, що спричиняють пошкодження 
внутрішньоутробного плода та/або можуть порушити плацентарне положення і, 
зокрема:

а) удари (поштовхи), вібрація або рух;
б) обробка вантажів, що спричиняє ризик, особливо спинномозкового характеру;
в) шум;
г) іонізуюче випромінювання (1);
д) неіонізуюче випромінювання;
е) сильний холод або спека; 
ж) рухи й пози, ходіння, як усередині, так і поза підприємством, психологічна та 

фізична перевтома й інші фізичні навантаження, пов’язані з діяльністю працівниць, 
згаданих у статті 2 цієї Директиви.

1 Див. Директиву 80/836 Євратому (ОВ L 246, 17.9.1980, с.1)
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2. Біологічні агенти

Біологічні агенти ризику груп 2, 3 й 4 у рамках визначення статті 2 (d) номерів 2, 3 і 
4 Директиви 90/67/ЄЕС(1), у тій мірі наскільки відомо, що ці агенти або терапевтичні 
заходи, які вони неминуче спричиняють, створюють загрозу здоров’ю вагітних жінок 
і внутрішньоутробного плоду (ще ненародженої дитини), і якою мірою – ще не 
визначено в Додатку II.

3. Хімічні агенти

Наскільки відомо, здоров’ю вагітних жінок і внутрішньоутробного плоду (ще 
ненародженої дитини) можуть загрожувати такі хімічні агенти, і якою мірою - ще не 
визначено в Додатку II:

а) речовини, позначені як R40, R45, R46 й R47 у Директиві 67/548/ЄЕС (2), які поки не 
зазначені в Додатку II;

б) хімічні агенти в Додатку I до Директиви 90/394/ЄЕС (3);
в) ртуть і похідні ртуті;
г) антимітотичні речовини (антимітотична отрута);
д) окис вуглецю;
е) хімічні агенти, відомі небезпекою поглинання шкірою.

B. Процеси

Промислові процеси перераховані в Додатку I до Директиви 90/394/ЄЕС.

C. Умови праці

Підземні роботи в шахті.

▼В

ДОДАТОК II 
НЕПОВНИЙ ПЕРЕЛІК АГЕНТІВ ТА УМОВ ПРАЦІ 

зазначених у статті 6

A. Вагітні жінки, у значенні статті 2 (а)

1. Агенти

а) Фізичні агенти.

Робота в гіпербаричній атмосфері, тобто в компресійних камерах та в умовах 
підводного занурення.

б) Біологічні агенти.

Такі біологічні агенти:

– токсоплазма;

2 OВ L 374, 31.12.1990, с.1
2  OВ L 196, 16.8.1967, с.1. Директива, з останніми змінами, внесеними Директивою 90/517/ЄЕС (ОВ L 287, 19.10.1990, с.37).
3  OВ L 196, 26.7.1990, с.1. 
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– вірус краснухи,

якщо вагітні працівниці не мають необхідного захисту від таких агентів на основі 
імунізації.

в) Хімічні агенти.

Свинець і похідні свинцю, оскільки людський організм здатний до їхнього поглинання.

2. Умови праці

Підземні роботи в шахтах.

B. Працівниці, які годують, у значенні статті 2 (с)

1. Агенти

а) Хімічні агенти

Свинець і похідні свинцю, оскільки людський організм здатний до їхнього поглинання.

б) Умови праці

Підземні роботи в шахтах.

▼В

Заява Ради й Комісії щодо статті 11 (3) Директиви 92/85/ЄЕС, включена до 
протоколу 1608-го засідання Ради (Люксембург, 19 жовтня 1992 року)

РАДА І КОМІСІЯ заявили про те, що:

«При визначенні рівня допомоги, згаданої у статті 11 (2) (b) і (3), необхідно, через 
суто технічні причині, зробити посилання на допомогу, яку працівниця одержала б 
у випадку переривання своєї роботи з причин, пов’язаних зі станом її здоров’я. Таке 
посилання ніяк не має на увазі, що вагітність і народження дитини ототожнюються із 
хворобою. Національні законодавства у сфері соціального страхування всіх держав 
передбачають виплату допомоги у випадку невиходу на роботу через хворобу. Зв’язок 
між такими виплатами в обраному формулюванні має на меті вказати для всіх держав-
членів конкретний фіксований стандарт допомоги з метою визначення мінімальної 
суми, виплачуваної у якості декретної допомоги. Така допомога, яка виплачується в 
окремих державах-членах, і перевищує передбачену цією Директивою, безумовно, 
зберігається. Це випливає зі статті 1(3) цієї Директиви».
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COUNCIL DIRECTIVE 92/85/EEC OF 19 OCTOBER 1992 ON THE INTRODUC-
TION OF MEASURES TO ENCOURAGE IMPROVEMENTS IN THE SAFETY 
AND HEALTH AT WORK OF PREGNANT WORKERS AND WORKERS WHO 
HAVE RECENTLY GIVEN BIRTH OR ARE BREASTFEEDING (TENTH INDIVID-
UAL DIRECTIVE WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 16 (1) OF DIRECTIVE 
89/391/EEC)

(OJ L 348, 28.11.1992, p.1)     

 Amended by:
Official Journal

  No page date

►M1 DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL Text with EEA relevance of 20 June 2007   L 165 21 27.6.2007

►M2 DIRECTIVE 2014/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 26 February 2014   L 65 1 5.3.2014

▼B

COUNCIL DIRECTIVE 92/85/EEC 
of 19 October 1992 

on the introduction of measures to encourage improvements in the safety 
and health at work of pregnant workers and workers who have recently 

given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive 
within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 118a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission, drawn up after consultation with the 
Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at work (1),

In cooperation with the European Parliament (2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),

Whereas Article 118a of the Treaty provides that the Council shall adopt, by means of 
directives, minimum requirements for encouraging improvements, especially in the working 
environment, to protect the safety and health of workers;

Whereas this Directive does not justify any reduction in levels of protection already achieved 
in individual Member States, the Member States being committed, under the Treaty, to 
encouraging improvements in conditions in this area and to harmonizing conditions while 
maintaining the improvements made;

Whereas, under the terms of Article 118a of the Treaty, the said directives are to avoid 
imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would hold back the 
creation and development of small and medium-sized undertakings;
1 OJ No C 281, 9.11.1990, p. 3; and OJ No C 25, 1.2.1991, p. 9.
2 OJ No C 19, 28.1.1991, p. 177; and OJ No C 150, 15.6.1992, p. 99.
3 OJ No C 41, 18.2.1991, p. 29.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0085-20140325&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01992L0085-20140325&from=EN
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Whereas, pursuant to Decision 74/325/EEC (1), as last amended by the 1985 Act of Accession, 
the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health protection at Work is consulted by 
the Commission on the drafting of proposals in this field;

Whereas the Community Charter of the fundamental social rights of workers, adopted at 
the Strasbourg European Council on 9 December 1989 by the Heads of State or Government 
of 11 Member States, lays down, in paragraph 19 in particular, that:

‘Every worker must enjoy satisfactory health and safety conditions in his working 
environment. Appropriate measures must be taken in order to achieve further harmonization 
of conditions in this area while maintaining the improvements made’;

Whereas the Commission, in its action programme for the implementation of the Community 
Charter of the fundamental social rights of workers, has included among its aims the 
adoption by the Council of a Directive on the protection of pregnant women at work;

Whereas Article 15 of Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction 
of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (2) 
provides that particularly sensitive risk groups must be protected against the dangers which 
specifically affect them;

Whereas pregnant workers, workers who have recently given birth or who are breastfeeding 
must be considered a specific risk group in many respects, and measures must be taken 
with regard to their safety and health;

Whereas the protection of the safety and health of pregnant workers, workers who have 
recently given birth or workers who are breastfeeding should not treat women on the labour 
market unfavourably nor work to the detriment of directives concerning equal treatment 
for men and women;

Whereas some types of activities may pose a specific risk, for pregnant workers, workers 
who have recently given birth or workers who are breastfeeding, of exposure to dangerous 
agents, processes or working conditions; whereas such risks must therefore be assessed and 
the result of such assessment communicated to female workers and/or their representatives;

Whereas, further, should the result of this assessment reveal the existence of a risk to 
the safety or health of the female worker, provision must be made for such worker to be 
protected;

Whereas pregnant workers and workers who are breastfeeding must not engage in activities 
which have been assessed as revealing a risk of exposure, jeopardizing safety and health, to 
certain particularly dangerous agents or working conditions;

Whereas provision should be made for pregnant workers, workers who have recently given 
birth or workers who are breastfeeding not to be required to work at night where such 
provision is necessary from the point of view of their safety and health;

Whereas the vulnerability of pregnant workers, workers who have recently given birth or 
who are breastfeeding makes it necessary for them to be granted the right to maternity leave 

1 OJ No L 185, 9.7.1974, p. 15.
2 OJ No L 183, 29.6.1989, p. 1.
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of at least 14 continuous weeks, allocated before and/or after confinement, and renders 
necessary the compulsory nature of maternity leave of at least two weeks, allocated before 
and/or after confinement;

Whereas the risk of dismissal for reasons associated with their condition may have harmful 
effects on the physical and mental state of pregnant workers, workers who have recently 
given birth or who are breastfeeding; whereas provision should be made for such dismissal 
to be prohibited;

Whereas measures for the organization of work concerning the protection of the health of 
pregnant workers, workers who have recently given birth or workers who are breastfeeding 
would serve no purpose unless accompanied by the maintenance of rights linked to the 
employment contract, including maintenance of payment and/or entitlement to an adequate 
allowance;

Whereas, moreover, provision concerning maternity leave would also serve no purpose 
unless accompanied by the maintenance of rights linked to the employment contract and 
or entitlement to an adequate allowance;

Whereas the concept of an adequate allowance in the case of maternity leave must be 
regarded as a technical point of reference with a view to fixing the minimum level of 
protection and should in no circumstances be interpreted as suggesting an analogy between 
pregnancy and illness,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE

SECTION I 
PURPOSE AND DEFINITIONS

A r t i c l e  1 
Purpose

1. The purpose of this Directive, which is the tenth individual Directive within the meaning of 
Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC, is to implement measures to encourage improvements 
in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given 
birth or who are breastfeeding.

2. The provisions of Directive 89/391/EEC, except for Article 2 (2) thereof, shall apply in full 
to the whole area covered by paragraph 1, without prejudice to any more stringent and/or 
specific provisions contained in this Directive.

3. This Directive may not have the effect of reducing the level of protection afforded to 
pregnant workers, workers who have recently given birth or who are breastfeeding as 
compared with the situation which exists in each Member State on the date on which this 
Directive is adopted.

A r t i c l e  2 
Definitions

For the purposes of this Directive:

(a) pregnant worker shall mean a pregnant worker who informs her employer of her 
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condition, in accordance with national legislation and/or national practice;

(b) worker who has recently given birth shall mean a worker who has recently given birth 
within the meaning of national legislation and/or national practice and who informs her 
employer of her condition, in accordance with that legislation and/or practice;

(c) worker who is breastfeeding shall mean a worker who is breastfeeding within the 
meaning of national legislation and/or national practice and who informs her employer of 
her condition, in accordance with that legislation and/or practice.

SECTION II 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  3 
Guidelines

1. In consultation with the Member States and assisted by the Advisory Committee on 
Safety, Hygiene and Health Protection at Work, the Commission shall draw up guidelines 
on the assessment of the chemical, physical and biological agents and industrial processes 
considered hazardous for the safety or health of workers within the meaning of Article 2.

The guidelines referred to in the first subparagraph shall also cover movements and postures, 
mental and physical fatigue arid other types of physical and mental stress connected with 
the work done by workers within the meaning of Article 2.

2. The purpose of the guidelines referred to in paragraph 1 is to serve as a basis for the 
assessment referred to in Article 4 (1).

To this end, Member States shall bring these guidelines to the attention of all employers and 
all female workers and/or their representatives in the respective Member State.

A r t i c l e  4 
Assessment and information

1. For all activities liable to involve a specific risk of exposure to the agents, processes or 
working conditions of which a non-exhaustive list is given in Annex I, the employer shall 
assess the nature, degree and duration of exposure, in the undertaking and/or establishment 
concerned, of workers within the meaning of Article 2, either directly or by way of the 
protective and preventive services referred to in Article 7 of Directive 89/391/EEC, in order 
to:

— assess any risks to the safety or health and any possible effect on the pregnancys or 
breastfeeding of workers within the meaning of Article 2,

— decide what measures should be taken.

2. Without prejudice to Article 10 of Directive 89/391/EEC, workers within the meaning 
of Article 2 and workers likely to be in one of the situations referred to in Article 2 in the 
undertaking and/or establishment concerned and/or their representatives shall be informed 
of the results of the assessment referred to in paragraph 1 and of all measures to be taken 
concerning health and safety at work.
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A r t i c l e  5 
Action further to the results of the assessment

1. Without prejudice to Article 6 of Directive 89/391/EEC, if the results of the assessment 
referred to in Article 4(1) reveal a risk to the safety or health or an effect on the pregnancy 
or breastfeeding of a worker within the meaning of Article 2, the employer shall take the 
necessary measures to ensure that, by temporarily adjusting the working conditions and/
or the working hours of the worker concerned, the exposure of that worker to such risks is 
avoided.

2. If the adjustment of her working conditions and/or working hours is not technically and/
or objectively feasible, or cannot reasonably be required on duly substantiated grounds, the 
employer shall take the necessary measures to move the worker concerned to another job.

3. If moving her to another job is not technically and/or objectively feasible or cannot 
reasonably be required on duly substantiated grounds, the worker concerned shall be 
granted leave in accordance with national legislation and/or national practice for the whole 
of the period necessary to protect her safety or health.

4. The provisions of this Article shall apply mutatis mutandis to the case where a worker 
pursuing an activity which is forbidden pursuant to Article 6 becomes pregnant or starts 
breastfeeding and informs her employer thereof.

A r t i c l e  6 
Cases in which exposure is prohibited

In addition to the general provisions concerning the protection of workers, in particular 
those relating to the limit values for occupational exposure:

1. pregnant workers within the meaning of Article 2 (a) may under no circumstances be 
obliged to perform duties for which the assessment has revealed a risk of exposure, which 
would jeopardize safety or health, to the agents and working conditions listed in Annex II, 
Section A;

2. workers who are breastfeeding, within the meaning of Article 2 (c), may under no 
circumstances be obliged to perform duties for which the assessment has revealed a risk of 
exposure, which would jeopardize safety or health, to the agents and working conditions 
listed in Annex II, Section B.

A r t i c l e  7 
Night work

1. Member States shall take the necessary measures to ensure that workers referred to 
in Article 2 are not obliged to perform night work during their pregnancy and for a period 
following childbirth which shall be determined by the national authority competent for 
safety and health, subject to submission, in accordance with the procedures laid down by 
the Member States, of a medical certificate stating that this is necessary for the safety or 
health of the worker concerned.

2. The measures referred to in paragraph 1 must entail the possibility, in accordance with 
national legislation and/or national practice, of:
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(a) transfer to daytime work; or

(b) leave from work or extension of maternity leave where such a transfer is not technically 
and/or objectively feasible or cannot reasonably by required on duly substantiated grounds.

A r t i c l e  8 
Maternity leave

1. Member States shall take the necessary measures to ensure that workers within the 
meaning of Article 2 are entitled to a continuous period of maternity leave of a least 14 
weeks allocated before and/or after confinement in accordance with national legislation 
and/or practice.

2. The maternity leave stipulated in paragraph 1 must include compulsory maternity leave 
of at least two weeks allocated before and/or after confinement in accordance with national 
legislation and/or practice.

A r t i c l e  9 
Time off for ante-natal examinations

Member States shall take the necessary measures to ensure that pregnant workers within 
the meaning of Article 2 (a) are entitled to, in accordance with national legislation and/or 
practice, time off, without loss of pay, in order to attend ante-natal examinations, if such 
examinations have to take place during working hours.

A r t i c l e  10 
Prohibition of dismissal

In order to guarantee workers, within the meaning of Article 2, the exercise of their health 
and safety protection rights as recognized under this Article, it shall be provided that:

1. Member States shall take the necessary measures to prohibit the dismissal of workers, 
within the meaning of Article 2, during the period from the beginning of their pregnancy 
to the end of the maternity leave referred to in Article 8(1), save in exceptional cases not 
connected with their condition which are permitted under national legislation and/or 
practice and, where applicable, provided that the competent authority has given its consent;

2. if a worker, within the meaning of Article 2, is dismissed during the period referred to in 
point 1, the employer must cite duly substantiated grounds for her dismissal in writing;

3. Member States shall take the necessary measures to protect workers, within the meaning 
of Article 2, from consequences of dismissal which is unlawful by virtue of point 1.

A r t i c l e  11 
Employment rights

In order to guarantee workers within the meaning of Article 2 the exercise of their health 
and safety protection rights as recognized in this Article, it shall be provided that:

1. in the cases referred to in Articles 5, 6 and 7, the employment rights relating to the 
employment contract, including the maintenance of a payment to, and/or entitlement to 
an adequate allowance for, workers within the meaning of Article 2, must be ensured in 
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accordance with national legislation and/or national practice;

2. in the case referred to in Article 8, the following must be ensured:

(a) the rights connected with the employment contract of workers within the meaning of 
Article 2, other than those referred to in point (b) below;

(b) maintenance of a payment to, and/or entitlement to an adequate allowance for, workers 
within the meaning of Article 2;

3. the allowance referred to in point 2 (b) shall be deemed adequate if it guarantees income 
at least equivalent to that which the worker concerned would receive in the event of a 
break in her activities on grounds connected with her state of health, subject to any ceiling 
laid down under national legislation;

4. Member States may make entitlement to pay or the allowance referred to in points 1 and 
2 (b) conditional upon the worker concerned fulfilling the conditions of eligibilty for such 
benefits laid down under national legislation.

These conditions may under no circumstances provide for periods of previous employment 
in excess of 12 months immediately prior to the presumed date of confinement.

A r t i c l e  1 2 
Defence of rights

Member States shall introduce into their national legal systems such measures as are 
necessary to enable all workers who should themselves wronged by failure to comply with 
the obligations arising from this Directive to pursue their claims by judicial process (and/
or, in accordance with national laws and/or practices) by recourse to other competent 
authorities.

A r t i c l e  1 3 
Amendments to the Annexes

1. Strictly technical adjustments to Annex I as a result of technical progress, changes in 
international regulations or specifications and new findings in the area covered by this 
Directive shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17 of 
Directive 89/391/EEC.

2. Annex II may be amended only in accordance with the procedure laid down in Article 
118a of the Treaty.

A r t i c l e  14 
Final provisions

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive not later than two years after the adoption thereof or 
ensure, at the latest two years after adoption of this Directive, that the two sides of industry 
introduce the requisite provisions by means of collective agreements, with Member States 
being required to make all the necessary provisions to enable them at all times to guarantee 
the results laid down by this Directive. They shall forthwith inform the Commission thereof.
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2. When Member States adopt the measures referred to in paragraph 1, they shall contain 
a reference of this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of 
their official publication. The methods of making such a reference shall be laid down by the 
Member States.

3. Member States shall communicate to the Commission the texts of the essential provisions 
of national law which they have already adopted or adopt in the field governed by this 
Directive.

▼M1 —————

▼B

A r t i c l e  1 5
This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX I 
NON-EXHAUSTIVE LIST OF AGENTS, PROCESSES AND WORKING CONDITIONS 

referred to in Article 4 (1)

A. Agents

1. Physical agents where these are regarded as agents causing foetal lesions and/or likely to 
disrupt placental attachment, and in particular:

(a) shocks, vibration or movement;
(b) handling of loads entailing risks, particularly of a dorsolumbar nature;
(c) noise;
(d) ionizing radiation (1);
(e) non-ionizing radiation;
(f) extremes of cold or heat;
(g) movements and postures, travelling — either inside or outside the establishment — 

mental and physical fatigue and other physical burdens connected with the activity of 
the worker within the meaning of Article 2 of the Directive.

▼M2

2. Biological agents

Biological agents of risk groups 2, 3 and 4 within the meaning of points 2, 3 and 4 of second 
paragraph of Article 2 of Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the 
Council (2), in so far as it is known that such agents or the therapeutic measures necessitated 
by them endanger the health of pregnant women and the unborn child, and in so far as they 
do not yet appear in Annex II.

▼B

1 See Directive 80/836/Euratom (OJ No L 246, 17.9.1980, p. 1). 
2 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks 
related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) 
(OJ L 262, 17.10.2000, p. 21).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0085
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3. Chemical agents

The following chemical agents in so far as it is known that they endanger the health of 
pregnant women and the unborn child and in so far as they do not yet appear in Annex II:

▼M2

(a) substances and mixtures which meet the criteria for classification under Regulation 
(EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council (1) in one or more of 
the following hazard classes and hazard categories with one or more of the following 
hazard statements, in so far as they do not yet appear in Annex II:

— germ cell mutagenicity, category 1A, 1B or 2 (H340, H341);
— carcinogenicity, category 1A, 1B or 2 (H350, H350i, H351);
— reproductive toxicity, category 1A, 1B or 2 or the additional category for effects on or 

via lactation (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362);
— specific target organ toxicity after single exposure, category 1 or 2 (H370, H371);
(b) chemical agents in Annex I to Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of 

the Council (2);

▼B

(c) mercury and mercury derivatives;
(d) antimitotic drugs;
(e) carbon monoxide;
(f) chemical agents of known and dangerous percutaneous absorption.

▼M2

B. Processes

Industrial processes listed in Annex I to Directive 2004/37/EC.

▼B

C. Working conditions
Underground mining work.

ANNEX II 
NON-EXHAUSTIVE LIST OF AGENTS AND WORKING CONDITIONS 

referred to in Article 6

A.  Pregnant workers within the meaning of Article 2 (a)

1.  Agents

(a)  Physical agents

1 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and 
packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 
1907/2006 (OJ L 353, 31.12.2008, p. 1).
2 Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks 
related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Council Directive 
89/391/EEC) (OJ L 158, 30.4.2004, p. 50).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0085
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Work in hyperbaric atmosphere, e.g. pressurized enclosures and underwater diving.

(b)  Biological agents

The following biological agents:
— toxoplasma,
— rubella virus,

unless the pregnant workers are proved to be adequately protected against such agents by 
immunization.

(c)  Chemical agents

Lead and lead derivatives in so far as these agents are capable of being absorbed by the 
human organism.

2.  Working conditions
Underground mining work.

B.  Workers who are breastfeeding within the meaning of Article 2 (c)

1.  Agents

(a)  Chemical agents

Lead and lead derivatives in so far as these agents are capable of being absorbed by the 
human organism.

2. Working conditions 
 Underground mining work.

Statement of the Council and the Commission concerning Article 11 (3) of Directive 
92/85/EEC, entered in the minutes of the 1608th meeting of the Council (Luxembourg, 

19 October 1992)

THE COUNCIL AND THE COMMISSION stated that:

‘In determining the level of the allowances referred to in Article 11 (2) (b) and (3), reference 
shall be made, for purely technical reasons, to the allowance which a worker would receive 
in the event of a break in her activities on grounds connected with her state of health. 
Such a reference is not intended in any way to imply that pregnancy and childbirth be 
equated with sickness. The national social security legislation of all Member States provides 
for an allowance to be paid during an absence from work due to sickness. The link with 
such allowance in the chosen formulation is simply intended to serve as a concrete, fixed 
reference amount in all Member States for the determination of the minimum amount of 
maternity allowance payable. In so far as allowances are paid in individual Member States 
which exceed those provided for in the Directive, such allowances are, of course, retained. 
This is clear from Article 1 (3) of the Directive’.
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6. ДИРЕКТИВА РАДИ 79/7/ЄЕС ВІД 19 ГРУДНЯ 1978 РОКУ ПРО 
ПОСТУПОВУ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПУ РІВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО 
ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДИРЕКТИВА РАДИ 
від 19 грудня 1978 року 

про поступову імплементацію принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок з 
питань соціального забезпечення 

(79/7/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства 
та зокрема, його статтю 235,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1),

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (2),

Беручи до уваги висновок Європейського Економічно-cоціального комітету (3),

Оскільки стаття 1(2) Директиви Ради 76/207/ЄЕС від 9 лютого 1976 року про 
імплементацію принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок у сфері зайнятості, 
доступі до професійного навчання і можливостей бути підвищеним, а також щодо умов 
праці (4) передбачає, що Рада, маючи намір забезпечити поступову імплементацію 
принципу рівності чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення і діючи від імені 
Комісії, яка висунула пропозицію, ухвалить положення, які визначать його зміст, сферу 
і засоби застосування; оскільки Договору не надано владних положень для виконання 
даного завдання;

Оскільки принцип рівності чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення слід в 
першу чергу застосовувати у статутних схемах, які забезпечують захист від можливої 
хвороби, непрацездатності, старості, нещасних випадків на роботі, професійних 
хвороб і безробіття, а також рівності у сфері соціальної допомоги, доки є намір внести 
доповнення або зміни до вищезазначених схем; 

Оскільки імплементація принципу рівності чоловіків і жінок у сфері соціального 
забезпечення не завдає шкоди положенням про захист матерів; оскільки держави-
члени можуть ухвалити окремі положення з цього питання щодо жінок з метою 
уникнути існуючих прикладів нерівності у ставленні,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ, 
С т а т т я  1

Метою цієї Директиви є поступова імплементація принципу рівності чоловіків і 
жінок у сфері соціального забезпечення, надалі зазначеного як «принцип рівності у 
ставленні», та інших складових соціального забезпечення, передбачених у статті 3.
1 ОВ № С 34, 11.2. 1977, С. 3.
2 ОВ № C 299, 12. 12. 1977, С. 13.
3 ОВ № C 180, 28. 7. 1977, С. 36.
4 ОВ № L 39, 14. 2. 1976, С. 40.
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С т а т т я  2

Ця Директива застосовується до робочого населення — у тому числі самозайнятих 
осіб, працівників і самозайнятих осіб, чия робота перервана через хворобу, нещасний 
випадок або вимушене безробіття і осіб, які шукають роботу, а також до пенсіонерів, 
працівників-інвалідів.

С т а т т я  3

1. Ця Директива застосовується до:

(а) законодавчих режимів, які забезпечують захист від таких ризиків:

— хвороби,
— інвалідності,
— старості,
— нещасних випадків на роботі і професійних хвороб
— безробіття;

(b) соціальної допомоги, доки існує намір доповнити або змінити законодавчі 
режими, зазначені у пункті (a).

2. Ця Директива не застосовується до положень про допомогу у зв’язку з втратою 
годувальника, допомогу сім’ям, окрім випадків, коли така допомога надається 
шляхом збільшення розміру допомоги, яка має надаватися при ризиках, зазначених 
у частині 1 (а).

3. Рада, маючи намір забезпечити імплементацію принципу рівності у ставленні у 
програмах з професійної діяльності, і діючи від імені Комісії, яка висунула пропозицію, 
повинна ухвалити положення, які визначать його зміст, сферу і засоби застосування.

С т а т т я  4
1. Принцип рівності у ставленні означає, що не існує ані прямої, ані непрямої 
дискримінації за ознакою статі, зокрема, щодо шлюбного або сімейного статусу, а 
саме це стосується : 

— сфери застосування режимів і умови доступу до них,
— зобов’язань внести вклад і оцінювання цього вкладу,
— розрахунків грошової допомоги, зокрема необхідних збільшень їх розміру на 

користь одного з членів подружжя і тих, хто перебуває на утриманні; умов, згідно 
з якими визначається строк і використання права на грошову допомогу.

2. Принцип рівності у ставленні існує без шкоди для положень про захист матерів.

С т а т т я  5
Держави-члени вживають заходів, необхідних для забезпечення того, що будь-які 
закони, підзаконні акти і адміністративні положення, які не відповідають принципу 
рівності у ставленні, були скасовані.

С т а т т я  6
Держави-члени запроваджують у свої законодавчі системи заходи, які необхідні 
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для того, щоб гарантувати кожному, хто вважає себе жертвою неспроможності 
застосування принципу рівності у ставленні, можливість розгляду їхніх скарг у 
судовому порядку, можливо, після звернення до інших компетентних органів.

С т а т т я  7

1. Ця Директива не містить упередженого ставлення до права держав-членів 
виключати зі своєї сфери застосування:

(а) визначення пенсійного віку для звернення з проханням отримувати пенсії при 
виході на пенсію і особам похилого віку, а також для пов’язаних з цим інших грошових 
виплат;

(b) переваги щодо програм задоволення прохання про виплату пенсій особам похилого 
віку, які виховували дітей; здобуття права на грошову допомогу при перебуванні у 
декретній відпустці;

(с) задоволення прохання про виплату грошової допомоги непрацездатним особам 
або людям похилого віку на основі прав, похідних від дружини; 

(d) задоволення прохання про збільшення грошової допомоги дружині, яка перебуває 
на утриманні, при довготривалій інвалідності, нещасних випадках на роботі, 
професійних хворобах і для осіб похилого віку;

(e) наслідки від здійснення до моменту ухвалення цієї Директиви права вибору не 
отримувати прав або не брати зобов’язань згідно із законодавчим режимом.

2. Держави-члени час від часу розглядають питання, не включені до частини 1 для 
того, щоб з’ясувати, в світлі соціальних подій щодо даного питання, чи є виправдання 
для підтримки цих виключень.

С т а т т я  8

1. Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення для виконання цієї Директиви протягом шести років з моменту її 
нотифікації та відразу повідомляють про це Комісію.

2. Держави-члени повідомляють Комісії про тексти законів, підзаконних актів та 
адміністративних положень, що вони ухвалюють у сфері, яку охоплює ця Директива, 
у тому числі про положення, ухвалені відповідно до статті 7 (2). 

Вони повідомляють Комісії про свої причини підтримувати всі існуючі положення 
щодо питань, які зазначені у статті 7 (1) і про можливості їх пізнішого розгляду.

С т а т т я  9

Протягом семи років з моменту нотифікації цієї Директиви держави-члени передають 
всю необхідну інформацію Комісії, щоб вона мала можливість скласти звіт про 
застосування цієї Директиви і в подальшому передати його Раді та запропонувати 
положення, які можуть знадобитися для імплементації принципу рівності у ставленні. 
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С т а т т я  10

Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено у Брюсселі 19 грудня 1978 року.

За Раду 
Голова H.-D. GENSCHER
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COUNCIL DIRECTIVE 79/7/EEC OF 19 DECEMBER 1978 
ON THE PROGRESSIVE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EQUAL 
TREATMENT FOR MEN AND WOMEN IN MATTERS OF SOCIAL SECURITY

Official Journal L 006 , 10/01/1979 P. 0024 - 0025  

COUNCIL DIRECTIVE 
of 19 December 1978 

on the progressive implementation of the principle 
of equal treatment for men and women 
in matters of social security (79/7/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 235 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1),

Having regard to the opinion of the European Parliament (2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(3),

Whereas Article 1 (2) of Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the 
implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access 
to employment, vocational training and promotion, and working conditions (4) provides that, 
with a view to ensuring the progressive implementation of the principle of equal treatment 
in matters of social security, the Council, acting on a proposal from the Commission, will 
adopt provisions defining its substance its scope and the arrangements for its application ; 
whereas the Treaty does not confer the specific powers required for this purpose;

Whereas the principle of equal treatment in matters of social security should be implemented 
in the first place in the statutory schemes which provide protection against the risks of 
sickness, invalidity, old age, accidents at work, occupational diseases and unemployment, and 
in social assistance in so far as it is intended to supplement or replace the abovementioned 
schemes;

Whereas the implementation of the principle of equal treatment in matters of social security 
does not prejudice the provisions relating to the protection of women on the ground of 
maternity ; whereas, in this respect, Member States may adopt specific provisions for 
women to remove existing instances of unequal treatment,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

A r t i c l e  1
The purpose of this Directive is the progressive implementation, in the field of social security 

1 OJ No C 34, 11.2.1977, p. 3.
2 OJ No C 299, 12.12.1977, p. 13.
3 OJ No C 180, 28.7.1977, p. 36.
4  OJ No L 39, 14.2.1976, p. 40.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0007&rid=1 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31979L0007&rid=1
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and other elements of social protection provided for in Article 3, of the principle of equal 
treatment for men and women in matters of social security, hereinafter referred to as “the 
principle of equal treatment”.

A r t i c l e  2

This Directive shall apply to the working population - including self-employed persons, 
workers and self-employed persons whose activity is interrupted by illness, accident or 
involuntary unemployment and persons seeking employment - and to retired or invalided 
workers and self-employed persons.

A r t i c l e  3

1. This Directive shall apply to: 

(a) statutory schemes which provide protection against the following risks: 

– sickness,
– invalidity,
– old age,
– accidents at work and occupational diseases,
– unemployment;

(b) social assistance, in so far as it is intended to supplement or replace the schemes referred 
to in (a).

2. This Directive shall not apply to the provisions concerning survivors’ benefits nor to those 
concerning family benefits, except in the case of family benefits granted by way of increases 
of benefits due in respect of the risks referred to in paragraph 1 (a).

3. With a view to ensuring implementation of the principle of equal treatment in occupational 
schemes, the Council, acting on a proposal from the Commission, will adopt provisions 
defining its substance, its scope and the arrangements for its application.

A r t i c l e  4

1. The principle of equal treatment means that there shall be no discrimination whatsoever 
on ground of sex either directly, or indirectly by reference in particular to marital or family 
status, in particular as concerns: - the scope of the schemes and the conditions of access 
thereto,

– the obligation to contribute and the calculation of contributions,
– the calculation of benefits including increases due in respect of a spouse and for 

dependants and the conditions governing the duration and retention of entitlement to 
benefits.

2. The principle of equal treatment shall be without prejudice to the provisions relating to 
the protection of women on the grounds of maternity.

A r t i c l e  5

Member States shall take the measures necessary to ensure that any laws, regulations and 
administrative provisions contrary to the principle of equal treatment are abolished.



ЗМІСТ  79/7/EEC 235

A r t i c l e  6

Member States shall introduce into their national legal systems such measures as art 
necessary to enable all persons who consider themselves wronged by failure to apply 
the principle of equal treatment to pursue their claims by judicial process, possibly after 
recourse to other competent authorities.

A r t i c l e  7

1. This Directive shall be without prejudice to the right of Member States to exclude from 
its scope: 

(a) the determination of pensionable age for the purposes of granting old-age and retirement 
pensions and the possible consequences thereof for other benefits;

(b) advantages in respect of old-age pension schemes granted to persons who have brought 
up children ; the acquisition of benefit entitlements following periods of interruption of 
employment due to the bringing up of children;

(c) the granting of old-age or invalidity benefit entitlements by virtue of the derived 
entitlements of a wife;

(d) the granting of increases of long-term invalidity, old-age, accidents at work and 
occupational disease benefits for a dependent wife;

(e) the consequences of the exercise, before the adoption of this Directive, of a right of 
option not to acquire rights or incur obligations under a statutory scheme.

2. Member States shall periodically examine matters excluded under paragraph 1 in order 
to ascertain, in the light of social developments in the matter concerned, whether there is 
justification for maintaining the exclusions concerned.

A r t i c l e  8

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive within six years of its notification. They shall 
immediately inform the Commission thereof.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of laws, regulations and 
administrative provisions which they adopt in the field covered by this Directive, including 
measures adopted pursuant to Article 7 (2).

They shall inform the Commission of their reasons for maintaining any existing provisions 
on the matters referred to in Article 7 (1) and of the possibilities for reviewing them at a 
later date.

A r t i c l e  9

Within seven years of notification of this Directive, Member States shall forward all 
information necessary to the Commission to enable it to draw up a report on the application 
of this Directive for submission to the Council and to propose such further measures as may 
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be required for the implementation of the principle of equal treatment.

A r t i c l e  10

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 19 December 1978.

For the Council

The President H.-D. GENSCHER
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3. ДИРЕКТИВИ ГРУПИ 
«ЗДОРОВ’ЯІ БЕЗПЕКА ПРАЦІ»

1. ДИРЕКТИВА РАДИ 89/391/ЄЕС ВІД 12 ЧЕРВНЯ 1989 РОКУ ПРО 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ПОКРАЩЕННЮ 
БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ

(ОВ L 183, 29.6.1989, С. 1)

Зі змінами, внесеними: Офіційний вісник
№ Сторінка Дата

►M1 Регламент (ЄС) 1882/2003 Європейського 
Парламенту і Ради від 29 вересня 2003 року

L 284 1 31.10.2003

►M2 Директива 2007/30/ЄС Європейського 
Парламенту і Ради від 20 червня 2007 року

L 165 21 27.6.2007

►C1 Виправлення, ОВ L 275, 5.10.1990, С. 42 (89/391/ЄЕС)

▼B

ДИРЕКТИВА РАДИ  
від 12 червня 1989 року 

про впровадження заходів для заохочення вдосконалень 
у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи 

(89/391/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, 
зокрема, його статті 118а; 

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), прийняту після консультації з Дорадчим 
Комітетом з питань безпеки, гігієни праці і охорони здоров’я на робочому місці;

У співробітництві з Європейським Парламентом (2);

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального Комітету ((3));

Оскільки стаття 118а Договору передбачає, що Рада застосовує, шляхом ухвалення 
Директив, мінімальні вимоги щодо удосконалення, зокрема, у виробничій сфері, для 
забезпечення кращого рівня захисту безпеки і здоров’я працівників;

Оскільки ці Директиви не виправдовують будь-яке зниження у рівнях захисту, що вже 
досягнуті в окремих державах-членах, держави-члени згідно з Договором зобов’язані 
поліпшувати існуючі умови в цій сфері та гармонізовувати умови, в яких провадяться 
удосконалення; 
1 ОВ № С 141, 30.5.1988, С.1. 
2 ОВ № C 326, 19.12.1988, С.102, та ОВ № C 158, 26.6.1989.
3 ОВ № C 175, 4.7.1988, С.22
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Оскільки працівники на своїх робочих місцях і протягом всієї трудової діяльності 
можуть перебувати під впливом небезпечних факторів виробничого середовища;

Оскільки відповідно до статті 118а Договору, ці Директиви повинні уникати впливу 
адміністративних, фінансових або правових тисків, які могли б перешкоджати 
створенню і розвитку малих і середніх підприємств;

Оскільки повідомлення Комісії про її програму дій у сфері безпеки, гігієни праці і 
охорони здоров’я на робочому місці(1) передбачає ухвалення Директив, призначених 
забезпечувати безпеку і захист здоров’я працівників;

Оскільки Рада у своєму Рішенні від 21 грудня 1987 року щодо безпеки, гігієни праці 
і охорони здоров’я на робочому місці ((2)) звернула увагу на намір Комісії подати до 
Ради протягом найближчого часу Директиву щодо організації безпеки і охорони 
здоров’я працівників на робочих місцях;

Оскільки у лютому 1988 року Європейський Парламент ухвалив чотири рішення на 
завершення дискусії про внутрішній ринок і охорону праці. Оскільки у цих рішеннях, 
зокрема, вимагається від Комісії розробити рамкову Директиву, яка могла б стати 
основою для більш детальних директив, що охоплювали б всі ризики, пов’язані з 
безпекою і захистом здоров’я на робочому місці;

Оскільки держави-члени відповідають за заохочення удосконалень у сфері безпеки 
і охорони здоров’я працівників на своїх територіях; оскільки вживання заходів для 
безпеки і охорони

▼B

здоров’я працівників на робочих місцях також допомагають, за певних умов, захищати 
здоров’я і безпеку людей, що мешкають з ними;

Оскільки правові системи держав-членів, які охоплюють сферу безпеки і охорони 
здоров’я на робочому місці, дуже різні й потребують удосконалення; оскільки 
національні положення з цього питання, які часто включають технічні специфікації та/
або довільно введені стандарти можуть призвести до різного рівня безпеки і охорони 
здоров’я та створити конкуренцію у витратах на безпеку і захист здоров’я;

Оскільки кількість нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань 
все ще занадто велика; оскільки превентивні заходи мають негайно вживатися або 
удосконалюватися для безпеки і охорони здоров’я працівників та забезпечувати 
більш високий рівень захисту; 

Оскільки для гарантування поліпшення безпеки, необхідно, щоб працівники або 
їх представники були інформовані про ризики щодо їх безпеки і здоров’я, а також 
про необхідні заходи для обмеження і виключення цих ризиків; оскільки необхідно, 
щоб вони були спроможні сприяти шляхом пропорційної участі, відповідно до 
національного законодавства або практики, щоб спостерігати, що приймаються 
захисні заходи; 

1 ОВ № C 28,3.2.1988, С.3.
2 ОВ № C 28, 3.2.1988, С.1.
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Оскільки інформація, діалог та пропорційна участь у сфері безпеки та охорони здоров’я 
при проведенні робіт мають розвиватися між роботодавцями і працівниками та/або 
їх представниками шляхом прийняття відповідних процедур і документів відповідно 
до національного законодавства та/або практики;

Оскільки удосконалення безпеки, гігієни праці і охорони здоров’я працівників під час 
роботи є ціллю, яка не може бути підпорядкована чисто економічним міркуванням; 

Оскільки роботодавці зобов’язані бути поінформовані про сучасні досягнення техніки 
та наукових досліджень стосовно облаштування робочих місць з урахуванням 
наявних на їх підприємствах небезпек, а також відповідно інформувати представників 
працівників, які згідно з цією Директивою реалізують право на співучасть, з тим, щоб 
мати можливість забезпечити кращий рівень безпеки і охорони здоров’я працівників;

Оскільки положення цієї Директиви застосовуються, не завдаючи шкоди більш 
суворим теперішнім або майбутнім положенням Співтовариства, до всіх ризиків, 
в тому числі й тих, що виникають від використання в роботі хімічних, фізичних і 
біологічних речовин, які охоплюються Директивою 80/1107/ЄЕС (1) з урахуванням змін, 
внесених Директивою 88/642/ЄЕС ((2));

Оскільки відповідно до Рішення 74/325/ЄЕС (3), Дорадчий Комітет з безпеки, гігієни 
праці і охорони здоров’я під час роботи проводить консультації з Комісією щодо 
розробки пропозицій у цій сфері;

Оскільки необхідно створити Комітет, що складається з членів, призначених 
державами-членами, для допомоги Комісії у здійсненні технічного прийняття окремих 
Директив, про які йдеться у цій Директиві, 

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

▼B

СЕКЦІЯ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1 
Предмет

1. Предметом цієї Директиви є впровадження заходів для заохочення удосконалень 
у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи. 

2. Відповідно до цього вона містить загальні принципи щодо запобігання професійним 
ризикам, безпеки і охорони здоров’я, виключення ризику і нещасних випадків, 
інформування, консультацій, пропорційної участі відповідно до національного 
законодавства та/або практики, навчання працівників та їх представників, а також 
загальні правила впровадження названих принципів.

3. Ця Директива не застосовується до чинних положень або майбутніх національних 

1 ОВ № L 327 3.12.1980, С. 8.
2 ОВ No L 356, 24.12.1988, С. 74.
3 ОВ No L 185, 9.7.1974, С. 15.
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положень та положень Співтовариства, які деталізують питання безпеки і охорони 
здоров’я працівників під час роботи. 

С т а т т я  2 
Сфера застосування

1. Ця Директива застосовується до всіх сфер як приватної, так і державної діяльності 
(виробничої, сільськогосподарської, торговельної, адміністративної, сфери послуг, 
освіти, культури, діяльності в сфері розваг і відпочинку тощо).

2. Ця Директива не застосовується, якщо специфічні особливості певних видів 
діяльності, наприклад, збройні сили або поліція, служби захисту від катастроф, 
суперечать положенням цієї Директиви.

У цих випадках необхідно забезпечити максимально можливу безпеку і захист 
здоров’я працівників у світлі завдань цієї Директиви.

С т а т т я  3 
Визначення

Для цілей цієї Директиви наступні терміни мають такі значення:

(a) працівник – будь-яка особа, прийнята на роботу роботодавцем, включаючи 
практикантів і учнів, за винятком домашніх робітників;

(b) роботодавець – будь-яка фізична або юридична особа, яка має трудові відносини 
з працівником і несе відповідальність за підприємство або виробництво;

(c) представник працівників, наділений особливими функціями з безпеки і охорони 
здоров’я працівників – будь-яка особа, яка відповідно до національного 
законодавства та/або практики обрана, відібрана або призначена представляти 
працівників, якщо виникають проблеми, пов’язані з безпекою і захистом здоров’я 
працівників під час роботи;

(d) запобігання небезпеці – всі дії або заходи, вжиті або заплановані на підприємстві 
на всіх рівнях діяльності для уникнення або обмеження професійних ризиків. 

С т а т т я  4

1. Держави-члени вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб 
роботодавець, працівники та їх представники підпадали під правові положення, 
необхідні для виконання цієї Директиви.

▼B

2. Держави-члени забезпечують належний нагляд і контроль.

СЕКЦІЯ II 
ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

С т а т т я  5 
Загальні положення
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1. Роботодавець зобов’язаний забезпечувати безпеку і захист здоров’я працівників у 
всіх аспектах, що стосуються роботи.

2. Якщо роботодавець, відповідно до частини 3 статті 7 залучає компетентні сторонні 
служби або осіб, це не звільняє його від відповідальності у цій сфері. 

3. Обов’язки працівника у сфері безпеки і охорони здоров’я під час роботи не впливають 
на принципи відповідальності роботодавця. 

4. Ця Директива не обмежує право вибору держав-членів передбачати скасування 
або обмеження відповідальності роботодавців, якщо трапляється щось завдяки 
незвичайних і непередбачуваних обставин, які не залежать від контролю роботодавця 
або з надзвичайних випадків, результатів яких не можна уникнути незважаючи на всі 
зусилля. 

Держави-члени не зобов’язані користуватись можливостями, про які йдеться в 
першому абзаці.

С т а т т я  6 
Загальні обов’язки роботодавця

1. В межах своїх обов’язків роботодавець вживає заходів, необхідних для безпеки 
і охорони здоров’я працівників, включаючи заходи щодо запобігання професійним 
небезпекам, інформування і навчання, а також підготовки належних організаційних 
заходів і необхідних засобів.

Роботодавець повинен слідкувати за тим, щоб ці заходи враховували обставини, що 
змінюються, і спрямовувати зусилля на поліпшення існуючих умов праці.

2. Роботодавець вживає заходи, про які йдеться у першому абзаці першої частини на 
підставі наступних загальних принципів техніки безпеки :

(a) запобігання ризикам;
(b) оцінка ризиків, яких не можна уникнути;
(c) усунення небезпек у їх джерелах;
(d) врахування людського фактора під час роботи, особливо, при облаштуванні 

робочих місць, виборі засобів праці, робочих і технологічних процесів, передусім, 
з точки зору полегшення монотонної роботи та роботи в ритмі, заданому 
машиною, а також послаблення її шкідливого впливу на здоров’я;

(e) адаптування до технічного прогресу;
(f) виключення або зменшення небезпек;
(g) планування запобігання небезпекам з урахуванням стану техніки, організації 

праці, умов праці, соціальних відносин і впливу навколишнього середовища на 
робочому місці;

▼B

(h) надання пріоритету колективним захисним заходам над індивідуальними 
захисними заходами;

(i) належний інструктаж працівників.
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3. Без обмеження інших положень цієї Директиви, роботодавець, відповідно до 
характеру діяльності підприємства або виробництва зобов’язаний :

(a) оцінити загрози для безпеки та здоров’я працівників, зокрема, при виборі засобів 
праці, хімічних речовин і сумішей, а також при облаштуванні робочих місць;

Застосовані роботодавцем на підставі цієї оцінки заходи для запобігання небезпеки 
а також за необхідності, зміни трудових і виробничих процесів, мають :

― забезпечувати підвищення рівня безпеки і охорони здоров’я працівників;

― бути пов’язані з усіма видами діяльності підприємства або виробництва на всіх 
рівнях керівництва;

(b) враховувати придатність працівника до дорученої йому роботи з точки зору 
безпеки і здоров’я;

(c) при плануванні впровадження нових технологій провадити консультації з 
працівниками та/або їх представниками з питань вибору засобів праці, умов 
праці, впливу виробничого середовища на робочому місці на безпеку і здоров’я 
працівників;

(d) вживати відповідних заходів для забезпечення того, щоб тільки ті працівники, які 
одержали належний інструктаж, могли мати доступ до зон, в яких мають місце 
серйозні і специфічні види небезпеки. 

4. Без ушкодження для інших положень цієї Директиви, у випадках, коли на одному 
робочому місці виконуються роботи працівниками кількох підприємств, роботодавці 
повинні співробітничати між собою при реалізації вимог безпеки, професійної гігієни 
і охорони здоров’я, координувати свої дії з урахуванням характеру діяльності щодо 
захисту від небезпек та запобігання виробничим ризикам, і взаємно інформувати 
один одного, а також своїх працівників, або їх представників про ці ризики.

5. Заходи щодо безпеки, гігієни та охорони здоров’я під час роботи ні в якому разі не 
повинні здійснюватись за рахунок коштів працівників.

С т а т т я  7 
Служби, що виконують захисні та профілактичні заходи

1. Без ушкодження для зобов’язань, про які йдеться в статтях 5 і 6, роботодавець 
призначає одного або кількох працівників для виконання діяльності, пов’язаної з 
захисними та превентивними заходами від професійних небезпек на підприємстві 
або виробництві. 

2. Призначені працівники не можуть бути поставлені у невигідне становище через 
їх діяльність, пов’язану з захисними та превентивними заходами від професійних 
ризиків.

Призначеним працівникам надається відповідний час, необхідний для виконання 
ними обов’язків, що витікають з цієї Директиви.
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3. Якщо такі захисні та профілактичні заходи не можуть бути організовані через 
відсутність компетентного персоналу на підприємстві та/або виробництві, 
роботодавець повинен залучити сторонні компетентні служби або фахівців. 

4. Якщо роботодавець залучає такі служби або фахівців, він повинен інформувати 
їх про всі відомі йому фактори, що впливають, або на його думку можуть впливати 
на безпеку і здоров’я працівників. Ці служби або фахівці повинні мати доступ до 
інформації, про яку йдеться у частині 2 статті 10.

▼B

5. У всіх випадках :

— призначені працівники повинні мати необхідні для цього якості і засоби;
— залучені фахівці або служби повинні мати належні професійні якості, крім того, 

їм у розпорядження повинні надаватись необхідні кадри і спеціальні засоби; а 
також

— призначені працівники та залучені фахівці або служби повинні бути забезпечені 
достатньою чисельністю персоналу,

таким чином, щоб вони могли належно виконувати захисні та запобіжні заходи з 
урахуванням розмірів підприємства чи виробництва та/або рівня небезпек, яким 
піддаються працівники, а також їх локалізації в межах підприємства або виробництва. 

6. Захист і запобігання загрозам для безпеки і здоров’я, які є предметом цієї статті, 
можуть забезпечуватись одним або кількома працівниками або однією чи кількома 
різними службами, які можуть належати даному підприємству чи виробництву, або 
бути залученими зовні. 

За необхідності призначені працівники і служба (служби) повинні співпрацювати.

7. Держави-члени можуть визначати з урахуванням характеру діяльності і масштабів 
підприємства, категорії підприємств, в яких роботодавець може прийняти на себе 
відповідальність за заходи, про які йдеться у частині 1, якщо він має необхідні для 
цього якості.

8. Держави-члени визначають, які якості та здібності необхідні для виконання 
положень частини 

Вони можуть визначити чисельність персоналу, про яку йдеться у частині 5.

С т а т т я  8 
Перша допомога, протипожежні заходи, евакуація працівників, серйозна і 

безпосередня небезпека

1. Роботодавець:

— вживає відповідних заходів щодо першої допомоги, боротьби з пожежами та 
евакуації працівників, з урахуванням характеру діяльності і масштабів підприємства 
або виробництва, враховуючи наявність сторонніх осіб, а також 
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— організовує необхідний зв’язок з зовнішніми службами, особливо, стосовно першої 
допомоги, медичного забезпечення, рятування і боротьби з пожежами. 

2. Відповідно до частини 1, роботодавець, зокрема, призначає працівників для 
надання першої допомоги, боротьби з пожежею та евакуації працівників.

Чисельність цих працівників, їх підготовка та обладнання, що є в їх розпорядженні, 
повинні бути визначені з урахуванням масштабів підприємства (виробництва) або 
наявних на ньому специфічних небезпек.

3. Роботодавець :
(a) завчасно інформує всіх працівників, яким загрожує або може загрожувати 

серйозна й безпосередня небезпека, про цю небезпеку і про вжиті, або такі, що 
мають бути вжитими, захисні заходи;

(b) вживає заходів та надає працівникам інструкції, необхідні для того, щоб у випадку 
серйозної, безпосередньої та невідворотної небезпеки припинити роботу та/або 
негайно покинути робочі місця і перейти у безпечну зону;

(c) не може, за винятком окремих обґрунтованих випадків, вимагати від працівників 
поновлення їх діяльності в ситуації, коли серйозна і безпосередня небезпека не 
усунута.

▼B

4. Працівники, які при серйозній, безпосередній і невідворотній небезпеці залишили 
своє робоче місце або небезпечну зону, не повинні зазнати від цього жодних збитків 
і мають бути захищеними положеннями національного законодавства або практики 
від усіх негативних і неправомірних наслідків. 

5. Роботодавець забезпечує, щоб усі працівники мали можливість при серйозній і 
безпосередній небезпеці для їх особистої безпеки та/або для інших осіб, або якщо 
не можливо встановити контакт з компетентним керівництвом, вжити належних 
заходів з урахуванням їх підготовленості та технічних засобів, які вони мають у своєму 
розпорядженні, для уникнення такої небезпеки.

Такі дії не можуть призводити до будь-яких негативних наслідків для них, якщо тільки 
їх дії не були необдуманими і недбалими.

С т а т т я  9 
Інші обов’язки роботодавця

1. Роботодавець повинен:

(a) володіти оцінкою небезпек для безпеки і здоров’я під час роботи, особливо щодо 
груп працівників, що перебувають в умовах підвищеної небезпеки; 

(b) визначити захисні заходи, та, за необхідності, захисні засоби, які мають бути 
застосовані;

(c) вести облік нещасних випадків на виробництві, які викликали втрату працівником 
працездатності більше, ніж на три дні;

(d) складати для компетентних органів згідно з національним законодавством та/
або практикою звіти про нещасні випадки, що трапились з його працівниками.
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2. Держави-члени з урахуванням характеру діяльності і розміру підприємств визначають 
обов’язки різних категорій підприємств щодо складання документів, передбачених у 
пунктах (а) і (b) частини 1, а також при розробці документів, передбачених у пунктах 
(c) і (d) частини 1. 

С т а т т я  10 
Інформування працівників

1. Роботодавець вживає необхідних заходів з тим, щоб працівники та/або їх 
представники на підприємстві та/або виробництві, відповідно до національного 
законодавства та/або практики, з урахуванням масштабів підприємства або 
виробництва, одержували всю необхідну інформацію стосовно:

(a) загроз для безпеки і здоров’я, а також захисних та запобіжних заходів на підприємстві 
або виробництві в цілому, а також для кожного робочого місця або виду робіт;

(b) заходів, вжитих відповідно до частини 2 статті 8.

2. Роботодавець здійснює необхідні заходи з тим, щоб роботодавці працівників інших 
підприємств, залучених до роботи на його підприємстві або виробництві, відповідно 
до національного законодавства та/або практики одержували призначену для них 
інформацію, про яку йдеться в пунктах (а) і (b) частини 1.

3. Роботодавець здійснює необхідні заходи з тим, щоб працівники, які виконують осо-
бливі функції щодо безпеки і здоров’я працівників, або представників працівників, 
наділених такими

▼B	

функціями, для виконання зазначеної діяльності відповідно до національного 
законодавства та/або практики мали доступ до:

(a) оцінки небезпек та необхідних захисних заходів, про які йдеться у пунктах (а) і (b) 
частини 1 статті 9;

(b) обліку та звітів, про які йдеться в пунктах (c) і (d) частини 1 статті 9;
(c) інформації щодо захисних і запобіжних заходів, а також повідомлень компетентних 

органів в сфері безпеки і охорони здоров’я.

С т а т т я  11 
Заслуховування та залучення працівників

1. Роботодавці заслуховують думку працівників та/або їх представників і забезпечують 
їх участь у обговоренні всіх питань, що стосуються безпеки і охорони здоров’я на 
робочому місці.

Це передбачає :

— заслуховування думки працівників;
— право працівників та/або їх представників подавати пропозиції;
— пропорційна участь відповідно до національного законодавства та/або практики.

2. Працівники чи їх представники, що виконують особливі функції щодо безпеки і 
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охорони здоров’я працівників, беруть пропорційну участь, відповідно до національного 
законодавства та/або практики, або попередньо заслуховуються роботодавцем з 
питань:

(a) будь-яких заходів, що можуть суттєво впливати на безпеку і здоров’я;
(b) призначення працівників, про яких йдеться у частині 1 статті 7 та частини 2 статті 

8, а також стосовно дій, про які йдеться у частині 1 статті 7;
(c) інформування, про яке йдеться у частині 1 статті 9 та статті 10;
(d) залучення, за необхідністю, сторонніх служб або фахівців на підприємство та/

або виробництво, про що йдеться у частині 3 статті 7;
(e) планування і організації навчання, про яке йдеться у статті 12.

3. Представники працівників, наділені особливими функціями щодо безпеки і охорони 
здоров’я працівників, мають право звертатись до роботодавця з пропозиціями щодо 
необхідних захисних заходів, а також запобігання будь-якій небезпеці для працівників 
та/або усунення джерел небезпеки.

4. Працівники, про яких йдеться у частині 2, а також їх представники, про яких йдеться 
у частинах 2 і 3, не повинні зазнати будь-яких негативних наслідків внаслідок їх 
діяльності, визначеної в частинах 2 і 3.

5. Роботодавець повинен надавати представникам працівників, наділених особливими 
функціями щодо безпеки і охорони здоров’я працівників, достатньо вільного часу без 
втрат у заробітній платні, а також забезпечити їх засобами, необхідними для реалізації 
прав і завдань, що випливають з цієї Директиви.

6. Працівники та/або їх представники мають право відповідно до національного 
законодавства та/або практики, звертатись до компетентних органів, відповідальних 
за безпеку і захист здоров’я на робочому місці, якщо вони вважають, що вжиті 
роботодавцем заходи і надані у розпорядження засоби недостатні для забезпечення 
безпеки і охорони здоров’я на робочих місцях.

Представникам працівників повинна бути надана можливість подавати свої зауваження 
компетентним органам під час відвідань і перевірок, які ними проводяться.

▼B

С т а т т я  1 2 
Навчання працівників

1. Роботодавець повинен забезпечити, щоб кожен працівник в момент:

— прийняття на роботу;
— переміщення на інше місце або зміни виду робіт;
— введення нових або зміни наявних засобів праці;
— введення будь-якої нової технології

одержував достатнє відповідне навчання щодо безпеки і охорони здоров’я, зокрема, 
у формі інформації та інструктажу, які стосуються саме його робочого місця та виду 
робіт.
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Це навчання повинно:
— враховувати небезпечні моменти і можливість виникнення нових небезпек, а 

також
— за необхідності регулярно повторюватись.

2. Роботодавець повинен забезпечити, щоб працівники інших фірм, залучені до роботи 
на його підприємстві або виробництві, одержували відповідний інструктаж щодо 
безпеки і охорони здоров’я в період їх роботи на його підприємстві або виробництві.

3. Представники працівників, наділені особливими функціями в сфері безпеки і 
охорони здоров’я працівників, повинні пройти відповідне навчання.

4. Навчання, про яке йдеться у частинах 1 і 3 не може проводитись за рахунок 
працівників або їх представників.

Навчання, про яке йдеться у частині 1, повинно проводитись у робочий час.

Навчання, про яке йдеться у частині 3, повинно проводитись у робочий час в межах 
підприємства (виробництва) або, відповідно до національної практики, за його 
межами.

СЕКЦІЯ III 
ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

С т а т т я  1 3

1. Кожен працівник зобов’язаний, наскільки дозволяє можливість, дбати про свої 
власні безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я осіб, на яких можуть вплинути 
його ►С1 дії чи помилки ◄ під час роботи, відповідно до пройденого ним навчання та 
вказівок роботодавця.

2. Для цього працівники повинні, зокрема, відповідно до пройденого навчання та 
вказівок роботодавця :

(a) правильно і за призначенням використовувати устаткування, апаратуру, 
інструменти, небезпечні речовини, транспортні та інші засоби праці;

(b) правильно використовувати надані йому в розпорядження засоби індивідуального 
захисту та після використання повертати їх на передбачене для цього місце;

(c) за своєю ініціативою не відключати, змінювати або переставляти захисні 
пристосування, особливо, встановлені на машинах, установках і спорудах, 
використовувати ці пристосування тільки за призначенням; 

(d) негайно повідомляти роботодавцю або працівникам, наділеними особливими 
функціями щодо безпеки і охорони здоров’я про будь-яку виробничу ситуацію, 
щодо якої вони мають обґрунтовані підстави вважати, що вона являє серйозну 
і безпосередню загрозу безпеці і здоров’ю, а також про будь-який помічений 
дефект у захисній системі;

▼B

(e) співпрацювати відповідно до національної практики з роботодавцем або 
працівниками, наділеними особливими функціями щодо безпеки і охорони 
здоров’я працівників, стільки часу, скільки потрібно для виконання всіх заходів 
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і дотримання всіх вимог, передбачених компетентними органами для безпеки і 
охорони здоров’я працівників на робочих місцях; 

(f) співробітничати відповідно до національної практики з роботодавцем або з 
працівниками, наділеними особливими функціями щодо безпеки і охорони 
здоров’я працівників, стільки часу, скільки потрібно для того, щоб роботодавець 
міг забезпечити безпечність виробничого середовища і умов праці і запобігти 
виникненню будь-якої загрози для безпеки і здоров’я працівника в межах зони 
його діяльності.

СЕКЦІЯ IV 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  14 
Профілактичний медичний нагляд

1. Для забезпечення належного нагляду за здоров’ям працівників відповідно до 
загрози їх безпеці і здоров’ю на робочому місці повинні здійснюватись заходи згідно 
з національним законодавством та/або практикою.

2. Заходи, про які йдеться у частині 1, мають бути такими, щоб кожен працівник за 
своїм бажанням міг проходити регулярні профілактичні медичні огляди.

3. Профілактичний медичний нагляд може бути складовою частиною національної 
системи охорони здоров’я.

С т а т т я  1 5 
Групи ризику

Групи підвищеного ризику повинні мати спеціальний захист від небезпек, що їм 
загрожують.

С т а т т я  16 
Окремі Директиви; – внесення змін; –  

Загальна сфера застосування цієї Директиви

1. Рада на пропозицію Комісії на підставі статті 118а Договору приймає окремі 
Директиви, в тому числі, у сферах, перелічених у Додатку.

2. Ця Директива і окремі Директиви, без ушкодження для процедури, про яку йдеться 
у статті 17 щодо суто технічних погоджень, можуть бути змінені відповідно до 
процедури, викладеної в статті 118а Договору.

3. Положення цієї Директиви застосовуються повністю до всіх сфер, охоплених 
окремими Директивами, без шкоди для більш суворих та/або специфічних положень, 
які містяться у цих окремих Директивах.

▼M1

С т а т т я  17

1. Для суто технічного погодження окремих директив, про які йдеться у частині 1 
статті 16, з урахуванням:
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▼M1

— прийняття директив у сфері технічної гармонізації і стандартизації, та/або
— технічного прогресу, змін у міжнародних правилах або нормах, а також нових 

наукових даних,

Комісія діє за сприяння комітету,

2. Статті 5 та 7 Рішення 1999/468/ЄС підлягають застосуванню, беручи до уваги 
положення його статті 8.

Період, встановлений у частині 6 статті 5 Рішення 1999/468/ЄС становитиме три 
місяця.

3. Комісія встановлює свій внутрішній регламент.

▼M2

С т а т т я  17а 
Звіти з імплементації

1. Один раз на п’ять років держави-члени подають Комісії єдиний звіт з практичної 
імплементації цієї Директиви, а також власних Директив у значенні частини 1 статті 
16, який містить погляди соціальних партнерів. Звіт оцінює різні питання, пов’язані з 
практичною імплементацією різних Директив та, за необхідності і можливості, надає 
дані, розподілені за статевою приналежністю.

2. Комісія, за сприяння Дорадчого комітету з питань охорони здоров’я і забезпечення 
безпеки на виробництві, визначає структуру звіту, а також складає запитальник, що 
конкретизує його зміст.

Звіт включає загальну частину щодо положень цієї Директиви відносно загальних 
принципів та пунктів, що стосуються всіх Директив, зазначених у частині 1.

На завершення загальної частини певні глави присвячуються імплементації деяких 
аспектів кожної Директиви, за можливості включаючи певні покажчики.

3. Комісія подає державам-членам структуру звіту та вищезгаданий запитальник, 
що конкретизує його зміст, принаймні за шість місяців до кінця періоду, охопленого 
звітом. Звіт подається Комісії в межах 12 місяців з кінця п’ятирічного періоду, який він 
охоплює. 

4. За допомогою цих звітів Комісія здійснює оцінку імплементації згаданих директив 
щодо їхньої обґрунтованості, дослідницької роботи та новітніх наукових знань у 
різних сферах, що розглядаються. У межах 36 місяців з кінця п’ятирічного періоду вона 
повідомляє Європейському Парламенту, Раді, Європейському економіко-соціальному 
комітету та Дорадчому комітету з питань охорони здоров’я і забезпечення безпеки 
на виробництві про результати здійсненої оцінки та, за необхідності, про ініціативи 
щодо покращення функціонування нормативно-правової бази.

5. Перший звіт охоплює період від 2007 року до 2012 року.
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▼B

С т а т т я  1 8
Прикінцеві положення

1. Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення для виконання цієї Директиви не пізніше 31 грудня 1992 року.

▼B

Вони негайно повідомляють про це Комісію.

2. Держави-члени повідомляють Комісії про тексти положень національного права, 
що вони ухвалили або ухвалюють у сфері, яку охоплює ця Директива.

▼M2

▼B

С т а т т я  1 9
Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼B

ДОДАТОК 
Перелік сфер діяльності, про які йдеться у частині 1 статті 16

— Робочі зони
— Засоби праці
— Засоби індивідуального захисту
— Робота перед екранами дисплеїв
— Ручне перенесення вантажів, що може спричинити пошкодження хребта;
— Тимчасові або такі, що змінюють місце, будівельні майданчики;
— Риболовля та сільське господарство.
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COUNCIL DIRECTIVE 89/391/EEC OF 12 JUNE 1989 ON THE 
INTRODUCTION OF MEASURES TO ENCOURAGE IMPROVEMENTS 
IN THE SAFETY AND HEALTH OF WORKERS AT WORK
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Corrected by:
►C1 Corrigendum, OJ L 275, 5.10.1990, p. 42  (89/391)
▼B

COUNCIL DIRECTIVE 
of 12 June 1989 

on the introduction of measures to encourage improvements 
in the safety and health of workers at work 

(89/391/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 118a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1) , drawn up after consultation with 
the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,

In cooperation with the European Parliament (2) ,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),

Whereas Article 118a of the Treaty provides that the Council shall adopt, by means of 
Directives, minimum requirements for encouraging improvements, especially in the working 
environment, to guarantee a better level of protection of the safety and health of workers;

Whereas this Directive does not justify any reduction in levels of protection already achieved 
in individual Member States, the Member State being committed, under the Treaty, to 
encouraging improvements in conditions in this area and to harmonizing conditions while 

1 OJ No C 141, 30. 5. 1988, p. 1.
2 OJ No C 326, 19. 12. 1988, p. 102, and OJ No C 158, 26. 6. 1989.
3 OJ No C 175, 4. 7. 1988, p. 22.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003R1882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003R1882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003R1882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0391R%2802%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0391R%2802%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0391
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01989L0391-20081211&qid=1429784039757&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01989L0391-20081211&qid=1429784039757&from=EN
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maintaining the improvements made;

Whereas it is known that workers can be exposed to the effects of dangerous environmental 
factors at the work place during the course of their working life;

Whereas, pursuant to Article 118a of the Treaty, such Directives must avoid imposing 
administrative, financial and legal constraints which would hold back the creation and 
development of small and medium-sized undertakings;

Whereas the communication from the Commission on its programme concerning safety, 
hygiene and health at work (1) provides for the adoption of Directives designed to guarantee 
the safety and health of workers;

Whereas the Council, in its resolution of 21 December 1987 on safety, hygiene and health at 
work (2), took note of the Commission’s intention to submit to the Council in the near future 
a Directive on the organization of the safety and health of workers at the work place;

Whereas in February 1988 the European Parliament adopted four resolutions following the 
debate on the internal market and worker protection; whereas these resolutions specifically 
invited the Commission to draw up a framework Directive to serve as a basis for more 
specific Directives covering all the risks connected with safety and health at the work place;

Whereas Member States have a responsibility to encourage improvements in the safety 
and health of workers on their territory; 

▼B

whereas taking measures to protect the health and safety of workers at work also helps, in 
certain cases, to preserve the health and possibly the safety of persons residing with them;

Whereas Member States’ legislative systems covering safety and health at the work place 
differ widely and need to be improved; whereas national provisions on the subject, which 
often include technical specifications and/ or self-regulatory standards, may result in 
different levels of safety and health protection and allow competition at the expense of 
safety and health;

Whereas the incidence of accidents at work and occupational diseases is still too high; 
whereas preventive measures must be introduced or improved without delay in order to 
safeguard the safety and health of workers and ensure a higher degree of protection;

Whereas, in order to ensure an improved degree of protection, workers and/ or their 
representatives must be informed of the risks to their safety and health and of the measures 
required to reduce or eliminate these risks; whereas they must also be in a position to 
contribute, by means of balanced participation in accordance with national laws and/ or 
practices, to seeing that the necessary protective measures are taken;

Whereas information, dialogue and balanced participation on safety and health at work 
must be developed between employers and workers and/ or their representatives by 
means of appropriate procedures and instruments, in accordance with national laws and/ 

1 OJ No C 28, 3. 2. 1988, p. 3.
2 OJ No C 28, 3. 2. 1988, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0391
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or practices;

Whereas the improvement of workers’ safety, hygiene and health at work is an objective 
which should not be subordinated to purely economic considerations;

Whereas employers shall be obliged to keep themselves informed of the latest advances in 
technology and scientific findings concerning work-place design, account being taken of the 
inherent dangers in their undertaking, and to inform accordingly the workers’ representatives 
exercising participation rights under this Directive, so as to be able to guarantee a better 
level of protection of workers’ health and safety;

Whereas the provisions of this Directive apply, without prejudice to more stringent present 
or future Community provisions, to all risks, and in particular to those arising from the use 
at work of chemical, physical and biological agents covered by Directive 80/1107/EEC (1), as 
last amended by Directive 88/642/EEC (2);

Whereas, pursuant to Decision 74/325/EEC (3), the Advisory Committee on Safety, Hygiene 
and Health Protection at Work is consulted by the Commission on the drafting of proposals 
in this field;

Whereas a Committee composed of members nominated by the Member States needs to 
be set up to assist the Commission in making the technical adaptations to the individual 
Directives provided for in this Directive.

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

▼B

SECTION I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Object

1. The object of this Directive is to introduce measures to encourage improvements in the 
safety and health of workers at work.

2. To that end it contains general principles concerning the prevention of occupational 
risks, the protection of safety and health, the elimination of risk and accident factors, the 
informing, consultation, balanced participation in accordance with national laws and/ or 
practices and training of workers and their representatives, as well as general guidelines for 
the implementation of the said principles.

3. This Directive shall be without prejudice to existing or future national and Community 
provisions which are more favourable to protection of the safety and health of workers at 
work.

A r t i c l e  2 
Scope

1 OJ No L 327, 3. 12. 1980, p. 8. 
2 OJ No L 356, 24. 12. 1988, p. 74.
3 OJ No L 185, 9. 7. 1974, p. 15.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0391
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1. This Directive shall apply to all sectors of activity, both public and private (industrial, 
agricultural, commercial, administrative, service, educational, cultural, leisure, etc.).

2. This Directive shall not be applicable where characteristics peculiar to certain specific 
public service activities, such as the armed forces or the police, or to certain specific activities 
in the civil protection services inevitably conflict with it.

In that event, the safety and health of workers must be ensured as far as possible in the light 
of the objectives of this Directive.

A r t i c l e  3 
Definitions

For the purposes of this Directive, the following terms shall have the following meanings:

(a) worker: any person employed by an employer, including trainees and apprentices but 
excluding domestic servants;

(b) employer: any natural or legal person who has an employment relationship with the 
worker and has responsibility for the undertaking and/ or establishment;

(c) workers’ representative with specific responsibility for the safety and health of workers: 
any person elected, chosen or designated in accordance with national laws and/ or practices 
to represent workers where problems arise relating to the safety and health protection of 
workers at work;

(d) prevention: all the steps or measures taken or planned at all stages of work in the 
undertaking to prevent or reduce occupational risks.

A r t i c l e  4

1. Member States shall take the necessary steps to ensure that employers, workers and 
workers’ representatives are subject to the legal provisions necessary for the implementation 
of this Directive.

▼B

2. In particular, Member States shall ensure adequate controls and supervision.

SECTION II 
EMPLOYERS’ OBLIGATIONS

A r t i c l e  5 
General provision

1. The employer shall have a duty to ensure the safety and health of workers in every aspect 
related to the work.

2. Where, pursuant to Article 7 (3), an employer enlists competent external services or 
persons, this shall not discharge him from his responsibilities in this area.

3. The workers’ obligations in the field of safety and health at work shall not affect the 
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principle of the responsibility of the employer.

4. This Directive shall not restrict the option of Member States to provide for the exclusion 
or the limitation of employers’ responsibility where occurrences are due to unusual and 
unforeseeable circumstances, beyond the employers’ control, or to exceptional events, the 
consequences of which could not have been avoided despite the exercise of all due care.

Member States need not exercise the option referred to in the first subparagraph.

A r t i c l e  6 
General obligations on employers

1. Within the context of his responsibilities, the employer shall take the measures necessary 
for the safety and health protection of workers, including prevention of occupational risks 
and provision of information and training, as well as provision of the necessary organization 
and means.

The employer shall be alert to the need to adjust these measures to take account of changing 
circumstances and aim to improve existing situations.

2. The employer shall implement the measures referred to in the first subparagraph of 
paragraph 1 on the basis of the following general principles of prevention:

(a) avoiding risks;
(b) evaluating the risks which cannot be avoided:
(c) combating the risks at source;
(d) adapting the work to the individual, especially as regards the design of work places, 

the choice of work equipment and the choice of working and production methods, 
with a view, in particular, to alleviating monotonous work and work at a predetermined 
work-rate and to reducing their effect on health.

(e) adapting to technical progress;
(f) replacing the dangerous by the non-dangerous or the less dangerous;
(g) developing a coherent overall prevention policy which covers technology, organization 

of work, working conditions, social relationships and the influence of factors related to 
the working environment;

▼B

(h) giving collective protective measures priority over individual protective measures;
(i) giving appropriate instructions to the workers.

3. Without prejudice to the other provisions of this Directive, the employer shall, taking into 
account the nature of the activities of the enterprise and/ or establishment:

(a) evaluate the risks to the safety and health of workers, inter alia in the choice of work 
equipment, the chemical substances or preparations used, and the fitting-out of work 
places.

Subsequent to this evaluation and as necessary, the preventive measures and the working 
and production methods implemented by the employer must:

 — assure an improvement in the level of protection afforded to workers with regard to 
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safety and health,
 — be integrated into all the activities of the undertaking and/ or establishment and at 

all hierarchical levels;
(b) where he entrusts tasks to a worker, take into consideration the worker’s capabilities 

as regards health and safety;
(c) ensure that the planning and introduction of new technologies are the subject of 

consultation with the workers and/ or their representatives, as regards the consequences 
of the choice of equipment, the working conditions and the working environment for 
the safety and health of workers;

(d) take appropriate steps to ensure that only workers who have received adequate 
instructions may have access to areas where there is serious and specific danger.

4. Without prejudice to the other provisions of this Directive, where several undertakings 
share a work place, the employers shall cooperate in implementing the safety, health and 
occupational hygiene provisions and, taking into account the nature of the activities, shall 
coordinate their actions in matters of the protection and prevention of occupational risks, 
and shall inform one another and their respective workers and/ or workers’ representatives 
of these risks.

5. Measures related to safety, hygiene and health at work may in no circumstances involve 
the workers in financial cost.

A r t i c l e  7 
Protective and preventive services

1. Without prejudice to the obligations referred to in Articles 5 and 6, the employer 
shall designate one or more workers to carry out activities related to the protection and 
prevention of occupational risks for the undertaking and/ or establishment.

2. Designated workers may not be placed at any disadvantage because of their activities 
related to the protection and prevention of occupational risks.

Designated workers shall be allowed adequate time to enable them to fulfil their obligations 
arising from this Directive.

3. If such protective and preventive measures cannot be organized for lack of competent 
personnel in the undertaking and/ or establishment, the employer shall enlist competent 
external services or persons.

4. Where the employer enlists such services or persons, he shall inform them of the factors 
known to affect, or suspected of affecting, the safety and health of the workers and they 
must have access to the information referred to in Article 10 (2).

▼B

5. In all cases:

— the workers designated must have the necessary capabilities and the necessary means,
— the external services or persons consulted must have the necessary aptitudes and the 

necessary personal and professional means, and
— the workers designated and the external services or persons consulted must be 
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sufficient in number to deal with the organization of protective and preventive 
measures, taking into account the size of the undertaking and/ or establishment and/ 
or the hazards to which the workers are exposed and their distribution throughout the 
entire undertaking and/ or establishment.

6. The protection from, and prevention of, the health and safety risks which form the 
subject of this Article shall be the responsibility of one or more workers, of one service or 
of separate services whether from inside or outside the undertaking and/ or establishment.

The worker(s) and/ or agency(ies) must work together whenever necessary.

7. Member States may define, in the light of the nature of the activities and size of the 
undertakings, the categories of undertakings in which the employer, provided he is 
competent, may himself take responsibility for the measures referred to in paragraph 1.

8. Member States shall define the necessary capabilities and aptitudes referred to in 
paragraph 5.

They may determine the sufficient number referred to in paragraph 5.

A r t i c l e  8 
First aid, fire-fighting and evacuation of workers, serious and imminent danger

1. The employer shall:

— take the necessary measures for first aid, fire-fighting and evacuation of workers, 
adapted to the nature of the activities and the size of the undertaking and/ or 
establishment and taking into account other persons present,

— arrange any necessary contacts with external services, particularly as regards first aid, 
emergency medical care, rescue work and fire-fighting.

2. Pursuant to paragraph 1, the employer shall, inter alia, for first aid, fire-fighting and the 
evacuation of workers, designate the workers required to implement such measures.

The number of such workers, their training and the equipment available to them shall be 
adequate, taking account of the size and/ or specific hazards of the undertaking and/ or 
establishment.

3. The employer shall:

(a) as soon as possible, inform all workers who are, or may be, exposed to serious and 
imminent danger of the risk involved and of the steps taken or to be taken as regards 
protection;

(b) take action and give instructions to enable workers in the event of serious, imminent 
and unavoidable danger to stop work and/ or immediately to leave the work place and 
proceed to a place of safety;

(c) save in exceptional cases for reasons duly substantiated, refrain from asking workers to 
resume work in a working situation where there is still a serious and imminent danger.

▼B

4. Workers who, in the event of serious, imminent and unavoidable danger, leave their 
workstation and/ or a dangerous area may not be placed at any disadvantage because of 
their action and must be protected against any harmful and unjustified consequences, in 
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accordance with national laws and/ or practices.

5. The employer shall ensure that all workers are able, in the event of serious and imminent 
danger to their own safety and/ or that of other persons, and where the immediate superior 
responsible cannot be contacted, to take the appropriate steps in the light of their knowledge 
and the technical means at their disposal, to avoid the consequences of such danger.

Their actions shall not place them at any disadvantage, unless they acted carelessly or there 
was negligence on their part.

A r t i c l e  9 
Various obligations on employers

1. The employer shall:

(a) be in possession of an assessment of the risks to safety and health at work, including 
those facing groups of workers exposed to particular risks;

(b) decide on the protective measures to be taken and, if necessary, the protective 
equipment to be used;

(c) keep a list of occupational accidents resulting in a worker being unfit for work for more 
than three working days;

(d) draw up, for the responsible authorities and in accordance with national laws and/ or 
practices, reports on occupational accidents suffered by his workers.

2. Member States shall define, in the light of the nature of the activities and size of the 
undertakings, the obligations to be met by the different categories of undertakings in 
respect of the drawing-up of the documents provided for in paragraph 1 (a) and (b) and 
when preparing the documents provided for in paragraph 1 (c) and (d).

A r t i c l e  10 
Worker information

1. The employer shall take appropriate measures so that workers and/ or their representatives 
in the undertaking and/ or establishment receive, in accordance with national laws and/ 
or practices which may take account, inter alia, of the size of the undertaking and/ or 
establishment, all the necessary information concerning:

(a) the safety and health risks and protective and preventive measures and activities in 
respect of both the undertaking and/ or establishment in general and each type of 
workstation and/ or job;

(b) the measures taken pursuant to Article 8 (2).

2. The employer shall take appropriate measures so that employers of workers from any 
outside undertakings and/ or establishments engaged in work in his undertaking and/ 
or establishment receive, in accordance with national laws and/ or practices, adequate 
information concerning the points referred to in paragraph 1 (a) and (b) which is to be 
provided to the workers in question.

3. The employer shall take appropriate measures so that workers with specific functions 
in protecting the safety and health of workers, or workers’ representatives with specific 
responsibility for the safety and  
▼B
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health of workers shall have access, to carry out their functions and in accordance with 
national laws and/ or practices, to:

(a) the risk assessment and protective measures referred to in Article 9 (1) (a) and (b);
(b) the list and reports referred to in Article 9 (1) (c) and (d);
(c) the information yielded by protective and preventive measures, inspection agencies 

and bodies responsible for safety and health.

A r t i c l e  11 
Consultation and participation of workers

1. Employers shall consult workers and/ or their representatives and allow them to take 
part in discussions on all questions relating to safety and health at work.

This presupposes:
— the consultation of workers,
— the right of workers and/ or their representatives to make proposals,
— balanced participation in accordance with national laws and/ or practices.

2. Workers or workers’ representatives with specific responsibility for the safety and health 
of workers shall take part in a balanced way, in accordance with national laws and/ or 
practices, or shall be consulted in advance and in good time by the employer with regard to:

(a) any measure which may substantially affect safety and health;
(b) the designation of workers referred to in Articles 7 (1) and 8 (2) and the activities 

referred to in Article 7 (1);
(c) the information referred to in Articles 9 (1) and 10;
(d) the enlistment, where appropriate, of the competent services or persons outside the 

undertaking and/ or establishment, as referred to in Article 7 (3);
(e) the planning and organization of the training referred to in Article 12.

3. Workers’ representatives with specific responsibility for the safety and health of workers 
shall have the right to ask the employer to take appropriate measures and to submit 
proposals to him to that end to mitigate hazards for workers and/ or to remove sources of 
danger.

4. The workers referred to in paragraph 2 and the workers’ representatives referred to 
in paragraphs 2 and 3 may not be placed at a disadvantage because of their respective 
activities referred to in paragraphs 2 and 3.

5. Employers must allow workers’ representatives with specific responsibility for the safety 
and health of workers adequate time off work, without loss of pay, and provide them with 
the necessary means to enable such representatives to exercise their rights and functions 
deriving from this Directive.

6. Workers and/ or their representatives are entitled to appeal, in accordance with national 
law and/ or practice, to the authority responsible for safety and health protection at work 
if they consider that the measures taken and the means employed by the employer are 
inadequate for the purposes of ensuring safety and health at work.

Workers’ representatives must be given the opportunity to submit their observations during 
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inspection visits by the competent authority.

▼B

A r t i c l e  1 2 
Training of workers

1. The employer shall ensure that each worker receives adequate safety and health training, 
in particular in the form of information and instructions specific to his workstation or job:

— on recruitment,
— in the event of a transfer or a change of job,
— in the event of the introduction of new work equipment or a change in equipment,
— in the event of the introduction of any new technology.

The training shall be:

— adapted to take account of new or changed risks, and
— repeated periodically if necessary.

2. The employer shall ensure that workers from outside undertakings and/ or establishments 
engaged in work in his undertaking and/ or establishment have in fact received appropriate 
instructions regarding health and safety risks during their activities in his undertaking and/ 
or establishment.

3. Workers’ representatives with a specific role in protecting the safety and health of workers 
shall be entitled to appropriate training.

4. The training referred to in paragraphs 1 and 3 may not be at the workers’ expense or at 
that of the workers’ representatives.

The training referred to in paragraph 1 must take place during working hours.

The training referred to in paragraph 3 must take place during working hours or in accordance 
with national practice either within or outside the undertaking and/ or the establishment.

SECTION III 
WORKERS’ OBLIGATIONS

A r t i c l e  1 3
1. It shall be the responsibility of each worker to take care as far as possible of his own 
safety and health and that of other persons affected by his ►C1 acts or omissions ◄ at work 
in accordance with his training and the instructions given by his employer.

2. To this end, workers must in particular, in accordance with their training and the 
instructions given by their employer:

(a) make correct use of machinery, apparatus, tools, dangerous substances, transport 
equipment and other means of production;

(b) make correct use of the personal protective equipment supplied to them and, after 
use, return it to its proper place;

(c) refrain from disconnecting, changing or removing arbitrarily safety devices fitted, 
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e.g. to machinery, apparatus, tools, plant and buildings, and use such safety devices 
correctly;

(d) immediately inform the employer and/ or the workers with specific responsibility for 
the safety and health of workers of any work situation they have reasonable grounds 
for considering represents a serious and immediate danger to safety and health and of 
any shortcomings in the protection arrangements;

▼B

(e) cooperate, in accordance with national practice, with the employer and/ or workers 
with specific responsibility for the safety and health of workers, for as long as may be 
necessary to enable any tasks or requirements imposed by the competent authority to 
protect the safety and health of workers at work to be carried out;

(f) cooperate, in accordance with national practice, with the employer and/ or workers 
with specific responsibility for the safety and health of workers, for as long as may be 
necessary to enable the employer to ensure that the working environment and working 
conditions are safe and pose no risk to safety and health within their field of activity.

SECTION IV 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

A r t i c l e  14 
Health surveillance

1. To ensure that workers receive health surveillance appropriate to the health and safety 
risks they incur at work, measures shall be introduced in accordance with national law and/ 
or practices.

2. The measures referred to in paragraph 1 shall be such that each worker, if he so wishes, 
may receive health surveillance at regular intervals.

3. Health surveillance may be provided as part of a national health system.

A r t i c l e  1 5 
Risk groups

Particularly sensitive risk groups must be protected against the dangers which specifically 
affect them.

A r t i c l e  16 
Individual Directives — Amendments — General scope of this Directive

1. The Council, acting on a proposal from the Commission based on Article 118a of the 
Treaty, shall adopt individual Directives, inter alia, in the areas listed in the Annex.

2. This Directive and, without prejudice to the procedure referred to in Article 17 concerning 
technical adjustments, the individual Directives may be amended in accordance with the 
procedure provided for in Article 118a of the Treaty.

3. The provisions of this Directive shall apply in full to all the areas covered by the individual 
Directives, without prejudice to more stringent and/ or specific provisions contained in 
these individual Directives.
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▼M3

A r t i c l e  17 
Committee procedure

1. The Commission shall be assisted by a committee to make purely technical adjustments 
to the individual directives provided for in Article 16(1) in order to take account of:

(a) the adoption of directives in the field of technical harmonisation and standardisation;

(b) technical progress, changes in international regulations or specifications and new 
findings.

Those measures, designed to amend non-essential elements of the individual directives, 
shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in 
paragraph 2. On imperative grounds of urgency, the Commission may have recourse to the 
urgency procedure referred to in paragraph 3.

2. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 
1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

3. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1), (2), (4) and (6) and Article 7 of 
Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

▼M2

A r t i c l e  17a 
Implementation reports

1. Every five years, the Member States shall submit a single report to the Commission on 
the practical implementation of this Directive and individual Directives within the meaning 
of Article 16(1), indicating the points of view of the social partners. The report shall assess 
the various points related to the practical implementation of the different Directives and, 
where appropriate and available, provide data disaggregated by gender.

2. The structure of the report, together with a questionnaire specifying its content, shall 
be defined by the Commission, in cooperation with the Advisory Committee on Safety and 
Health at Work.

The report shall include a general part on the provisions of this Directive relating to the 
common principles and points applicable to all of the Directives referred to in paragraph 1.

To complement the general part, specific chapters shall deal with implementation of the 
particular aspects of each Directive, including specific indicators, where available.

3. The Commission shall submit the structure of the report, together with the above-
mentioned questionnaire specifying its content, to the Member States at least six months 
before the end of the period covered by the report. The report shall be transmitted to the 
Commission within 12 months of the end of the five-year period that it covers.

4. Using these reports as a basis, the Commission shall evaluate the implementation of the 
Directives concerned in terms of their relevance, of research and of new scientific knowledge 
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in the various fields in question. It shall, within 36 months of the end of the five-year period, 
inform the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Advisory Committee on Safety and Health at Work of the results of this evaluation 
and, if necessary, of any initiatives to improve the operation of the regulatory framework.

5. The first report shall cover the period 2007 to 2012.

▼B

A r t i c l e  1 8 
Final provisions

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 31 December 1992.

They shall forthwith inform the Commission thereof.

2. Member States shall communicate to the Commission the texts of the provisions of 
national law which they have already adopted or adopt in the field covered by this Directive.

▼M2 ––––––

▼B

A r t i c l e  1 9

This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX

List of areas referred to in Article 16 (1)
— Work places
— Work equipment
— Personal protective equipment
— Work with visual display units
— Handling of heavy loads involving risk of back injury
— Temporary or mobile work sites
— Fisheries and agriculture
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2. ДИРЕКТИВА РАДИ 89/654/ЄЕС ВІД 30 ЛИСТОПАДА 1989 РОКУ 
ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ДО БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
НА РОБОЧОМУ МІСЦІ (ПЕРША ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ 
ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

(OB L 393, 30.12.1989, C. 1)

Зі змінами, внесеними: Офіційний вісник 
No C L 38

Дата

►М1 
Директивою 2007/30/ЄС 
Європейського Парламенту від  20 
червня 2007 року

21 27.06.2007

З виправленнями, внесеними:
►С1 Виправлення, ОВ L 211, 09.08.1990, C. 15 (89/654/ЄЕС)

►С2 Виправлення, ОВ L 59, 06.03.1991, C. 15 (89/654/ЄЕС)

▼B

ДИРЕКТИВА РАДИ 
від 30 листопада 1989 року 

щодо мінімальних вимог стосовно безпеки і охорони здоров’я у робочих зонах 
(перша окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) 

(89/654/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, 
зокрема, його пункт А статті 118,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), підготовлену після консультацій з Дорадчим 
Комітетом з питань безпеки, гігієни праці і охорони здоров’я на робочому місці,

У співробітництві з Європейським Парламентом (2),

Беручи до уваги позицію Економічно-соціального комітету (3),

Оскільки у пункті А статті 118 Договору передбачено, що Рада шляхом ухвалення 
директив визначає мінімальні вимоги, особливо щодо поліпшення робочого 
середовища, підвищення рівня безпеки та охорони здоров’я працівників;

Оскільки згідно з цією статтею такі директиви не повинні містити адміністративних, 
фінансових або правових аспектів, які перешкоджали б створенню і розвитку малих 
та середніх підприємств.

Оскільки повідомлення Комісії про програму її дій в сфері безпеки, гігієни праці і 
охорони здоров’я на робочому місці (4) передбачає ухвалення Директиви, яка повинна 
забезпечити безпеку і охорона здоров’я працівникам у робочих зонах у робочому 
середовищі).
1 ОВ С 141; 30.5.1988, С. 6, ОВ С 115; 8.5.1989, С. 34 та ОВ С 284; 10.11.1989, С. 8
2 ОВ С 326; 19.12.1988, С. 123, та ОВ С 256; 9.10.1988, С. 51.
3 ОВ С 175; 4.7.1988, С. 28.
4 ОВ С 28; 3.2.1988, С. 3.
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Оскільки у своїй Резолюції від 21 грудня 1997 року стосовно безпеки, гігієни праці і 
охорони здоров’я на робочому місці (1) Рада взяла до уваги намір Комісії протягом 
короткого часу розробити мінімальні вимоги щодо робочих зон.

Оскільки дотримання мінімальних вимог поліпшення безпеки і охорони здоров’я в 
робочих зонах є необхідною передумовою забезпечення безпеки і охорони здоров’я 
працівників.

Ця Директива є окремою Директивою у значенні частини 1 статті 16 Директиви 
Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про впровадження заходів для заохочення 
вдосконалень у сфері безпеки і захисту здоров’я працівників під час роботи (2), оскільки 
положення зазначеної Директиви, без шкоди більш суворим або специфічним 
положенням цієї Директиви у всій своїй повноті стосуються вимог до робочих зон. 

Оскільки ця Директива є практичним внеском для забезпечення соціальної 
захищеності у внутрішньому ринку; 

Оскільки згідно з Рішенням 74/325/ЄЕС (3) із останніми змінами, внесеними Актом про 
приєднання від 1985 року, Комісія консультується з Дорадчим 

Комітетом з безпеки, гігієни і охорони здоров’я з питань розробки пропозицій у цій 
сфері,

▼B

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

СЕКЦІЯ І 
Загальні положення

С т а т т я  1 
Предмет Директиви

1. Ця Директива є першою окремою Директивою у значенні частини 1 статті 16 
Директиви 89/391/ЄЕС; встановлює мінімальні вимоги стосовно безпеки і охорони 
здоров’я у робочих зонах, як визначено у статті 2.

2. Ця Директива не застосовуються до:

(a) транспортних засобів, які використовуються за межами підприємства та/чи 
виробництва, а також робочих зон всередині транспортних засобів;

(b) тимчасових чи пересувних будівельних майданчиків;

(c) добувної промисловості;

(d) риболовних суден;

(e) полів, лісів та інших місцевостей, що належать сільськогосподарським або 

1 ОВ С 28; 3.2.1988, С. 1.
2 ОВ L 183; 29.6.1989, С. 1.
3 ОВ L 185; 9.7.1974, С. 15.
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лісогосподарським угіддям, але перебувають за межами оброблюваних територій.

3. Положення Директиви 89/391/ЄЕС, без шкоди більш ►С2 жорстким ◄ або 
спеціальним положенням цієї Директиви, у всій своїй повноті застосовуються до 
сфери застосування пункту 1.

С т а т т я  2 
Визначення

В контексті цієї Директиви «робочі зони» – це місця у будівлях або спорудах, що 
належать підприємству та/або виробництву, які призначені для використання в 
якості робочих місць, включаючи будь-яке місце на території підприємства, до якого 
працівник має доступ при виконанні дорученої йому роботи.

СЕКЦІЯ ІІ 
Обов’язки роботодавця

С т а т т я  3 
Робочі зони, що використовуються вперше

Робочі зони, які використовуються вперше після 31 грудня 1992 року, повинні 
відповідати мінімальним вимогам безпеки і охорони здоров’я, визначеним у Додатку 
1.

С т а т т я  4 
Робочі зони, які вже використовуються

Робочі зони, які вже використовувались до 1 січня 1993 року, повинні протягом 
щонайбільше трьох років після вказаної дати бути приведеними у відповідність з 
мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я, визначеними у Додатку ІІ 

Однак, для Республіки Португалія, робочі зони, які використовувалися до 1 січня 1993 
року, повинні протягом щонайбільше чотирьох років після цієї дати бути приведеними 
у відповідність з мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я, визначеними у 
Додатку ІІ.

▼B

С т а т т я  5

Зміни робочих зон

Якщо після 31 грудня 1992 року будуть проводитися зміни, розширення та/або 
переобладнання робочих зон, роботодавець повинен вжити необхідних заходів для 
того, щоб ці зміни, розширення та/або переобладнання проводились у відповідності 
з мінімальними вимогами, визначеними у Додатку І.

С т а т т я  6 
Загальні вимоги

Для забезпечення безпеки і охорони здоров’я працівників роботодавець повинен 
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потурбуватись про те, щоб:

— підходи до аварійних виходів і шляхів евакуації, а також ці виходи і шляхи були 
вільними, щоб ними можна було скористатись у будь-який момент;

— робочі зони, а також обладнання і пристрої, особливо, зазначені у Додатках І та 
ІІ, підтримувались у робочому стані а виявлені несправності, які можуть негативно 
вплинути на безпеку і здоров’я працівників, усувались так швидко, наскільки це 
можливо;

— робочі зони, а також обладнання і пристрої, особливо, зазначені у Додатку І пункт 
6 та у Додатку ІІ пункт 6, регулярно очищались для забезпечення належних гігієнічних 
умов;

— захисні засоби і пристрої, призначені для запобігання або усунення небезпеки, 
зокрема, ті, про які зазначені у Додатках І і ІІ, підлягають регулярному наглядові і 
перевіркам їх функціональних здатностей.

С т а т т я  7 
Інформування працівників

Без шкоди положенням статті 10 Директиви 89/391/ЄЕС, працівники та/або їх 
представники повинні бути інформовані про всі заходи, які вживаються для безпеки і 
охорони здоров’я у робочих зонах.

С т а т т я  8 
Заслуховування і залучення працівників

Відповідно до статті 11 Директиви 89/391/ЄЕС роботодавці ознайомлюються з думкою 
працівників, або їх представників з питань, що відносяться до сфери застосування цієї 
Директиви, включаючи Додатки, і надають їм можливість співробітництва у цій сфері.

СЕКЦІЯ ІІІ 
Інші положення

С т а т т я  9

Внесення змін до Додатків

Суто технічна зміни Додатків, обумовлені:

— ухваленням Директив про технічну гармонізацію і стандартизацію у сфері 
планування, виготовлення або конструювання окремих компонентів робочих зон, та/
або

— технічним прогресом, змінами у міжнародних правилах або документах, розвитком 
знань, що стосуються робочих зон, здійснюється відповідно до процедури, викладеної 
в статті 17 Директиви 89/391/ЄЕС.

▼B
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С т а т т я  10 
Прикінцеві положення

1. Держави-члени вводять в дію закони, підзаконні акти та адміністративні положення, 
необхідні для

приведення у відповість з цією Директивою не пізніше 31 грудня 1992 року, негайно 
інформуючи про це Комісію (Грецька Республіка – не пізніше 31 грудня 1994 року).

2. Держави-члени передають Комісії тексти національного законодавства у сфері 
застосування цієї Директиви, які вони ухвалюють, або вже ухвалили.

▼M1 ____________

▼B

С т а т т я  11

Цю Директива адресовано державам-членам.

▼B

ДОДАТОК І
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ РОБОЧИХ ЗОН, 

ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ВПЕРШЕ, ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 3 ДИРЕКТИВИ

1. Попереднє зауваження

Вимоги цього Додатку застосовуються у всіх випадках, коли цього вимагають 
властивості робочих зон, або характер діяльності, обставини, або наявність небезпеки.

2. Стійкість і міцність

Будівлі та споруди, призначені для розміщення робочих зон, повинні мати конструкцію 
і міцність, що відповідали б їх призначенню.

3. Електричне обладнання

Електричне обладнання повинно бути так сконструйоване і встановлене, щоб не 
спричиняти небезпеки пожежі або вибуху і щоб люди були належним чином захищені 
від нещасних випадків внаслідок прямого або непрямого контакту з ними.

При проектування і виготовленні, виборі матеріалу і захисних пристроїв слід 
враховувати напругу, вплив зовнішніх умов і професійну кваліфікацію персоналу, який 
має доступ до деталей установки.

4. Шляхи евакуації і аварійні виходи

4.1 Шляхи евакуації і аварійні виходи повинні бути вільними від будь-яких предметів 
і надавати можливість найкоротшого шляху на зовнішній простір або до безпечної 
зони.
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4.2 Повинна бути забезпечена можливість для працівників швидко і при повній 
безпеці покинути всі робочі місця.

4.3 Кількість, розташування і розміри шляхів евакуації і аварійних виходів 
визначаються відповідно до використання, облаштування і розмірів робочих зон, а 
також максимально-можливої кількості осіб, що можуть там перебувати. 

4.4 Двері аварійних виходів повинні відкриватись назовні. Двері аварійних виходів 
повинні замикатись так, щоб будь-яка особа могла легко і швидко їх відкрити без 
застосування додаткових засобів у випадку необхідності.

Розсувні двері і двері, що обертаються, не допускається застосовувати як двері 
аварійних виходів.

4.5 Шляхи евакуації і аварійні виходи повинні мати позначення відповідно до 
національних приписів, гармонізованих з Директивою 92/58/ЄЕС (1).

Ці позначення повинні бути стійкими і ставитись на відповідних місцях.

4.6 Не допускається замикати аварійні виходи на ключ.

Шляхи евакуації та аварійні виходи, а також підходи і двері, що ведуть до них не 
повинні бути перегороджені сторонніми предметами, повинні бути в будь-який 
момент готовими до використання без перешкод.

4.7 Шляхи евакуації і аварійні виходи, для яких необхідне освітлення, повинні мати 
достатнє аварійне освітлення на випадок відключення основного освітлення.

5. Пожежна сигналізація; боротьба з пожежами

5.1 В робочих зонах відповідно до розмірів і використання будівлі, наявного 
обладнання, фізичних і хімічних властивостей наявних речовин, а також максимально 
можливої кількості присутніх осіб повинні бути в наявності засоби гасіння пожежі і, за 
необхідності, засоби виявлення вогню і аварійної сигналізації. 

5.2 Неавтоматичне обладнання для гасіння вогню повинно перебувати в 
легкодоступному місці і бути зручним для використання.

Воно повинно мати позначення відповідно до національних положень, гармонізованих 
з Директивою 92/58/ЄЕС.

Ці позначення повинні бути стійкими і нанесеними у належних місцях.

▼B

6. Вентиляція у закритих робочих приміщеннях

6.1  У закритих робочих приміщеннях повинно бути достатньо придатного для 
дихання повітря з урахуванням характеру робочого процесу і фізичних потреб 
організму працівників.

1 OB L 229, 7.9.1977, C. 12.
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Якщо застосовуються вентиляційні пристрої, вони повинні бути готовими до роботи 
в будь-який момент.

Будь-які порушення повинні відображатись попереджувальними пристроями, якщо 
це необхідно з огляду на здоров’я працівників.

6.2 Якщо застосовуються установки для кондиціювання повітря, або механічні 
вентиляційні установки, слід переконатись, що вони не створюють протягів, шкідливих 
для працівників.

Відкладення і забруднення, які можуть призвести до безпосередньої загрози для 
здоров’я працівників через повітря у приміщенні, повинні негайно видалятись.

7. Температура у приміщеннях

7.1 Протягом робочого часу у ►С1 приміщеннях, де розташовані робочі зони, ◄ повинна 
бути температура, сприятлива для потреб людського організму з урахуванням 
застосовуваних методів роботи, фізичних потреб працівників.

7.2 У приміщеннях для відпочинку, для чергового персоналу, їдальнях, санітарних 
приміщеннях і приміщеннях для надання медичної допомоги температура повинна 
відповідати призначенню цих приміщень.

7.3 Вікна, дахові ліхтарі і скляні перегородки відповідно до характеру роботи і робочих 
зон дозволяти захист робочих зон від надмірного сонячного світла.

8. Природне і штучне освітлення приміщень

8.1 Робочі зони повинні, наскільки це можливо, отримувати достатньо денного світла 
і бути обладнані пристроями штучного освітлення, яке повинно бути достатнім для 
безпеки і охорони здоров’я працівників.

8.2 Освітлення ►С1 приміщень, де розташовані робочі зони, ◄ і переходів повинно 
бути обладнані таким чином, щоб спосіб освітлення не створював загрози нещасного 
випадку.

8.3 Робочі зони, в яких працівникам у випадку відключення штучного освітлення у 
особливій мірі загрожує небезпека, повинні бути обладнані достатнім аварійним 
освітленням.

9. Підлоги, стінки, стелі і дахи приміщень

9.1 Підлоги ►С1 приміщень ◄ не повинні мати нерівностей, отворів або небезпечних 
ухилів, вони повинні бути міцними, нерухомими і неслизькими.

Місця розташування робочих місць у робочій зоні ►С1 повинні мати достатню 
теплоізоляцію ◄ з урахуванням типу підприємства і характеру фізичної діяльності 
працівників.

9.2 Поверхня підлоги, стелі і стін повинна забезпечувати можливість її чистити і 
обновляти відповідно до гігієнічних вимог.
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9.3 Прозорі або світлопроникні стіни, зокрема, скляні перегородки, у приміщеннях 
або в зоні, де розміщені ►С1 робочі місця ◄ і проходи, повинні мати добре видні 
позначення, виготовлятись з безпечного матеріалу або бути відгородженими від 
робочих місць і проходів таким чином, щоб уникнути контакту працівників з стінками 
і при пошкодженні їх не могли бути травмовані осколками.

9.4 Доступ на покрівлі з матеріалів, які не мають достатньої міцності, допускається 
лише при наявності обладнання, яке робить можливим безпечне проведення робіт.

10. Вікна та верхнє освітлення

10.1 Для працівників повинно бути передбачена можливість у безпечний спосіб 
відкривати, закривати, регулювати і закріплювати вікна, верхнє освітлення та 
вентилятори. Вони повинні мати таку конструкцію, щоб у відкритому стані не являти 
небезпеку для працівників.

10.2 Вікна та верхнє освітлення повинні конструюватись у комплексі з обладнанням, 
або мати пристрої, які забезпечували б можливість їх очищувати без небезпеки для 
працівників, що проводять чищення, а також для працівників, що перебувають у 
приміщенні, або навколо неї.

▼B

11. Двері і ворота

11.1 Розташування, кількість, матеріали, що використовуються при виготовленні, 
і розміри дверей та воріт визначаються характером використання приміщень або 
робочих зон.

11.2 Прозорі двері повинні мати позначення на рівні людських очей.

11.3 Двері та ворота, що обертаються, повинні бути прозорими або мати прозорі вікна.

11.4 Якщо прозорі або світлопропускні частини дверей чи воріт виготовлені з матеріалу, 
що не має належної міцності, і є небезпека травмування працівників осколками цих 
частин, слід захистити ці частини від контакту з людьми.

11.5 Розсувні двері повинні мати захист від обривання або ненавмисного відкривання.

11.6 Двері або ворота, що відкриваються догори, повинні мати захист від ненавмисного 
опускання.

11.7 Двері, розташовані на шляху евакуації, повинні мати належні позначення.

Повинна бути забезпечена можливість відкрити їх зсередини в будь-який момент без 
спеціальних допоміжних засобів.

При наявності працівників у робочих зонах двері не повинні замикатись.

11.8 У безпосередній близькості до воріт, які призначені, головним чином, для проїзду 
транспортних засобів, повинні бути обладнані, постійно доступні і ясно позначені 
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двері для пішоходів за винятком випадків, коли прохід є небезпечним для пішоходів.

11.9 Двері і ворота, що мають привід, повинні рухатись так, щоб не створювати загрози 
для працівників.

Вони повинні бути обладнані добре видимими і легко доступними аварійними 
вимикачами, повинна бути забезпечена можливість відкрити їх вручну, якщо вони не 
відкриваються автоматично при відключенні енергії.

12. Шляхи пересування; небезпечні зони

12.1 Шляхи пересування, включаючи сходи, стаціонарні переходи зі сходами, рамки 
для навантажувальних робіт, повинні бути так розташовані і мати такі розміри, щоб 
відповідно до свого призначення прохід або проїзд по них був легким і безпечним і 
при цьому не створювалась загроза для працівників, що працюють поблизу.

12.2 Розміри транспортних шляхів, призначених для пересування осіб та/або вантажів, 
повинні визначатись чисельністю можливих користувачів і характером виробництва.

Якщо застосовуються транспортні засоби, пішоходам повинна бути забезпечена 
можливість пересуватись на безпечній відстані.

12.3 Шляхи, призначені для руху транспортних засобів, повинні бути обладнані 
дверима, воротами, пішохідними доріжками і сходовими переходами на достатній 
відстані. 

12.4 Якщо характер роботи і обладнання приміщень обумовлюють необхідність 
захисту працівників, обмеження шляхів пересування повинні бути позначені.

12.5 Якщо в робочих зонах є обумовлені характером роботи небезпечні місця, в яких 
існує небезпека падіння працівників або падіння предметів на них, ці місця повинні, 
наскільки це можливо, обладнані пристосуваннями для запобігання доступові 
сторонніх працівників до цих місць.

Для захисту працівників, які за характером своєї роботи змушені перебувати у 
небезпечних місцях робочої зони, повинні бути вжиті відповідні запобіжні заходи.

Небезпечні місця повинні мати добре видимі позначення.

13. Особливі вимоги до ескалаторів і рухомих доріжок (тротуарів)

Ескалатори і рухомі доріжки повинні функціонувати безпечно.

Вони повинні бути обладнані необхідними захисними пристосуваннями.

Вони повинні бути обладнані добре видимими і легко доступними засобами аварійної 
зупинки.

▼B

14. Рампи для навантажувальних робіт
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14.1 Рампи для навантажувальних робіт повинні відповідати розмірам вантажів, що 
транспортуються.

14.2 Рампи для навантажувальних робіт повинні мати не менше одного виходу.

Якщо це дозволяють умови виробництва, рампи, довжина яких перевищує певне 
значення, повинні мати виходи на кожному з кінців.

14.3 Наскільки це можливо, працівники повинні бути захищені від падіння з рамп.

15. Розміри приміщень, обсяг повітря в них, простір для руху на робочому місці

15.1 Робочі приміщення повинні мати достатню площу і висоту, а також достатній 
обсяг повітря для того, щоб працівники могли виконувати свою роботу без шкоди 
для їх безпеки, здоров’я і самопочуття.

15.2 Розміри вільної площі на робочому місці повинні бути такими, щоб працівники 
мали свободу рухів під час своєї роботи.

Якщо ця вимога через обставини, ►С1 пов’язані з робочим місцем, ◄ не може бути 
виконана, працівникові повинна бути надана поблизу робочого місця площа, достатня 
для вільних рухів.

16. Приміщення для відпочинку

16.1 Працівникам повинно бути надане легко доступне приміщення для відпочинку, 
якщо це необхідно для їх безпеки і здоров’я, особливо, якщо цього вимагають 
характер виконуваної роботи і надмірна (наднормативна) чисельність осіб, зайнятих 
у виробництві.

Це положення не стосується працівників, що працюють у конторах, бюро або 
приміщеннях з подібними до них умовами, і мають рівноцінні умови для відпочинку 
під час перерв.

16.2 Приміщення для відпочинку повинні мати достатні розміри і бути устаткованими 
відповідно до чисельності працівників столами і місцями для сидіння з спинками.

16.3 В приміщеннях для відпочинку повинні бути вжиті заходи для захисту тих, що не 
палить, від впливу тютюнового диму.

16.4 Якщо процесу роботи властиві регулярні і часті перерви, під час яких зберігається 
готовність до роботи, і приміщення для відпочинку відсутнє, працівникам повинні 
бути надані у розпорядження інші приміщення, в яких працівники могли б перебувати 
під час готовності до роботи, якщо необхідно для їх безпеки і здоров’я.

В цих приміщеннях слід передбачити належні заходи для захисту тих, хто не палить, 
від впливу тютюнового диму.

17. Вагітні жінки і матері-годувальниці

Вагітним жінкам і матерям-годувальницям повинна бути надана можливість 



ЗМІСТ  89/654/ЄЕС 274

відпочинку у лежачому положенні в належних умовах.

18. Санітарні приміщення

18.1 Приміщення для переодягання, шафи для одягу

18.1.1 Працівникам повинні бути надані у розпорядження приміщення для 
переодягання, якщо вони для виконання своєї роботи повинні стягати спецодяг і, 
згідно з гігієнічними умовами, або вимогами пристойності не можуть переодягатись 
в іншому приміщенні.

Приміщення для переодягання повинні бути легкодоступними, мати достатні розміри 
і обладнаними сидіннями.

18.1.2 Приміщення для переодягання повинні бути обладнані пристосуваннями, що 
замикаються для зберігання одягу кожного окремого працівника під час його роботи.

Шафи для спецодягу повинні бути відокремлені від шаф для особистого одягу, якщо 
цього вимагають обставини (наприклад, наявність шкідливих речовин, вологості, 
бруду).

18.1.3 Для чоловіків і жінок повинні бути передбачені окремі приміщення для 
переодягання, або роздільне використання цих приміщень.

18.1.4 Якщо немає необхідності у приміщеннях для переодягання, про які йшлось у 
пункті 18.1.1, кожному працівникові повинно бути надане окреме місце в гардеробі.

▼B

18.2 Душові та кімнати для вмивання

18.2.1 Працівникам повинно бути надано у розпорядження достатня кількість душів, 
якщо це необхідно, виходячи з характеру їх роботи або гігієнічних вимог.

Для чоловіків і жінок необхідно передбачити окремі душові приміщення, або 
роздільне користування ними.

18.2.2 Душові приміщення повинні мати достатні розміри, щоб кожен працівник міг 
без утруднень помитись відповідно до вимог гігієни.

Душі повинні мати холодну і теплу воду.

18.2.3 Якщо немає необхідності в душах, про які йдеться в першому абзаці пункту 
18.2.1, повинна бути обладнана достатня кількість належних пристосувань для 
вмивання проточною водою (за необхідності – теплою) поблизу від робочих місць і 
приміщень для переодягання.

Для чоловіків і жінок повинні бути обладнані окремі кімнати для вмивання, або 
організовано їх роздільне використання, якщо це необхідно з міркувань пристойності.

18.2.4 Якщо душові, кімнати для вмивання і кімнати для переодягання розміщені 
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окремо одна від одної, між ними повинно бути зручне сполучення.

18.3 Туалети, місця для миття рук

Працівникам повинні бути надані у розпорядження поблизу від робочих місць, 
кімнат для відпочинку, кімнат для переодягання, душових або кімнат для вмивання 
спеціальні приміщення з достатньою кількістю туалетів і пристосувань для миття рук.

Для чоловіків і жінок повинні бути влаштовані окремі туалети, або роздільне 
користування ними. 

19. Приміщення для надання першої допомоги

19.1 Якщо цього вимагають розміри виробничої території, характер діяльності та 
частота нещасних випадків, необхідно передбачити одне або кілька приміщень для 
надання першої допомоги.

19.2 Приміщення для надання першої допомоги повинні бути устатковані необхідним 
для цього обладнанням і матеріалами і легко доступними для людей з носилками.

Вони повинні мати позначення згідно з вимогами національних правових приписів, 
гармонізованих з Директивою 92/58/ЄЕС.

19.3 Крім того, засоби, необхідні для надання першої допомоги, повинні бути в 
наявності у всіх тих місцях, де цього вимагають умови праці.

Місця, де знаходяться ці засоби, повинні бути легкодоступними і позначеними 
належним чином.

20. Працівники, що мають фізичні вади

Облаштування всіх робочих зон, повинно проводитись за необхідності, з урахуванням 
того, щоб в них могли працювати люди з фізичними вадами.

Це особливо стосується дверей, переходів, сходів, душів, вмивальників, туалетів, 
якими користуються люди з фізичними вадами, а також робочих місць, безпосередньо 
на яких вони працюють.

21. Робочі зони на відкритому повітрі (спеціальні положення)

21.1 Робочі місця, переходи та інші місця або обладнання на відкритому повітрі, 
які використовуються працівниками під час роботи, або до яких вони повинні мати 
доступ, повинні бути так устатковані, щоб вхід і в’їзд до них був безпечним.

Пункти 12, 13 і 14 є чинними також і для головних шляхів пересування на відкритій 
території підприємства (шляхи сполучення між робочими місцями), а також для 
шляхів пересування, якими користуються при регулярному технічному обслуговуванні 
обладнання і нагляді за ним, а також рамп для навантажувальних робіт.

Положення пункту 12 відповідно чинні для робочих зон на відкритому повітрі.



ЗМІСТ  89/654/ЄЕС 276

21.2 Робочі зони на відкритому повітрі повинні мати штучне освітлення в той час, коли 
світла недостатньо.

21.3 Якщо працівники працюють на робочих місцях, розташованих на відкритому 
повітрі, робочі місця, по можливості, повинні бути устатковані так, щоб працівники

(a) були захищені від погодних впливів, а якщо треба, від падіння предметів на них;

▼B

(b) не піддавались впливу шуму, рівень якого перевищує допустимий з точки зору 
здоров’я поріг, а також впливу інших шкідливих	►С1 зовнішніх ◄ факторів (наприклад, 
газів, випарів, пилу);

(c) у випадку небезпеки могли швидко покинути своє робоче місце, або швидко 
одержати допомогу;

(d) не могли посковзнутися або впасти.

▼B

Додаток ІІ

МІНІМАЛЬНІ ПРИПИСИ ЩОДО БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ РОБОЧИХ ЗОН, 
ЩО ВЖЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ, ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 4

1. Попереднє зауваження

Вимоги цього випадку чинні в усіх випадках, коли особливості робочих зон, характер 
діяльності, обставини, або наявність небезпеки цього вимагають.

2. Стійкість і міцність

Будівлі та споруди, призначені для розміщення робочих зон, повинні мати конструкцію 
і міцність, які відповідали б характеру їх використання.

3. Електричне обладнання

Електричне обладнання не повинно бути джерелом небезпеки пожежі або вибуху; 
люди повинні бути належним чином захищені від небезпеки нещасного випадку 
через прямий або непрямий контакт з цим обладнанням.

При застосуванні електрообладнання і захисних пристосувань слід враховувати 
напругу, вплив зовнішніх факторів, а також фахову кваліфікацію осіб, що мають доступ 
до деталей обладнання.

4. Аварійні виходи і шляхи евакуації

4.1 Шляхи евакуації і аварійні виходи повинні бути вільними від сторонніх предметів 
і вести до відкритого простору або безпечної зони, по можливості, найкоротшим 
шляхом.
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4.2 Всім працівникам повинна бути забезпечена можливість у випадку небезпеки 
швидко і при максимальній безпеці залишити свої робочі місця.

4.3 Повинна бути забезпечена необхідна кількість шляхів евакуації і аварійних виходів.

4.4 Двері аварійних виходів повинні відкриватись назовні.

Двері аварійних виходів повинні закриватись так, щоб будь-яка особа у випадку аварії 
могла відкрити їх легко і без застосування допоміжних засобів.

Розсувні двері і двері, що обертаються, не дозволяється використовувати в якості 
аварійних.

4.5 Шляхи евакуації і аварійні виходи повинні мати позначення відповідно до 
національних положень, гармонізованих з Директивою 92/58/ЄЕС.

Ці позначення повинні бути зроблені на належних місцях і бути стійкими.

4.6 Аварійні виходи не можна замикати на ключ. 

Шляхи евакуації і аварійні виходи, а також проходи і двері, що ведуть до них, не 
повинні бути зайняті сторонніми предметами, так щоб була можливість без перешкод 
скористуватись ними у будь-який момент.

4.7 Шляхи евакуації і аварійні виходи, в яких потрібно освітлення, у випадку 
відключення основного освітлення, мати достатнє аварійне освітлення.

5. Виявлення вогню і боротьба з пожежами

5.1 В робочих зонах відповідно до розмірів і призначення приміщень, наявного 
обладнання, фізичних і хімічних властивостей наявних матеріалів, максимально 
можливої чисельності людей повинні бути передбачені засоби для гасіння пожеж і, 
за необхідності, засоби для виявлення вогню і сигналізації про тривогу.

5.2 Неавтоматичні засоби для гасіння вогню повинні бути легко доступними і зручними 
для використання.

Вони повинні мати маркування відповідно до національних положень, гармонізованих 
з Директивою 92/58/ЄЕС.

Це маркування повинно бути стійким і наноситись на відповідних місцях.

▼B

6. Вентиляція закритих робочих приміщень

У закритих робочих приміщеннях повинно бути достатньо сприятливого для здоров’я 
повітря, з урахуванням характеру робочого процесу і фізичних потреб організму 
працівника.

Якщо застосовуються вентиляційні пристрої, вони повинні бути готові до 
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функціонування в будь-який момент.

Будь-яке порушення повинно відображатись попереджувальним обладнанням, якщо 
це необхідно з огляду на здоров’я працівників.

7. Температура в приміщеннях

7.1 В робочих приміщеннях в робочий час повинна підтримуватись сприятлива для 
людського організму температура з урахуванням застосовуваних методів роботи і 
фізичних потреб працівників. 

7.2 Температура в приміщеннях для відпочинку під час перерв, для перебування під час 
готовності до роботи, санітарних приміщеннях, їдальнях і приміщеннях для надання 
першої допомоги повинна відповідати специфічному призначенню цих працівників.

8. Природне і штучне освітлення приміщень

8.1 Робочі зони повинні одержувати максимум денного світла, наскільки це можливо, 
і бути устатковані обладнанням для штучного освітлення відповідно до вимог безпеки 
і охорони здоров’я працівників.

8.2 Робочі зони, в яких у випадку відключення штучного освітлення в особливій мірі 
виникає небезпека для працівників, повинні бути обладнані достатнім аварійним 
освітленням.

9. Двері і ворота

9.1 Прозорі двері повинні мати позначення на висоті людських очей.

9.2 Двері і ворота, що обертаються, повинні бути прозорими або мати прозорі віконця.

10. Небезпечні зони

Якщо характер виконуваної роботи обумовлює наявність у робочих зонах небезпечних 
зон, у яких існує небезпека падіння працівників, або падіння на них предметів, ці зони 
повинні, по можливості, устатковані пристроями, які запобігали б доступу в ці зони 
сторонніх працівників.

Для захисту працівників, що за характером своєї роботи повинні входити в небезпечні 
зони, повинні бути вжиті відповідні заходи.

Небезпечні зони повинні бути позначені добре видимими позначеннями.

11. Приміщення і зони для відпочинку

11.1 Для відпочинку працівників повинно бути надане легко доступне приміщення 
або відповідна зона, особливо тоді, коли цього вимагає характер роботи, або коли 
кількість працівників підприємства перевищує певну верхню межу.

Ці положення не стосуються працівників, що працюють у конторах (бюро) або подібних 
до них приміщеннях, де їм надаються рівноцінні умови для відпочинку під час перерв.
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11.2 Приміщення і зони для відпочинку повинні бути устатковані столами і сидячими 
місцями з спинками.

11.3 В приміщеннях і зонах для відпочинку повинні бути вжиті належні заходи для 
захисту тих, хто не палить, від тютюнового диму.

12. Вагітні жінки і матері-годувальниці

Вагітним жінкам і матерям-годувальницям повинна бути надана можливість 
відпочинку у лежачому положенні в належних умовах.

13. Санітарні приміщення

13.1 Приміщення для переодягнення, шафи для одягу

13.1.1 Працівникам повинні бути надані у розпорядження належні приміщення 
для переодягнення, якщо відповідно до характеру роботи їм необхідний спецодяг, 
і якщо згідно з гігієнічними вимогами і з міркувань пристойності вони не можуть 
переодягатись у іншому приміщенні.

Приміщення для переодягання повинні бути легкодоступними і мати достатні розміри.

▼B

13.1.2 Ці приміщення для переодягання повинні бути устатковані пристосуваннями, 
що замикаються, в яких кожен працівник міг би зберігати свій одяг під час роботи.

Шафи для спецодягу і шафи для особистого одягу повинні бути роздільними, якщо 
цього вимагають обставини (наявність небезпечних речовин, вологи, бруду).

13.1.3 Для чоловіків і жінок повинні бути передбачені окремі приміщення для 
переодягання, або роздільне користування цими приміщеннями.

13.2 Душі, туалети, рукомийники

13.2.1 Робочі місця повинні бути так обладнані, щоб поблизу нього працівники мали 
у розпорядженні: 

— душі, якщо цього вимагає характер їх роботи;
— спеціальні приміщення, устатковані туалетами і рукомийниками.

13.2.2 Душі і умивальники повинні мати проточну (за необхідності, теплу) воду.

13.2.3 Для чоловіків і жінок повинні бути передбачені роздільні туалети, або роздільне 
користування ними.

14. Засоби для надання першої допомоги

Робочі місця повинні бути устатковані засобами для надання першої допомоги.

Ці засоби повинні мати відповідне маркування і бути легкодоступними.
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15. Працівники, що мають фізичні вади

Робочі зони, за необхідності, повинні бути обладнані з урахуванням можливості 
роботи в них працівників, що мають фізичні вади . 

Це особливо стосується дверей, переходів, сходів, душів, умивальників і туалетів, 
якими будуть користуватись працівники з фізичними вадами, а також робочих місць, 
на яких вони безпосередньо будуть працювати.

16. Рух пішоходів і транспортних засобів

Робочі місця в закритих приміщеннях і на відкритому повітрі повинні бути обладнані 
так, щоб підхід і під’їзд до них був безпечним.

17. Робочі місця на відкритому повітрі (спеціальні положення)

Якщо працівники працюють на робочих місцях, розташованих на відкритому повітрі, 
робочі місця повинні бути, зо можливістю, так обладнані, щоб працівники:

(a) були захищені від погодних впливів, а, за необхідності, від падаючих предметів;

(b) були захищені від шуму, рівень якого перевищує допустимий для здоров’я поріг, 
а також шкідливих ►С1 зовнішніх ◄ впливів (наприклад, газів, випарів, пилу);

(c)  мати можливість у випадку небезпеки швидко залишити свої робочі місця, або 
одержати невідкладну допомогу.

(d) не могли посковзнутися або впасти.
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►C1 Corrigendum, OJ L 211, 9.8.1990, p. 15  (89/654)
►C2 Corrigendum, OJ L 059, 6.3.1991, p. 23  (89/654)

▼B

COUNCIL DIRECTIVE 
of 30 November 1989 

concerning the minimum safety and health requirements for the workplace (first 
individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) 

(89/654/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 118 a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1), submitted after consulting the 
Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,

In cooperation with the European Parliament  (2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee  (3),

Whereas Article 118a of the Treaty provides that the Council shall adopt, by means of 
directives, minimum requirements for encouraging improvements, especially in the working 
environment, to ensure a better level of protection of the safety and health of workers;

Whereas, under the terms of that Article, those directives are to avoid imposing 
administrative, financial and legal constraints in a way which would hold back the creation 
and development of small and medium-sized Undertakings;

Whereas the communication from the Commission on its programme concerning safety, 

1 OJ No C 141, 30.5.1988, p. 6, OJ No C 115, 8.5.1989, p. 34 and OJ No C 284, 10.11.1989, p. 8.
2 OJ No C 326, 19.12.1988, p. 123 and OJ No C 256, 9.10.1988, p. 51.
3 OJ No C 175, 4.7.1988, p. 28.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0654R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0654R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0654R%2802%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0654R%2802%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0654
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01989L0654-20070627&qid=1429784305869&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01989L0654-20070627&qid=1429784305869&from=EN
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hygiene and health at work  (1) provides for the adoption of a directive designed to guarantee 
the safety and health of workers at the workplace;

Whereas, in its resolution of 21 December 1987 on safety, hygiene and health at work (2), 
the Council took note of the Commission’s intention of submitting to the Council in the near 
future minimum requirements concerning the arrangement of the place of work;

Whereas compliance with the minimum requirements designed to guarantee a better 
standard of safety and health at work is essential to ensure the safety and health of workers;

Whereas this Directive is an individual directive within the meaning of Article 16 (1) of 
Council Directive 89/391 /EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (3); whereas the provisions of the 
latter are therefore fully applicable to the workplace without prejudice to more stringent 
and/or specific provisions contained in the present Directive;

Whereas this Directive is a practical contribution towards creating the social dimension of 
the internal market;

Whereas, pursuant to Decision 74/325/EEC (4), as last amended by the 1985 Act of Accession, 
the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work is consulted by 
the Commission on the drafting of proposals in this field,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1

Subject

1. This Directive, which is the first individual directive within the meaning of Article 16 (1) 
of Directive 89/391/EEC, lays down minimum requirements for safety and health at the 
workplace, as defined in Article 2.

2. This Directive shall not apply to:

(a) means of transport used outside the undertaking and / or the establishment, or 
workplaces inside means of transport;

(b) temporary or mobile work sites;
(c) extractive industries;
(d) fishing boats;
(e) fields, woods and other land forming part of an agricultural or forestry undertaking 

but situated away from the undertaking’s buildings.

1 OJ No C 28, 3.2.1988, p. 3.
2 OJ No C 28, 3.2.1988, p. 1.
3 OJ No L 183, 29.6.1989, p. 1.
4 OJ No L 185, 9.7.1974, p. 15.
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3. The provisions of Directive 89/391 /EEC are fully applicable to the whole scope referred 
to in paragraph 1, without prejudice to more ►C2 stringent ◄ and/or specific provisions 
contained in this Directive.

A r t i c l e  2

Definition

For the purposes of this Directive, ‘workplace’ means the place intended to house 
workstations on the premises of the undertaking and/or establishment and any other place 
within the area of the undertaking and/or establishment to which the worker has access in 
the course of his employment.

SECTION II 
EMPLOYERS’ OBLIGATIONS

A r t i c l e  3

Workplaces used for the first time

Workplaces used for the first time after 31 December 1992 must satisfy the minimum safety 
and health requirements laid down in Annex I.

A r t i c l e  4

Workplaces already in use

Workplaces already in use before 1 January 1993 must satisfy the minimum safety and 
health requirements laid down in Annex II at the latest three years after that date.

However, as regards the Portuguese Republic, workplaces used before 1 January 1993 must 
satisfy, at the latest four years after that date, the minimum safety and health requirements 
appearing in Annex II.

A r t i c l e  5

Modifications to workplaces

When workplaces undergo modifications, extensions and/or conversions after 31 December 
1992, the employer shall take the measures necessary to ensure that those modifications, 
extensions and/or conversions are in compliance with the corresponding minimum 
requirements laid down in Annex I.

A r t i c l e  6

General requirements

To safeguard the safety and health of workers, the employer shall see to it that:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0654R%2802%29


ЗМІСТ  89/654/EEC 284

— traffic routes to emergency exits and the exits themselves are kept clear at all times,

— technical maintenance of the workplace and of the equipment and devices, and in 
particular those referred to in Annexes I and II, is carried out and any faults found which 
are liable to affect the safety and health of workers are rectified as quickly as possible,

— the workplace and the equipment and devices, and in particular those referred to in 
Annex I, point 6, and Annex II, point 6, are regularly cleaned to an adequate level of 
hygiene,

— safety equipment and devices intended to prevent or eliminate hazards, and in particular 
those referred to in Annexes I and II, are regularly maintained and checked.

A r t i c l e  7

Information of workers

Without prejudice to Article 10 of Directive 89/391/EEC, workers and/or their representatives 
shall be informed of all measures to be taken concerning safety and health at the workplace.

A r t i c l e  8

Consultation of workers and workers’ participation

Consultation and participation of workers and/or of their representatives shall take place in 
accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on the matters covered by this Directive, 
including the Annexes thereto.

SECTION III

MISCELLANEOUS PROVISIONS

A r t i c l e  9

Amendments to the Annexes

Strictly technical amendments to the Annexes as a result of:

— the adoption of Directives on technical harmonization and standardization of the design, 
manufacture or construction of parts of workplaces, and/or

— technical progress, changes in international regulations or specifications and knowledge 
with regard to workplaces,

shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17 of Directive 
89/391/EEC.
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A r t i c l e  10

Final provisions

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 31 December 1992. They shall forthwith inform 
the Commission thereof.

However, the date applicable for the Hellenic Republic shall be 31 December 1994.

2. Member States shall communicate to the Commission the texts of the provisions of 
national law which they have already adopted or adopt in the field governed by this Directive.

▼M1 –––––––

▼B

A r t i c l e  11

This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX I

MINIMUM SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS FOR WORKPLACES USED FOR THE FIRST 
TIME, AS REFERRED TO IN ARTICLE 3 OF THE DIRECTIVE

1.  Preliminary note

The obligations laid down in this Annex apply whenever required by the features of the 
workplace, the activity, the circumstances or a hazard.

2.  Stability and solidity

Buildings which house workplaces must have a structure and solidity appropriate to the 
nature of their use.

3.  Electrical installations

Electrical installations must be designed and constructed so as not to present a fire or 
explosion hazard; persons must be adequately protected against the risk of accidents 
caused by direct or indirect contact.

The design, construction and choice of material and protection devices must be appropriate 
to the voltage, external conditions and the competence of persons with access to parts of 
the installation.

4.  Emergency routes and exits

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0391
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0654
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4.1. Emergency routes and exits must remain clear and lead as directly as possible to the 
open air or to a safe area.

4.2. In the event of danger, it must be possible for workers to evacuate all workstations 
quickly and as safely as possible.

4.3. The number, distribution and dimensions of the emergency routes and exits depend 
on the use, equipment and dimensions of the workplaces and the maximum number of 
persons that may be present.

4.4. Emergency doors must open outwards.

Sliding or revolving doors are not permitted if they are specifically intended as emergency 
exits.

Emergency doors should not be so locked or fastened that they cannot be easily and 
immediately opened by any person who may require to use them in an emergency.

4.5. Specific emergency routes and exits must be indicated by signs in accordance with the 
national regulations transposing Directive 77/576/EEC (1) into law.

Such signs must be placed at appropriate points and be made to last.

4.6. Emergency doors must not be locked.

The emergency routes and exits, and the traffic routes and doors giving access to them, 
must be free from obstruction so that they can be used at any time without hindrance.

4.7. Emergency routes and exits requiring illumination must be provided with emergency 
lighting of adequate intensity in case the lighting fails.

5.  Fire detection and fire fighting

5.1. Depending on the dimensions and use of the buildings, the equipment they contain, the 
physical and chemical properties of the substances present and the maximum potential 
number of people present, workplaces must be equipped with appropriate fire-fighting 
equipment and, as necessary, with fire detectors and alarm systems.

5.2. Non-automatic fire-fighting equipment must be easily accessible and simple to use.

The equipment must be indicated by signs in accordance with the national regulations 
transposing Directive 77/576/EEC into law.

Such signs must be placed at appropriate points and be made to last.

6.  Ventilation of enclosed workplaces
1 OJ No L 229, 7.9.1977, p. 12.
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6.1. Steps shall be taken to see to it that there is sufficient fresh air in enclosed workplaces, 
having regard to the working methods used and the physical demands placed on the 
workers.

If a forced ventilation system is used, it shall be maintained in working order.

Any breakdown must be indicated by a control system where this is necessary for 
workers’ health.

6.2. If air-conditioning or mechanical ventilation installations are used, they must operate in 
such a way that workers are not exposed to draughts which cause discomfort.

Any deposit or dirt likely to create an immediate danger to the health of workers by 
polluting the atmosphere must be removed without delay.

7.  Room temperature

7.1. During working hours, the temperature in ►C1 rooms containing workstations ◄ must 
be adequate for human beings, having regard to the working methods being used and the 
physical demands placed on the workers.

7.2. The temperature in rest areas, rooms for duty staff, sanitary facilities, canteens and first 
aid rooms must be appropriate to the particular purpose of such areas.

7.3. Windows, skylights and glass partitions should allow excessive effects of sunlight in 
workplaces to be avoided, having regard to the nature of the work and of the workplace.

8.  Natural and artificial room lighting

8.1. Workplaces must as far as possible receive sufficient natural light and be equipped with 
artificial lighting adequate for the protection of workers’ safety and health.

8.2. Lighting installations in ►C1 rooms containing workstations ◄ and in passageways 
must be placed in such a way that there is no risk of accident to workers as a result of the 
type of lighting fitted.

8.3. Workplaces in which workers are especially exposed to risks in the event of failure of 
artificial lighting must be provided with emergency lighting of adequate intensity.

9.  Floors, walls, ceilings and roofs of rooms

9.1. The floors of ►C1 rooms ◄ must have no dangerous bumps, holes or slopes and must 
be fixed, stable and not slippery.

Workplaces containing workstations ►C1 must be adequately thermally insulated ◄ , bearing 
in mind the type of undertaking involved and the physical activity of the workers.

9.2. The surfaces of floors, walls and ceilings in rooms must be such that they can be cleaned 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31989L0654R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31989L0654R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31989L0654R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31989L0654R(01)
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or refurbished to an appropriate standard of hygiene.

9.3. Transparent or translucent walls, in particular all-glass partitions, in rooms or in the 
vicinity of ►C1 workstations ◄ and traffic routes must be clearly indicated and made of 
safety material or be shielded from such places or traffic routes to prevent workers from 
coming into contact with walls or being injured should the walls shatter.

9.4. Access to roofs made of materials of insufficient strength must not be permitted unless 
equipment is provided to ensure that the work can be carried out in a safe manner.

10.  Windows and skylights

10.1. It must be possible for workers to open, close, adjust or secure windows, skylights 
and ventilators in a safe manner. When open, they must not be positioned so as to 
constitute a hazard to workers.

10.2. Windows and skylights must be designed in conjunction with equipment or otherwise 
fitted with devices allowing them to be cleaned without risk to the workers carrying out 
this work or to workers present in and around the building.

11.  Doors and gates

11.1. The position, number and dimensions of doors and gates, and the materials used in 
their construction, are determined by the nature and use of the rooms or areas.

11.2. Transparent doors must be appropriately marked at a conspicuous level.

11.3. Swing doors and gates must be transparent or have see-through panels.

11.4. If transparent or translucent surfaces in doors and gates are not made of safety 
material and if there is a danger that workers may be injured if a door or gate should 
shatter, the surfaces must be protected against breakage.

11.5. Sliding doors must be fitted with a safety device to prevent them from being derailed 
and falling over.

11.6. Doors and gates opening upwards must be fitted with a mechanism to secure them 
against falling back.

11.7. Doors along escape routes must be appropriately marked.

It must be possible to open them from the inside at any time without special assistance.

It must be possible to open the doors when the workplaces are occupied.

11.8. Doors for pedestrians must be provided in the immediate vicinity of any gates 
intended essentially for vehicle traffic, unless it is safe for pedestrians to pass through; 
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such doors must be clearly marked and left permanently unobstructed.

11.9. Mechanical doors and gates must function in such a way that there is no risk of 
accident to workers.

They must be fitted with easily identifiable and accessible emergency shut-down devices 
and, unless they open automatically in the event of a power failure, it must also be 
possible to open them manually.

12.  Traffic routes — danger areas

12.1. Traffic routes, including stairs, fixed ladders and loading bays and ramps, must be 
located and dimensioned to ensure easy, safe and appropriate access for pedestrians 
or vehicles in such a way as not to endanger workers employed in the vicinity of these 
traffic routes.

12.2. Routes used for pedestrian traffic and/or goods traffic must be dimensioned in 
accordance with the number of potential users and the type of undertaking.

If means of transport are used on traffic routes, a sufficient safety clearance must be 
provided for pedestrians.

12.3. Sufficient clearance must be allowed between vehicle traffic routes and doors, gates, 
passages for pedestrians, corridors and staircases.

12.4. Where the use and equipment of rooms so requires for the protection of workers, 
traffic routes must be clearly identified.

12.5. If the workplaces contain danger areas in which, owing to the nature of the work, 
there is a risk of the worker or objects falling, the places must be equipped, as far as 
possible, with devices preventing unauthorized workers from entering those areas.

Appropriate measures must be taken to protect workers authorized to enter danger 
areas.

Danger areas must be clearly indicated.

13.  Specific measures for escalators and travelators

Escalators and travelators must function safely.

They must be equipped with any necessary safety devices.

They must be fitted with easily identifiable and accessible emergency shut-down devices.

14.  Loading bays and ramps
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14.1. Loading bays and ramps must be suitable for the dimensions of the loads to be 
transported.

14.2. Loading bays must have at least one exit point.

Where technically feasible, bays over a certain length must have an exit point at each 
end.

14.3. Loading ramps must as far as possible be safe enough to prevent workers from falling 
off.

15.  Room dimensions and air space in rooms — freedom of movement at the workstation

15.1. Workrooms must have sufficient surface area, height and air space to allow workers 
to perform their work without risk to their safety, health or well-being.

15.2. The dimensions of the free unoccupied area at the workstation must be calculated to 
allow workers sufficient freedom of movement to perform their work.

 If this is not possible for reasons specific to the ►C1 workstation ◄ , the worker must 
be provided with sufficient freedom of movement near his workstation.

16.  Rest rooms

16.1. Where the safety or health of workers, in particular because of the type of activity 
carried out or the presence of more than a certain number of employees, so require, 
workers must be provided with an easily accessible rest room.

This provision does not apply if the workers are employed in offices or similar workrooms 
providing equivalent relaxation during breaks.

16.2. Rest rooms must be large enough and equipped with an adequate number of tables 
and seats with backs for the number of workers.

16.3. In rest rooms appropriate measures must be introduced for the protection of non-
smokers against discomfort caused by tobacco smoke.

16.4. If working hours are regularly and frequently interrupted and there is no rest room, 
other rooms must be provided in which workers can stay during such interruptions, 
wherever this is required for the safety or health of workers.

Appropriate measures should be taken for the protection of non-smokers against 
discomfort caused by tobacco smoke.

17.  Pregnant women and nursing mothers

Pregnant women and nursing mothers must be able to lie down to rest in appropriate 
conditions.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31989L0654R(01)
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18.  Sanitary equipment

18.1.  Changing rooms and lockers

18.1.1. Appropriate changing rooms must be provided for workers if they have to wear 
special work clothes and where, for reasons of health or propriety, they cannot be 
expected to change in another room.

Changing rooms must be easily accessible, be of sufficient capacity and be provided 
with seating.

18.1.2. Changing rooms must be sufficiently large and have facilities to enable each worker 
to lock away his clothes during working hours.

If circumstances so require (e.g. dangerous substances, humidity, dirt), lockers for work 
clothes must be separate from those for ordinary clothes.

18.1.3. Provision must be made for separate changing rooms or separate use of changing 
rooms for men and women.

18.1.4. If changing rooms are not required under 18.1.1, each worker must be provided with 
a place to store his clothes.

18.2.  Showers and washbasins

18.2.1. Adequate and suitable showers must be provided for workers if required by the 
nature of the work or for health reasons.

Provision must be made for separate shower rooms or separate use of shower rooms 
for men and women.

18.2.2. The shower rooms must be sufficiently large to permit each worker to wash without 
hindrance in conditions of an appropriate standard of hygiene.

The showers must be equipped with hot and cold running water.

18.2.3. Where showers are not required under the first subparagraph of 18.2.1, adequate 
and suitable washbasins with running water (hot water if necessary) must be provided 
in the vicinity of the workstations and the changing rooms.

Such washbasins must be separate for, or used separately by, men and women when so 
required for reasons of propriety.

18.2.4. Where the rooms housing the showers or washbasins are separate from the changing 
rooms, there must be easy communication between the two.

18.3.  Lavatories and washbasins
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Separate facilities must be provided in the vicinity of workstations, rest rooms, changing 
rooms and rooms housing showers or washbasins, with an adequate number of lavatories 
and washbasins.

Provision must be made for separate lavatories or separate use of lavatories for men and 
women.

19.  First aid rooms

19.1. One or more first aid rooms must be provided where the size of the premises, type 
of activity being carried out and frequency of accidents so dictate.

19.2. First aid rooms must be fitted with essential first aid installations and equipment and 
be easily accessible to stretchers.

They must be signposted in accordance with the national regulations transposing 
Directive 77/576/EEC into law.

19.3. In addition, first aid equipment must be available in all places where working 
conditions require it.

This equipment must be suitably marked and easily accessible.

20.  Handicapped workers

Workplaces must be organized to take account of handicapped workers, if necessary.

This provision applies in particular to the doors, passageways, staircases, showers, 
washbasins, lavatories and workstations used or occupied directly by handicapped persons.

21.  Outdoor workplaces (special provisions)

21.1. Workstations, traffic routes and other areas or installations outdoors which are used 
or occupied by the workers in the course of their activity must be organized in such a 
way that pedestrians and vehicles can circulate safely.

Sections 12, 13 and 14 also apply to main traffic routes on the site of the undertaking 
(traffic routes leading to fixed workstations), to traffic routes used for the regular 
maintenance and supervision of the undertaking’s installations and to loading bays.

Section 12 is also applicable to outdoor workplaces.

21.2. Workplaces outdoors must be adequately lit by artificial lighting if daylight is not 
adequate.

21.3. When workers are employed at workstations outdoors, such workstations must as 
far as possible be arranged so that workers:
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(a) are protected against inclement weather conditions and if necessary against falling 
objects;

(b) are not exposed to harmful noise levels nor to harmful ►C1 outdoor ◄ influences 
such as gases, vapours or dust;

(c) are able to leave their workstations swiftly in the event of danger or are able to be 
rapidly assisted;

(d) cannot slip or fall.

ANNEX II

MINIMUM HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS FOR WORKPLACES ALREADY IN USE, 
AS REFERRED TO IN ARTICLE 4 OF THE DIRECTIVE

1.  Preliminary note

The obligations laid down in this Annex apply wherever required by the features of the 
workplace, the activity, the circumstances or a hazard.

2.  Stability and solidity

Buildings which have workplaces must have a structure and solidity appropriate to the 
nature of their use.

3.  Electrical installations

Electrical installations must be designed and constructed so as not to present a fire or 
explosion hazard; persons must be adequately protected against the risk of accidents 
caused by direct or indirect contact.

Electrical installations and protection devices must be appropriate to the voltage, external 
conditions and the competence of persons with access to parts of the installation.

4.  Emergency routes and exits

4.1. Emergency routes and exits must remain clear and lead as directly as possible to the 
open air or to a safe area.

4.2. In the event of danger, it must be possible for workers to evacuate all workstations 
quickly and as safely as possible.

4.3. There must be an adequate number of escape routes and emergency exits.

4.4. Emergency exit doors must open outwards.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31989L0654R(01)
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Sliding or revolving doors are not permitted if they are specifically intended as emergency 
exits.

Emergency doors should not be so locked or fastened that they cannot be easily and 
immediately opened by any person who may require to use them in an emergency.

4.5. Specific emergency routes and exits must be indicated by signs in accordance with the 
national regulations transposing Directive 77/576/EEC into law.

Such signs must be placed at appropriate points and be made to last.

4.6. Emergency doors must not be locked.

The emergency routes and exits, and the traffic routes and doors giving access to them, 
must be free from obstruction so that they can be used at any time without hindrance.

4.7. Emergency routes and exits requiring illumination must be provided with emergency 
lighting of adequate intensity in case the lighting fails.

5.  Fire detection and fire fighting

5.1. Depending on the dimensions and use of the buildings, the equipment they contain, 
the physical and chemical characteristics of the substances present and the maximum 
potential number of people present, workplaces must be equipped with appropriate 
fire-fighting equipment, and, as necessary, fire detectors and an alarm system.

5.2. Non-automatic fire-fighting equipment must be easily accessible and simple to use.

It must be indicated by signs in accordance with the national regulations transposing 
Directive 77/576/EEC into law.

Such signs must be placed at appropriate points and be made to last.

6.  Ventilation of enclosed workplaces

Steps shall be taken to see to it that there is sufficient fresh air in enclosed workplaces, having 
regard to the working methods used and the physical demands placed on the workers.

If a forced ventilation system is used, it shall be maintained in working order.

Any breakdown must be indicated by a control system where this is necessary for the 
workers’ health.

7.  Room temperature

7.1. During working hours, the temperature in ►C1 rooms containing workstations ◄ must 
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be adequate for human beings, having regard to the working methods being used and the 
physical demands placed on the workers.

7.2. The temperature in rest areas, rooms for duty staff, sanitary facilities, canteens and first 
aid rooms must be appropriate to the particular purpose of such areas.

8.  Natural and artificial room lighting

8.1. Workplaces must as far as possible receive sufficient natural light and be equipped with 
artificial lighting adequate for workers’ safety and health.

8.2. Workplaces in which workers are especially exposed to risks in the event of failure of 
artificial lighting must be provided with emergency lighting of adequate intensity.

9.  Doors and gates

9.1. Transparent doors must be appropriately marked at a conspicuous level.

9.2. Swing doors and gates must be transparent or have see-through panels.

10.  Danger areas

If the workplaces contain danger areas in which, owing to the nature of the work, there is 
a risk of the worker or objects falling, the places must be equipped, as far as possible, with 
devices preventing unauthorized workers from entering those areas.

Appropriate measures must be taken to protect workers authorized to enter danger areas.

Danger areas must be clearly indicated.

11.  Rest rooms and rest areas

11.1. Where the safety or health of workers, in particular because of the type of activity 
carried out or the presence of more than a certain number of employees, so require, 
workers must be provided with an easily accessible rest room or appropriate rest area.

This provision does not apply if the workers are employed in offices or similar workrooms 
providing equivalent relaxation during breaks.

11.2. Rest rooms and rest areas must be equipped with tables and seats with backs.

11.3. In rest rooms and rest areas appropriate measures must be introduced for the 
protection of non-smokers against discomfort caused by tobacco smoke.

12.  Pregnant women and nursing mothers

Pregnant women and nursing mothers must be able to lie down to rest in appropriate 
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conditions.

13.  Sanitary equipment

13.1.  Changing rooms and lockers

13.1.1. Appropriate changing rooms must be provided for workers if they have to wear 
special work clothes and where, for reasons of health or propriety, they cannot be 
expected to change in another room.

Changing rooms must be easily accessible and of sufficient capacity.

13.1.2. Changing rooms must have facilities to enable each worker to lock away his clothes 
during working hours.

If circumstances so require (e.g. dangerous substances, humidity, dirt), lockers for work 
clothes must be separate from those for ordinary clothes.

13.1.3. Provision must be made for separate changing rooms or separate use of changing 
rooms for men and women.

13.2.  Showers, lavatories and washbasins

13.2.1. Workplaces must be fitted out in such a way that workers have in the vicinity:

— showers, if required by the nature of their work,
— special facilities equipped with an adequate number of lavatories and washbasins.

13.2.2. The showers and washbasins must be equipped with running water (hot water if 
necessary).

13.2.3. Provision must be made for separate showers or separate use of showers for men 
and women.

Provision must be made for separate lavatories or separate use of lavatories for men and 
women.

14.  First aid equipment

Workplaces must be fitted with first aid equipment.

The equipment must be suitably marked and easily accessible.

15.  Handicapped workers

Workplaces must be organized to take account of handicapped workers, if necessary.
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This provision applies in particular to the doors, passageways, staircases, showers, 
washbasins, lavatories and workstations used or occupied directly by handicapped persons.

16.  Movement of pedestrians and vehicles

Outdoor and indoor workplaces must be organized in such a way that pedestrians and 
vehicles can circulate in a safe manner.

17.  Outdoor workplaces (special provisions)

When workers are employed at workstations outdoors, such workstations must as far as 
possible be organized so that workers:

(a) are protected against inclement weather conditions and if necessay against falling 
objects;

(b) are not exposed to harmful noise levels nor to harmful ►C1 outdoor ◄ influences such 
as gases, vapours or dust;

(c) are able to leave their workstations swiftly in the event of danger or are able to be 
rapidly assisted;

(d) cannot slip or fall.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31989L0654R(01)
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3. ДИРЕКТИВА РАДИ 89/655/ЄЕС ВІД 30 ЛИСТОПАДА 1989 РОКУ ЩОДО 
МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ДО БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ ПРИ 
ВИКОРИСТАННІ ПРАЦІВНИКАМИ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ (ДРУГА 
ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 
89/391/ЄЕС)

Скасована Директивою 2009/104/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 
вересня 2009 року щодо мінімальних вимог до безпечних і здорових умов праці 
при використанні працівниками робочого обладнання (друга окрема Директива у 
розумінні пункту (1) статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (кодифікована версія)
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3.1. ДИРЕКТИВА 2009/104/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
ТА РАДИ ВІД 16 ВЕРЕСНЯ 2009 РОКУ ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ 
ДО БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 
ПРАЦІВНИКАМИ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ 
(ДРУГА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 
ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

ДИРЕКТИВА 2009/104/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
від 16 вересня 2009 року 

стосовно мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я при використанні робочого 
обладнання робітниками при здійсненні професійної діяльності (друга окрема 

Директива у розумінні пункту (1) статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) 
(кодифікована версія) (Текст має значення для ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, 

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, 
пункт (2) його статті 137, 

Беручи до уваги пропозицію Комісії, 

Беручи до уваги висновок Європейського соціально-економічного комітету (1), 

Після консультацій з Комітетом регіонів,

Діючи у відповідності з процедурою, закладеною у статті 251 Договору (2), 

Оскільки: 

(1)  У Директиву Ради 89/655/ЄЕС від 30 листопада 1989 стосовно мінімальних 
вимог до безпеки та здоров’я при використанні робочого обладнання робітниками 
при здійсненні професійної діяльності (друга окрема Директива у розумінні пункту 
(1) статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)(3) вже декілька разів вносилися значні зміни (4). В 
інтересах ясності та раціональності означена Директива повинна бути кодифікована.

(2) Ця Директива є окремою директивою у розумінні пункту (1) статті 16 Директиви 
Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про запровадження заходів щодо сприяння 
покращення у сфері безпеки та здоров’я робітників при виконанні професійної 
діяльності (5). Отже, положення Директиви 89/391/ЄЕС повністю застосовні до 
меж використання робочого обладнання робітниками при виконанні професійної 
діяльності, без шкоди більш суворим або спеціальним положенням, що містяться у 
цій Директиві.

(3) Пункт (2) статті 137 Договору передбачає, що Рада можуть за допомогою директив 
ухвалити мінімальні вимоги для сприяння покращенням – зокрема, робочого 
середовища – з метою захисту здоров’я та безпеки робітників.

1 ОВ C 100, 30.4.2009, с. 144.
2 Висновок Європейського Парламенту від 8 липня 2008 року (ще не опубліковано в Офіційному віснику) Рішення Ради 
від 13 липня 2009 року.
3 ОВ L 393, 30.12.1989, с. 13.
4 Див. Частину А Додатку III.
5 ОВ L 183, 29.6.1989, с. 1.
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(4) Згідно із зазначеною статтею, такі директиви повинні запобігти накладання 
адміністративних, фінансових та юридичних обмежень у спосіб, який міг би затримати 
створення та розвиток малих та середніх підприємств.

(5) Положення, ухвалені згідно з пунктом (2) статті 137 Договору, не заважають 
будь-якій державі-члену зберегти або запровадити більш суворі заходи на захист 
робочих умов, за умови, що вони сумісні з Договором.

(6) Дотримання мінімальних вимог, призначених для гарантування кращого 
стандарту безпеки та здоров’я при використанні робочого обладнання, є важливим 
для забезпечення безпеки та здоров’я робітників.

(7) Покращення техніки безпеки, гігієни та здоров’я є метою, яка не повинна 
підпорядковуватися суто економічним міркуванням.

(8) Робота на вишині може наразити робітників на особливо великі ризики для 
їхньої безпеки та здоров’я, зокрема, на ризики падіння з вишини та інші серйозні 
нещасливі випадки на виробництві, на які припадає значна частка усіх нещасливих 
випадків, а особливо – зі смертельним кінцем.

(9) Ця Директива являє собою практичний аспект реалізації соціального виміру 
внутрішнього ринку.

(10) Згідно з Директивою 98/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 червня 
1998, що закладає процедуру надання інформації у сфері технічних стандартів та 
регламентів, а також правил щодо послуг Інформаційного суспільства (1), від держав-
членів вимагається повідомляти Комісію про будь-які проекти технічних регламентів, 
що стосуються машин, обладнання та установок.

(11) Ця Директива є найбільш відповідним засобом досягнення бажаних цілей та 
задля цієї мети не виходить за межі того, що є необхідним.

(12) Ця Директива не повинна перешкоджати зобов’язанням держав-членів, що 
відносяться до кінцевих термінів транспонування в національне законодавство 
Директив, викладених у Частині В Додатку III, 

УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ: 

ГЛАВА I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1 
Предмет

1. Ця Директива, яка є другою окремою директивою у розумінні пункту (1) статті 
16 Директиви 89/391/ЄЕС, закладає мінімальні вимоги до безпеки та здоров’я 
при використанні робочого обладнання робітниками при виконанні професійної 
діяльності, визначеному у статті 2.

2. Положення Директиви 89/391/ЄЕС є повністю застосовними до усієї сфери, 

ОВ L 204, 21.7.1998, с. 37.
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зазначеної у пункті 1, без шкоди до більш суворих або спеціальних положень, що 
містяться у цій Директиві. 

С т а т т я  2 
Визначення

У цілях цієї Директиви, наступні терміни мають наступні значення:

(a) «робоче обладнання»: будь-яка машина, апарат, інструмент або установка, що 
використовується на роботі;

(b) «використання робочого обладнання»: будь-яка діяльність, що залучає робоче 
обладнання – така, як запуск та зупинка обладнання, його використання, перевезення, 
ремонт, модифікація, експлуатація та обслуговування, включаючи, зокрема, очищення;

(c) «небезпечна зона»: будь-яка зона всередині або навколо робочого обладнання, в 
якій працівник, відкритий для зовнішнього впливу, наражається на ризик для здоров’я 
або безпеки;

(d) «працівник, відкритий для зовнішнього впливу»: будь який працівник, який 
знаходиться частково або цілком у небезпечній зоні;

(e) «оператор»: працівник або працівники, які за завданням використовують 
робоче обладнання. 

ГЛАВА II 
ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

С т а т т я  3 
Загальні обов’язки

1. Роботодавець вживає заходів, необхідних для забезпечення того, що робоче 
обладнання у розпорядженні працівників на підприємстві або установі, підходить 
для роботи, що має виконуватися на ньому, або належним чином пристосоване для 
означеної мети та може використовуватися працівниками, не ставлячи під загрозу 
їхню безпеку або здоров’я. При виборі робочого обладнання, яке він пропонує 
для використання, роботодавець приймає до уваги конкретні умови роботи та 
характеристики та фактори ризику, які існують на підприємстві або в установі, зокрема, 
на робочому місці, для безпеки та здоров’я працівників, та будь-які додаткові фактори 
ризику, які виникають внаслідок використання робочого обладнання, про яке йде 
мова.

2. У випадку, коли у такий спосіб неможливо повністю забезпечити використання 
робочого обладнання працівниками без ризику їхній безпеці або здоров’ю, 
роботодавець вживає відповідних заходів для мінімізації ризиків. 

С т а т т я  4 
Правила, що стосуються робочого обладнання

1. Без шкоди статті 3, роботодавець отримує та/або використовує:
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(a) робоче обладнання, яке, якщо воно вперше надане працівникам на підприємстві 
або в установі після 31 грудня 1992 року, відповідає:

(i) положенням будь-якої відповідної директиви Співтовариства, яка є застосовною; 
(ii) мінімальним вимогам, закладеним у Додатку I, у межах, що знаходяться поза 

сферою застосування будь-якої іншої директиви Співтовариства, або входять в 
неї тільки частково; 

(b) робоче обладнання, яке, якщо вже надане працівникам на підприємстві або в 
установі до 31 грудня 1992 року, приводиться у відповідність мінімальним вимогам, 
закладеним у Додатку I не пізніше, ніж через 4 роки після означеної дати;

(c) без шкоди підпункту (i) пункту (a), та шляхом відхилення від підпункту (ii) пункту 
(a) та пункту (b), конкретне робоче обладнання охоплюється вимогами пункту 3 
Додатку I, яке, якщо вже надане працівникам на підприємстві або в установі до 5 
грудня 1998 року, приводиться у відповідність мінімальним вимогам, закладеним у 
Додатку I, не пізніше, ніж через 4 років після означеної дати.

2. Роботодавець вживає заходів, необхідних для забезпечення того, що протягом 
строку своєї експлуатації, робоче обладнання утримується у відповідних випадках за 
допомогою адекватної експлуатації на такому рівні, який відповідає пункту (a) або (b) 
частини 1.

3. Держави-члени, після консультації як з промисловими секторами, так й з належним 
оглядом на національне законодавство та/або практику, встановлюють процедури, за 
якими можна досягнути рівню безпеки відповідно до цілей, зазначених у Додатку II. 

С т а т т я  5 
Перевірка робочого обладнання

1. Роботодавець забезпечує попередню перевірку у випадках, коли безпека робочого 
обладнання залежить від умов установки (після установки та перед першим 
запуском в експлуатацію) та перевірку після збірки його на новому майданчику або 
на новому місці компетентними особами у розумінні національного законодавства 
та/або практики, щоб забезпечити правильну установку та належну роботу робочого 
обладнання.

2. Для того, щоб забезпечити збереження умов здоров’я та безпеки та можливість 
своєчасного виявлення та усунення зноси, що може призвести до небезпечних 
ситуацій роботодавець забезпечує охоплення робочого обладнання, що знаходиться 
в умовах, що спричиняють такий знос:

(a) періодичними перевірками та, де доцільно, випробуванням, компетентними 
особами у розумінні національного законодавства та/або практик;

(b) спеціальними перевірками компетентними особами у розумінні національного 
законодавства та/або практик кожного разу, коли трапляються виняткові обставини, 
які можуть поставити під загрозу безпеку робочого обладнання – такі, як робота з 
модифікації, аварії, природні явища та тривали періоди бездіяльності.

3. Результати перевірок записуються та зберігаються у розпорядженні зазначених 
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органів. Вони повинні зберігатися протягом належного строку. Коли робоче 
обладнання використовується поза межами підприємства, воно надходить у 
супроводі візуального доказу того, що остання перевірка була здійснена.

4. Держави-члени встановлюють умови, за яких здійснюються такі перевірки. 

С т а т т я  6 
Робоче обладнання, з яким пов’язані окремі ризики 

Коли використання робочого обладнання, скоріш за все, включатиме окремий ризик 
безпеці або здоров’ю робітників, роботодавець вживає заходів, необхідних для 
забезпечення того, що:

(a) використання робочого обладнання обмежується особами, яким ставиться 
завдання щодо його використання;

(b) у випадку ремонту, модифікації, експлуатації або обслуговування, означені 
працівники спеціально призначаються для виконання такої роботи. 

С т а т т я  7 
Ергономіка та професійна гігієна

При застосуванні мінімальних вимог до здоров’я та безпеки роботодавцем повинні 
повною мірою враховуватися робоче місце та положення робітників при використанні 
робочого обладнання та ергономічні принципи. 

С т а т т я  8 
Інформування працівників

1. Без шкоди статті 10 Директиви 89/391/ЄЕС, роботодавець вживає заходів, необхідних 
для забезпечення адекватного інформування працівників та, та, де доцільно, надання 
їм письмових інструкцій щодо робоче обладнання, що використовується у роботі.

2. Інформація та письмові інструкції містять щонайменше адекватну інформацію 
щодо безпеки та здоров’я, що стосується:

(a) умови використання робочого обладнання;
(b) передбачувані нештатні ситуації;
(c) де доцільно, висновки, які можна зробити на основі досвіду використання робоче 

обладнання. 

Працівники повинні повідомлятися про небезпеки, що мають відношення до них, 
про робоче обладнання, присутнє у робочій зоні або на майданчику, та про будь-які 
зміни, що впливають на них, тією мірою, в якій вони впливають на робоче обладнання, 
розташоване в їхній безпосередній робочій зона або на майданчику, навіть якщо вони 
безпосередньо не використовують таке обладнання.

3. Інформація та письмові інструкції повинні бути зрозумілі для зазначених працівників. 

С т а т т я  9 
Підготовка робітників
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Без шкоди статті 12 Директиви 89/391/ЄЕС, роботодавець вживає заходів, необхідних 
для забезпечення того, що:

(a) працівники, які мають використовувати робоче обладнання, отримують адекватну 
підготовку, включаючи підготовку щодо будь-яких ризиків, які можуть виникнути 
внаслідок такого використання;

(b) працівники, зазначені у частині (b) статті 6, отримують адекватну спеціальну 
підготовку. 

С т а т т я  10 
Консультування робітників та участь працівників

Консультування та участь робітників та/або їхніх представників у питаннях, що 
охоплюються цією Директивою, включаючи Додатки до неї, відбуваються у 
відповідності зі статтею 11 Директиви 89/391/ЄЕС. 

ГЛАВА III 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  11 
Внесення змін у Додатки 

1. Додання до Додатку I додаткових мінімальних вимог, застосовних до окремих видів 
робочого обладнання, зазначених у його пункті 3, ухвалюється Радою у відповідності 
з процедурою, закладеною у частині (2) статті 137 Договору.

2. Суворо технічна переробка Додатків може бути ухвалена у відповідності з 
процедурою, закладеною у частині (2) статті 17 Директиви 89/391/ЄЕС в результаті:

(a) ухвалення директив щодо технічного узгодження та стандартизації робочого 
обладнання; та/або

(b) технічного прогресу, змін у міжнародних нормативних актах або специфікаціях, 
або знань у сфері робочого обладнання. 

С т а т т я  1 2 
Прикінцеві положення

Держави-члени пересилають у Комісію тексти положень національного законодавства, 
яке вони вже ухвалили або ухвалюють у сфері, що охоплюється цією Директивою. 

С т а т т я  1 3

Директива 89/655/ЄЕС, зі змінами, внесеними Директивами, наведеними у переліку 
у Частині А Додатку III, скасовується, без шкоди зобов’язанням держав-членів, що 
стосуються термінів транспонування у національні законодавства Директив, що 
наводяться у Частині В Додатку III. Посилання на скасовану Директиву вважаються 
посиланнями на цю Директиву та читаються відповідно до кореляційної таблиці, 
наведеної у Додатку IV. 
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С т а т т я  14

Ця Директива набирає чинності на 20-й день після її публікації в Офіційному віснику 
Європейського Союзу. 

С т а т т я  1 5

Ця Директива адресується державам-членам. 

Вчинено у Страсбурзі, 16 вересня 2009 року.

За Європейський 
ПарламентГолова J. BUZEK

За Раду 
ГоловаC. MALMSTROM

ДОДАТОК I 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ 

(зазначені у підпункті (ii) пункту (a) та у пункті (b) частини (1) статті 4)

1. Загальний коментар 

Зобов’язання, закладені у цьому Додатку, застосовуються з оглядом на цю Директиву 
та у випадках коли існує відповідний ризик для робочого обладнання, про яке йде 
мова. 

Наступні мінімальні вимоги, тією мірою, в якій вони стосуються робочого обладнання, 
що використовується, необов’язково закликають до таких самих заходів, як 
основоположні вимоги стосовно нового робочого обладнання.

2. Загальні мінімальні вимоги, застосовні до робочого обладнання 

2.1. Прилади управління робочим обладнанням, які можуть вплинути на безпеку, 
повинні бути чітко видимі та розпізнавані, а у відповідних випадках – відповідним 
чином помічені. 

За винятком, коли це необхідно для певних приладів управління, прилади управління 
повинні бути розташовані поза межами небезпечних зон та у такий спосіб, щоб їхня 
робота не мала наслідком додаткові фактори ризику. Вони не повинні спричиняти 
будь-які фактори ризику внаслідок ненавмисної активації. 

Якщо необхідно, знаходячись у пульта головного управління, оператор повинен 
бути в змозі забезпечити відсутність будь-яких осіб у небезпечних зонах. Якщо це 
неможливо, повинна існувати система попередження – така, як чутний або видимий 
попереджувальний сигнал, що включається автоматично кожного разу, коли 
обладнання запускається. Працівник, відкритий для зовнішнього впливу, повинен 
мати час та засоби швидко уникнути факторів ризику, які спричиняються запуском 
або зупинкою робочого обладнання. 

Системи управління повинні бути безпечними та повинні обиратися з належним 
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врахуванням поломок, дефектів та обмежень, які очікуватимуться за планових умов 
використання.

2.2. Треба уможливити запуск робочого обладнання тільки за командою при 
цільовій активації приладів управління. Те ж саме застосовується до:

— повторного його запуску після зупинки за будь-якої причини,

— для управління суттєвими змінами в режимі роботи (наприклад, швидкість, тиск та 
ін.), 

тією мірою, якщо означений пере запуск або зміна режиму не наражає працівника, 
відкритого для зовнішнього впливу, на будь-який фактор ризику. 

Ця вимога не застосовується до пере запуску або змінення режиму в нормальному 
робочому циклі автоматизованого приладу.

2.3. Усе робоче обладнання повинно бути оснащене приладом повної та безпечної 
його зупинки. Кожне робоче місце повинно бути облаштоване приладом управління 
для зупинки частини або усього робочого обладнання, в залежності від типу фактору 
ризику, щоб забезпечити безпечність обладнання. Прилад зупинки обладнання 
повинен мати пріоритет над приладом запуску. Коли робоче обладнання або його 
небезпечні частини зупинені, енергопостачання приводів повинно бути вимкнуте.

2.4. У випадку, коли це доцільно, та в залежності від факторів ризику, які пов’язані 
з обладнанням, та його номінальний час зупинки, робоче обладнання повинно бути 
облаштоване приладом аварійної зупинки.

2.5. Робоче обладнання, яке представляє ризики, пов’язані з частинами, що падають 
або виступають, повинно бути облаштоване відповідними приладами безпеки, що 
відповідають ризикові. Робоче обладнання, що представляє фактори ризику, пов’язані 
з викидами газу, пару, рідини або пилу, повинно бути облаштоване відповідними 
контейнерами та/або приладами для видалення, розташованими поруч із джерелами 
небезпеки.

2.6. Робоче обладнання та частини такого обладнання повинні у відповідних 
випадках, коли це необхідно для безпеки та здоров’я робітників, повинно бути 
зафіксоване на місці затисками або за допомогою інших засобів. 

2.7. У випадку, коли існує ризик поломки або руйнації частин робочого обладнання, 
які ймовірно представлятимуть значну небезпеку для безпеки та здоров’я робітників, 
повинні бути вжиті відповідні захисні заходи.

2.8. У випадку, коли існує ризик механічного контакту з рухомими частинами 
робочого обладнання, який може призвести до нещасливих випадків, означені 
частини повинні бути обладнані захисною огорожею або приладами для запобігання 
доступу до небезпечних зон або для зупинення руху небезпечних частин до моменту, 
коли досягаються небезпечні зони. Захисна огорожа та захисні прилади повинні:

— бути міцними,
— не спричиняти будь-які додаткові фактори ризику,
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— бути такими, що їх складно зняти або вивести з ладу,
— бути розташовані на достатній відстані від небезпечної зони,
— не обмежувати більш, ніж потрібно, огляд робочого циклу обладнання,
— дозволяти необхідні операції для прилаштування та заміни частин та для 

профілактичної роботи, обмежуючи доступ тільки до зони, в якій повинна 
виконуватися робота, та, якщо можливо, не знімаючи захисну огорожу та захисні 
прилади.

2.9. Зони та робочі місця робочого обладнання, в яких виконується робота та які 
проходять профілактику, повинні бути відповідним чином освітлені – у відповідності 
з операціями, які повинні на них виконуватися.

2.10. Частини робочого обладнання температура яких висока або дуже низька, у 
відповідних випадках повинні бути захищені для запобігання ризику для робітників, 
які торкаються них або підходять надто близько.

2.11. Прилади аварійної сигналізації на робочому обладнанні повинні бути однозначні 
та легко розрізнюватися и розумітися.

2.12. Робоче обладнання може використовуватися тільки для операцій та за умови, 
для яких воно призначене.

2.13. Повинно уможливити здійснення профілактичних робіт, коли обладнання 
зупинене. Якщо це неможливо, повинна існувати можливість вжиття відповідних 
захисних заходів для виконання таких операцій або виконання таких операцій за 
межами небезпечних зон. Якщо будь-яка машина має журнал обслуговування, він 
повинен постійно оновлюватися.

2.14. Усе робоче обладнання повинно бути облаштоване чітко розрізнюваними 
засобами ізоляції його джерел енергопостачання. Повторне приєднання, як 
вважається, не повинно представляти ризик для означених робітників.

2.15. Робоче обладнання повинно містити попередження та позначки, необхідні для 
забезпечення безпеки робітників.

2.16. Робітники повинні мати безпечні засоби доступу усіх зон, призначених для 
виробництва, регулювання та профілактичних робіт, та бути в змозі безпечно 
перебувати в них.

2.17. Усе робоче обладнання повинно відповідати вимогам захисту робітників 
проти ризику запалення робочого обладнання або його перегріву, або викидів газу, 
пилу, рідин, пару або інших речовин, що виробляються, використовуються робочим 
обладнанням або зберігаються у ньому.

2.18. Усе робоче обладнання повинно відповідати вимогам запобігання ризику 
вибуху робочого обладнання або речовин, що виробляються, використовуються 
робочим обладнанням або зберігаються у ньому.

2.19. Усе робоче обладнання повинно відповідати вимогам захисту працівників, 
відкритих для зовнішнього впливу, проти ризику безпосереднього або непрямого 
контакту з електричним струмом. 
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3. Додаткові мінімальні вимоги, застосовні до певних типів робочого обладнання 

3.1. Мінімальні вимоги для пересувного робочого обладнання, самохідного або 
несамохідного

3.1.1. Робоче обладнання, рухом якого керують працівники, повинно бути обладнане 
у такий спосіб, щоб зменшити ризики для робітників під час переїзду. Означені ризики 
повинні включати ризики контакту працівників з колесами або траками гусениці, або 
захоплення їх у колеса або траки гусениці.

3.1.2. У випадку, коли випадкове захоплення приводного блоку між рухомим 
вузлом робочого обладнання та його допоміжними механізмами або будь-чим, що 
буксирується, може створити певний ризик, таке робоче обладнання повинно бути 
обладнане або адаптоване таким чином, щоб запобігати блокування приводних 
блоків. У випадку, коли такого захоплення запобігти неможна, повинні бути вжиті усі 
можливі заходи для запобігання негативних наслідків для працівників.

3.1.3. У випадку, коли вали приводу, що приводять у рух рухомі частини робочого 
обладнання забруднюються або ушкоджуються через волочіння по землі, повинні 
бути у наявності засоби для їхнього ремонту.

3.1.4. Рухоме робоче обладнання працівниками-водіями повинно конструюватися з 
тим, що обмежувати за дійсних умов використання, ризики перегортання робочого 
обладнання:

— за допомогою захисних конструкцій, сконструйованих так, щоб запобігати нахил 
обладнання більш, ніж на чверть оберту, або 

— за допомогою конструкції, що забезпечуватиме достатній простір навколо 
працівників-водіїв, якщо нахил стане більшим за чверть оберту, або

— за допомогою будь-якого іншого пристрою, що матиме еквівалентну дію. 

Ці захисні конструкції можуть бути невід’ємною частиною робочого обладнання. 

Ці захисні конструкції не вимагаються, коли робоче обладнання під час роботи 
стабілізоване або у разі, якщо конструкція унеможливлює перегортання. 

У випадку, коли у разі перегортання обладнання існує ризик затискання працівника-
водія між частинами робочого обладнання та землею, повинна встановлюватися 
система фіксації працівників-водіїв.

3.1.5. Автонавантажувачі з вилковим захватом, на яких працюють один або більша 
кількість працівників, повинні бути пристосовані або обладнані з метою обмежити 
ризик перегортання таких автонавантажувачів, наприклад.:

— шляхом встановлення огорожі для водія, або 
— за допомогою конструкції для запобігання перегортання автонавантажувача, або 
— за допомогою конструкції, яка гарантуватиме, що у рази перегортання 

автонавантажувача, між землею та певними частинами автонавантажувача для 
працівників-водіїв залишатиметься достатній простір, або

— за допомогою конструкції, яка фіксуватиме працівників на сидінні водія, щоб 



ЗМІСТ  2009/104/ЄС 310

запобігти їх стискання між частинами перегорнутого автонавантажувача.

3.1.6. Самохідне робоче обладнання, яке під час руху може наразити осіб на ризик, 
повинне відповідати наступним умовам:

(a) обладнання повинно мати засоби для запобігання несподіваного запуску;
(b) воно повинно мати належні засоби для мінімізації наслідків зіткнення у разі, 

якщо більше, ніж один вузол робочого обладнання на гусеничному шасі 
знаходиться у той самий час у русі ; 

(c) повинен бути встановлений пристрій для гальмування та зупинки обладнання. У 
випадку, коли вимагають міркування безпеки, повинні бути в наявності аварійні 
пристрої гальмування та зупинки обладнання у випадку несправності головного 
блоку, що керуються за допомогою легкодоступних пристроїв управління або 
автоматично;

(d) у разі, коли сектор безпосереднього огляду водія є неадекватним для 
забезпечення безпеки, для покращення огляду повинні бути встановлені 
адекватні допоміжні пристрої;

(e) робоче обладнання, сконструйоване для використання вночі або у затемнених 
місцях, повинно бути оснащене освітленням, відповідним для здійснення 
роботи та повинно забезпечувати достатню безпеку для робітників;

(f) робоче обладнання, яке представляє собою ризик пожежі або само по собі, або 
у відношенні того, що воно буксирує або перевозить, та останнє, скоріш за все, 
може наразити на небезпеку працівників, повинно бути оснащене відповідними 
протипожежними приладами у разі, якщо такі придали не доступні у достатній 
кількості поблизу місця використання робочого обладнання;

(g) дистанційно кероване робоче обладнання повинно автоматично зупинятися, як 
тільки воно залишить зону дії приладу управління;

(h) дистанційно кероване робоче обладнання, яке за нормальних умов може 
представляти фактори ризику затискання або зіткнення, повинно мати засоби 
захисту проти такого ризику, якщо нема в наявності інших відповідних приладів 
для контролю за ризиком зіткнення..

3.2. Мінімальні вимоги до робочого обладнання для підйому вантажів 

3.2.1. Коли робоче обладнання для підйому вантажів встановлюється на постійній 
основі, повинні бути забезпечені його міцність та стійкість із врахуванням, зокрема, 
вантажів, що підіймаються, та напругу, що виникає на опорних точках та точках 
кріплення конструкцій.

3.2.2. Машини для підйому вантажів повинні мати чіткі зазначення їхнього номінальної 
вантажопідйомності та у відповідних випадках повинні бути обладнані пластиною 
розподілу навантаження, яка забезпечуватиме номінальну вантажопідйомність за 
будь-якої конфігурації обладнання. Пристрої для підйому повинні бути позначені у 
такий спосіб, щоб уможливити визначення характеристик, необхідних для безпечного 
використання. Робоче обладнання, яке не сконструйоване для підйому осіб, але 
яке може помилково бути використане таким чином, з цією метою повинно бути 
відповідним чином та чітко позначене .

3.2.3. Встановлене на постійній основі робоче обладнання повинно встановлюватися 
у такий спосіб, щоб зменшити ризик, того, що вантаж:
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(a) вдарить по працівниках;
(b) ненавмисно буде віднесений у бік або вільно впаде;
(c) не буде ненавмисно скинутий.

3.2.4. Робоче обладнання для підйому та переміщення працівників повинно бути 
таким, щоб:

(a) запобігати ризикові падіння машини, якщо такий існує, шляхом встановлення 
відповідних пристроїв;

(b) запобігати ризикові випадіння з машини самого користувача, якщо такий існує;
(c) запобігати ризикові затиснення, захоплення користувача або удару по ньому, 

зокрема через ненавмисний контакт з об’єктами;
(d) забезпечити відсутність подальшої небезпеки для осіб, захоплених у машині у 

разі аварії та можливість їхнього звільнення . 

Якщо за причин, притаманних місцю та різниці у висоті, ризиків, зазначених у пункті 
(a) неможна уникнути за допомогою будь-яких заходів безпеки, повинен бути 
встановлений та перевірятися кожного робочого дня підвісний канат зі збільшеним 
коефіцієнтом безпеки. 

ДОДАТОК II 
ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ 

(зазначені у статті 4(3))

Загальний коментар

Цей Додаток застосовується з оглядом на цю Директиву та у разі, якщо існує 
відповідний ризик для робочого обладнання, про яке йдеться.

1. Загальні положення для всього робочого обладнання 

1.1. Робоче обладнання повинно встановлюватися, розташовуватися та 
використовуватися, у такий спосіб, щоб зменшити ризики для користувачів робочого 
обладнання та для інших працівників, наприклад, забезпечуючи достатній простір 
між рухомими частинами робочого обладнання та закріпленими або рухомими 
частинами у його середовищі та безпечне подання та виведення усіх форм енергії та 
речовин, що використовуються або виробляються.

1.2. Робоче обладнання повинне встановлюватися або демонтуватися за безпечних 
умов, зокрема, з дотриманням будь-яких інструкцій, які можуть надаватися 
виробником.

1.3. Робоче обладнання, в яке під час використання може вдарити блискавка, 
повинно бути захищене пристроями або відповідними засобами для протидії 
наслідкам удару блискавки.

2.Положення стосовно використання пересувного обладнання, 
або самохідного, або ні

2.1. Самохідне робоче обладнання керується тільки працівниками, які були 
відповідним чином підготовлені для безпечного водіння такого обладнання.
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2.2. Якщо робоче обладнання пересувається в межах робочої зони, повинні бути 
складені та виконуватися відповідні правила руху.

2.3. Повинні бути вжиті організаційні заходи для запобігання входження піших 
робітників у зону роботи самохідного робочого обладнання. Якщо роботу можна 
належно виконати тільки, якщо піші робітники присутні в зоні, повинні бути вжиті 
відповідні заходи для запобігання завдання їм ушкоджень обладнанням.

2.4. Перевезення робітників на пересувному робочому обладнанні з механічним 
приводом дозволяється тільки у разі, коли для цієї мети встановлені засоби безпеки. 
Якщо протягом руху повинна виконуватися робота, при необхідності швидкості 
повинні регулюватися швидкості.

2.5. Пересувне робоче обладнання з двигуном внутрішнього згоряння не може 
використовуватися у робочих зонах, якщо не може бути гарантовано доступ достатньої 
кількості повітря, що забезпечуватиме працівникам відсутність ризику для здоров’я 
або для безпеки.

3. Положення стосовно використання робочого обладнання для підйому вантажів 

3.1. Загальні аспекти

3.1.1. Робоче обладнання, яке є пересувним або може бути демонтоване, та яке 
сконструйовано для підйому вантажів, повинно використовуватися у такий спосіб, 
щоб забезпечити стійкість робочого обладнання під час використання за усіх 
передбачуваних умов, із врахуванням характеру ґрунту..

3.1.2. Особи можуть підійматися тільки за допомогою робочого обладнання та 
допоміжних приладів, передбачених для цього. Без шкоди статті 5 Директиви 89/391/
ЄЕС, в порядку винятку, робоче обладнання, яке не сконструйоване спеціально для 
підйому осіб, може використовуватися з означеною метою за умови, що вжито заходів 
на забезпечення безпеки у відповідності з національним законодавством та/або існує 
практика, що передбачає відповідний нагляд. 

3 Під час, коли працівники знаходяться на робочому обладнання, сконструйоване 
для підйому вантажів, на посту управління повинні завжди бути люди. Особи, яких 
підіймають, повинні мати надійні засоби зв’язку. У випадку небезпеки, повинні бути в 
наявності надійні засоби їх евакуації.

3.1.3. Повинні бути вжиті заходи на забезпечення відсутності працівників під 
підвішеним вантажем, якщо для ефективного виконання роботи не вимагається їх 
присутність. Вантажі не можна переносити над незахищеними робочими місцями, за 
якими є працівники. У випадку, коли таке трапляється, якщо роботу неможна виконати 
належним чином у будь-який інший спосіб, повинні бути закладені та застосовані 
відповідні процедури.

3.1.4. Вантажопідйомні пристрої повинні вибиратися відповідно до вантажів, які 
будуть переноситися, точок захоплення та атмосферних умов, з оглядом на режим 
та конфігурацію стропування. Захоплення вантажопідйомного пристрою повинно 
бути чітко позначено, щоб надати користувачам змогу бути обізнаними про його 
характеристики у разі, якщо таке захоплення не розбирається після використання.
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3.1.5. Вантажопідйомні пристрої повинні зберігатися у спосіб, який запобігатиме 
їхньому пошкодженню або погіршенню їхніх характеристик.

3.2. Робоче обладнання для підйому некерованих вантажів

3.2.1. Коли два або більша кількість одиниць робочого обладнання, що 
використовуються для підйому некерованих вантажів встановлюються або 
монтуються на майданчику у такий спосіб, що їхні робочі радіуси перекриваються, 
повинні бути вжиті відповідні заходи для запобігання зіткнення між вантажами або 
самими частинами робочого обладнання.

3.2.2. При використанні робочого обладнання для підйому некерованих вантажів, 
повинні бути вжиті заходи для запобігання розгойдування, перегортання обладнання 
або, в залежності від випадку, зрушення або сковзання. Повинні здійснюватися 
перевірки для забезпечення належного вжиття цих заходів.

3.2.3. Якщо оператор робочого обладнання, сконструйованого для підйому 
некерованих вантажів, не може спостерігати весь шлях проходження вантажу 
або безпосередньо, або за допомогою допоміжного обладнання, що надаватиме 
необхідну інформацію, на зв’язку з оператором повинна знаходитися компетентна 
особа для того, щоб спрямовувати його, та повинні бути вжиті організаційні заходи 
для запобігання зіткнення вантажу, що може наразити на небезпеку працівників.

3.2.4. Робота повинна організована у такий спосіб, що, коли працівник прилаштовує 
або знімає вантаж власноруч, це робитиметься за безпечних умов, зокрема, внаслідок 
того, що працівник зберігає прямий або непрямий контроль за робочим обладнанням.

3.2.5. Усі операції з підйому вантажу повинні належним чином плануватися, за ними 
повинен здійснюватися відповідний  нагляд у такий спосіб, щоб забезпечити 
захист робітників. Зокрема, якщо вантаж має підійматися одночасно двома або 
більшою кількістю одиниць робочого обладнання, сконструйованого для підйому 
некерованих вантажів, повинна бути встановлена та застосовуватися процедура 
забезпечення гарної координації роботи операторів.

3.2.6. Якщо робоче обладнання, сконструйоване для підйому некерованих вантажів, 
більше не може утримувати вантаж у випадку повної або часткової втрати потужності, 
повинні бути вжиті відповідні заходи для того, щоб уникнути зараження працівників на 
будь-які ризики, що можуть виникнути внаслідок цього. Підвішені вантажі не повинні 
залишатися без нагляду, якщо доступ до небезпечної зони не закрито, та вантаж не 
підвішений та не утримується у безпечний спосіб

3.2.7. Використання робочого обладнання, сконструйованого для підйому 
некерованих вантажів, на відкритому повітрі повинно зупинятися, коли метеорологічні 
умови погіршуються до такої межі, що ставиться під загрозу безпечне використання 
обладнання та зростає загроза зараження працівників на ризики. Для уникнення будь-
яких ризиків для працівників повинні бути вжиті адекватні безпекові заходи, зокрема 
заходи на запобігання перегортання робочого обладнання. 

4. Положення стосовно використання робочого обладнання, 
передбачені для тимчасової роботи на висоті 
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4.1. Загальні положення

4.1.1. Якщо, відповідно до статті 6 Директиви 89/391/ЄЕС та статті 3 цієї Директиви, 
тимчасову роботу на висоті неможливо здійснити у безпечний спосіб та за ергономічних 
умов на придатній поверхні, повинно обиратися робоче обладнання, яке найкращим 
чином підхоже для забезпечення та збереження безпечних умови роботи. Повинен 
надаватися пріоритет заходам колективного захисту над заходами індивідуального 
захисту. Розміри робочого обладнання повинні відповідати характеру роботи, що 
повинна виконуватися на ньому, та передбачуваним навантаженням, а також повинні 
дозволяти безпечний прохід. Повинні обиратися відповідні засоби доступу на 
тимчасові робочі місця на висоті, згідно з частотою проходу, висотою, якої потрібно буде 
досягти та тривалістю використання. Обраний спосіб повинен дозволяти евакуацію у 
випадку неминучої небезпеки. Прохід у будь-якому напрямку між засобами доступу 
та платформами, настилами та сходнями не повинен породжувати будь-які додаткові 
ризики падіння.

4.1.2. Драбини можуть використовуватися в якості робочих місць при роботі на 
висоті тільки за обставин, при яких, враховуючи підпункт 4.1.1, використання іншого, 
більш безпечного робочого обладнання не виправдано внаслідок низького ризику 
та за причини або короткої тривалості використання, або існуючих особливостей 
майданчику, які роботодавець не може змінити.

4.1.3. Використання техніки верхолазних робіт на канатах може здійснюватися тільки 
за обставин, коли оцінка ризику вказує на те, що робота може бути виконана безпечно 
та при цьому не виправдано використання іншого, більш безпечного, робочого 
обладнання. Приймаючи у розрахунок оцінку ризику та в залежності, зокрема, від 
тривалості роботи та ергономічних обмежень, повинно передбачатися сидіння з 
відповідними додатковими пристроями .

4.1.4. В залежності від типу робочого обладнання, обраного на основі зазначеного 
вище, повинні бути встановлені відповідні заходи мінімізації ризиків для працівників, 
притаманних означеному типові обладнання. Якщо необхідно, повинно передбачатися 
встановлення захисних засобів для запобігання падіння. Означені засоби повинні бути 
підхожої конфігурації та достатньо міцними, щоб запобігти падінням з висоти або 
зупинити їх, та, наскільки це можливо, усунути можливість поранення працівників. 
Колективні захисні засоби для запобігання падіння можуть перериватися тільки у 
місцях драбин або сходів.

4.1.5. Коли виконання конкретного завдання вимагає тимчасового зняття 
колективного засобу захисту, сконструйованого для запобігання падіння, повинні 
бути вжиті заходи для встановлення дієвих компенсаційних засобів безпеки. Робота 
не може здійснюватися, поки такі заходи не вжито. Як тільки таку конкретну роботу 
закінчено, або остаточно, або тимчасово, колективні засоби безпеки для запобігання 
падіння, повинні бути встановлені знову. 

4.1.6. Тимчасова робота на висоті може здійснюватися тільки тоді, коли погодні умови 
не ставлять під загрозу безпеку та здоров’я робітників.

4.2. Спеціальні положення стосовно використання драбин

4.2.1. Драбини повинні розташовуватися таким чином, щоб була забезпечена їхня 
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стійкість під час використання. Переносні драбини повинні встановлюватися на 
стійкій, міцній нерухомій опорі належних розмірів таким чином, щоб щаблі драбини 
залишалися у горизонтальному положенні. Підвісні драбини повинні закріплятися у 
безпечний спосіб та, за винятком мотузкових драбин, у такий спосіб, щоб вони не 
могли зміститися та щоб запобігалося їхнє розхитування.

4.2.2. Під час використання повинно запобігатися ковзання ніжок переносних 
драбин через закріплення опірних балок на їх верхніх та нижніх кінцях або поблизу 
них за допомогою будь-яких пристроїв, що перешкоджатимуть ковзанню, або за 
допомогою будь-яких інших засобів, що матимуть еквівалентну дієвість. Драбини, що 
використовуються для доступу, повинні бути достатньо довгими,, щоб у достатній 
мірі видаватися за межі сервісного майданчику, якщо не було вжито інших заходів для 
забезпечення міцної опори для рук. Поєднані драбини та висувні драбини повинні 
використовуватися у такий спосіб, щоб запобігати рух різних секцій по відношенню 
одна до одної. Пересувні драбини не повинні рухатися, поки на них не ступлять.

4.2.3. Драбини повинні використовуватися у такий спосіб, щоб завжди забезпечувати 
працівникам безпечну опору для рук та ніг. Зокрема, якщо вантаж має переноситися 
по драбині вручну, це не повинно усувати потребу у безпечній опорі для рук. 

4.3. Спеціальні положення стосовно використання риштування

4.3.1. У разі, коли повідомлення про розрахунки обраного риштування недоступне, 
або повідомлення не охоплює структуру, що проектується, повинні бути здійснені 
розрахунки щодо міцності та стабільності, якщо риштування не збирається у 
відповідності із загально визнаною стандартною конфігурацією.

4.3.2. В залежності від складності обраного риштування, компетентною особою 
повинен бути складений план збірки, використання та демонтажу. Він може бути у 
формі стандартного плану, доповненого одиницями, пов’язаними зі специфічними 
деталями риштування, про яке йдеться.

4.3.3. Тримальні елементи риштування повинні запобігатися від ковзання або за 
допомогою кріплення до робочої поверхні, застосування пристрою проти ковзання, 
або будь-якими іншими засобами, що мають еквівалентну ефективність, та робоча 
поверхня повинна мати достатню місткість. Повинні бути вжиті кроки на забезпечення 
стабільності риштування. Колісне риштування повинно мати відповідні пристрою, які 
запобігатимуть його випадкове зрушення з міста протягом роботи на висоті.

4.3.4. Розміри, форма та розміщення настилів риштування повинні відповідати 
характеру виконуваної роботи та бути придатними для вантажів, що переносяться, 
а також дозволити безпечну роботу та рух. Настили риштування повинні збиратися 
у такий спосіб, щоб їхні компоненти не рухалися при нормальному використанні. Не 
повинно бути небезпечних отворів між компонентами настилу та вертикальними 
засобами колективного захисту, сконструйованими для запобігання падінь.

4.3.5. У випадку, коли частини риштування не готові для використання, наприклад, 
протягом збирання, демонтажу або змінення конфігурації, вони повинні маркуватися 
за допомогою попереджувальних знаків загального характеру у відповідності до 
національних положень, якими транспоновано Директиву Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 
1992 про мінімальні вимоги забезпечення знаків щодо безпеки та/або здоров’я при 
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роботі (Дев’ята окрема директива у розумінні пункту (1) статті 16 Директиви 89/391/
ЄЕС)(1) та повинні бути належним чином розмежовані за допомогою фізичних засобів, 
які запобігають доступу у небезпечну зону.

4.3.6. Риштування повинно збиратися, демонтуватися або у значній мірі змінятися 
тільки під наглядом компетентної особи та працівниками, які отримали відповідну 
та спеціальну підготовку для виконання запланованих операцій, та особлива увага 
приділятиметься конкретним ризикам у відповідності зі статтею 9, а конкретніше у:

(a) розумінні плану збірки, демонтажу та змінення конфігурації зазначеного 
риштування;

(b) безпеці протягом плану збірки, демонтажу та змінення конфігурації зазначеного 
риштування;

(c) заходах на запобігання ризику падіння осіб та предметів;

(d) заходах безпеки у випадку змінення погодних умов, які можуть негативно 
вплинути на безпеку зазначеного риштування;

(e) дозволеному навантаженні;

(f) будь-яких ризиках, до яких може призвести вищезазначені операції зі збірки, 
демонтажу та змінення конфігурації. Особа, що здійснює нагляд, та зазначені 
працівники повинні мати у своєму розпорядження план збірки та демонтажу, 
зазначений у пункті 4.3.2, включаючи будь-які інструкції, які він може містити.

4.4. Спеціальні положення стосовно використання техніки верхолазних робіт на 
канатах

Використання техніки верхолазних робіт на канатах повинно відповідати наступним 
умовам:

(a) система повинна включати щонайменше два зафіксовані канати – один як засіб 
доступу, спускання та підтримки (робочий каната) та іншій як резервний (канат 
безпеки); 

(b) робітники повинні бути забезпечені відповідними ременями безпеки та за 
допомогою їх повинні бути прикріплені до канату безпеки;

(c) робочий канат повинен бути обладнаний безпечними пристроями для підйому та 
спускання та мати систему автоматичного блокування для того, щоб запобігти падінню 
користувача, якщо він втратить контроль за своїм рухом. Канат безпеки повинен бути 
обладнаний мобільною системою запобігання падіння, яка слідуватиме за рухами 
робітника;

(d) інструменти та інші допоміжні прилади, що використовуються працівником, 
повинні бути закріплені на ремені робітника або на сидінні або якимось іншим 
відповідним чином;

1 OВ L 245, 26.8.1992, С. 23.
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(e) робота повинна відповідним чином бути спланована, та за нею повинен 
здійснюватися відповідний нагляд – так, щоб працівник міг бути врятований негайно 
у разі аварійної ситуації;

(f) відповідно до статті 9, зазначені робітники повинні отримати адекватну підготовку, 
відповідну передбаченим операціям, зокрема, у сфері рятувальних робіт. 

За виняткових обставин, коли, із врахуванням оцінки ризиків, використання другого 
канату зробить роботу більш небезпечною, може бути дозволене використання 
єдиного канату – за умови, що відповідно до національного законодавства та/або 
практики були вжиті відповідні заходи для забезпечення безпеки.

ДОДАТОК III 
ЧАСТИНА A

Скасована Директива з її наступними змінами  
(зазначена у статті 13)

Директива Ради 89/655/ЄЕС (ОВ L 393, 30.12.1989, с. 13) 

Директива Ради 95/63/ЄС (ОВ L 335, 30.12.1995, с. 28) 

Директива 2001/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ОВ L 195, 19.7.2001, с. 46) 

Директива 2007/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради. Тільки у відношенні 
посилання, зробленого у (ОВ L 165, 27.6.2007, с. 21) частині 3 статті 3 Директиви 89/655/
ЄЕС

ЧАСТИНА B 
Перелік термінів транспонування положень у національна законодавство 

(зазначена у статті 13)

Директива Термін транспонування 
89/655/ЄЕС 31 грудня 
1992 95/63/ЄС 4 грудня 1998 
2001/45/ЄС 19 липня 2004(1)

2007/30/ЄС 31 грудня 2012(1) 
(1) Держави-члени у відношенні до імплементації пункту 4 Додатку II до Директиви 89/655/ЄЕС, 
мають право скористатися перехідним періодом, що не перевищуватиме 2 років, та починається з 19 
2004 року, для того, щоб врахувати різноманітні ситуації, які можуть виникнути протягом 
практичної імплементації Директиви 2001/45/ЄС зокрема, малими та середніми підприємствами. 

ДОДАТОК IV  
Кореляційна таблиця 

Директива 89/655/ЄЕС Ця Директива 
стаття 1 стаття 1 
стаття 2 стаття 2 
стаття 3 стаття 3 
стаття 4 стаття 4 
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стаття 4a(1) стаття 5(1) 
стаття 4a(2), перший та другий 
абзаци 

стаття 5(2), підпункти (a) та (b) 

стаття 4a(3) стаття 5(3) 
стаття 4a(4) стаття 5(4) 
стаття 5, перший та другий 
абзаци 

стаття 6, підпункти (a) та (b) 

стаття 5a стаття 7 
стаття 6(1) стаття 8(1) 
стаття 6(2), перший пункт, 
перший, другий та третій 
абзаци 

стаття 8(2), перший пункт, 
підпункти (a), (b) та (c) 

стаття 6(2), другий пункт стаття 8(2), другий пункт 
стаття 6(3) стаття 8(3) 
стаття 7, перший абзац стаття 9, підпункт (a) 
стаття 7, другий абзац стаття 9, підпункт (b) 
стаття 8 стаття 10 
стаття 9(1) стаття 11(1) 
стаття 9(2), перший та другий 
абзаци 

стаття 11(2), підпункти (a) та (b) 

стаття 10(1) —
стаття 10(2) стаття 12
— стаття 13
— стаття 14
стаття 11 стаття 15 
Додаток I Додаток I 
Додаток II Додаток II 
— Додаток III
— Додаток IV 
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DIRECTIVE 2009/104/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL OF 16 SEPTEMBER 2009 CONCERNING THE MINIMUM SAFETY 
AND HEALTH REQUIREMENTS FOR THE USE OF WORK EQUIPMENT 
BY WORKERS AT WORK (SECOND INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN THE 
MEANING OF ARTICLE 16(1) OF DIRECTIVE 89/391/EEC)

Official Journal L 260/5, 3.10.2009   

DIRECTIVE 2009/104/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 16 September 2009 

concerning the minimum safety and health requirements for the use of work 
equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of 

Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) 
(codified version) (Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
137(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),

Having consulted the Committee of the Regions,

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (2),

Whereas:

(1) Council Directive 89/655/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety 
and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second 
individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (3) has been 
substantially amended several times (4). In the interests of clarity and rationality the said 
Directive should be codified.

(2) This Directive is an individual directive within the meaning of Article 16(1) of Council 
Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work(5). Therefore, the provisions of 
Directive 89/391/EEC are fully applicable to the scope of the use of work equipment by 
workers at work, without prejudice to more stringent or specific provisions contained in this 
Directive.

1 OJ C 100, 30.4.2009, p. 144.
2 Opinion of the European Parliament of 8 July 2008 (not yet published in the Official Journal) and Council Decision of 13 July 2009.
3 OJ L 393, 30.12.1989, p. 13.
4 See Annex III, Part A.
5 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2009:100:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1989:393:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1989:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0104&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0104&rid=1
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(3) Article 137(2) of the Treaty provides that the Council may adopt, by means of 
directives, minimum requirements for encouraging improvements, in particular, of the 
working environment so as to protect workers’ health and safety.

(4) Pursuant to the said Article, such directives must avoid imposing administrative, 
financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and development 
of small and medium-sized undertakings.

(5) The provisions adopted pursuant to Article 137(2) of the Treaty do not preclude any 
Member State from maintaining or introducing more stringent measures for the protection 
of working conditions provided they are compatible with the Treaty.

(6) Compliance with the minimum requirements designed to guarantee a better standard 
of safety and health in the use of work equipment is essential in order to ensure the safety 
and health of workers.

(7) The improvement of occupational safety, hygiene and health is an objective which 
should not be subordinated to purely economic considerations.

(8) Work at a height may expose workers to particularly severe risks to their health and 
safety, notably to the risks of falls from a height and other serious occupational accidents, 
which account for a large proportion of all accidents, especially of fatal accidents.

(9) This Directive constitutes a practical aspect of the realisation of the social dimension 
of the internal market.

(10) Pursuant to Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 
June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical 
standards and regulations and of rules on Information Society services (1), Member States are 
required to notify the Commission of any draft technical regulations relating to machines, 
equipment and installations.

(11) This Directive is the most appropriate means of achieving the desired objectives and 
does not go beyond what is necessary for that purpose.

(12) This Directive should be without prejudice to the obligations of the Member States 
relating to the time limits for transposition into national law of the Directives set out in 
Annex III, Part B,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Subject matter

1 OJ L 204, 21.7.1998, p. 37.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1998:204:TOC
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1.  This Directive, which is the second individual directive within the meaning of Article 16(1) 
of Directive 89/391/EEC, lays down minimum safety and health requirements for the use of 
work equipment by workers at work, as defined in Article 2.

2.  The provisions of Directive 89/391/EEC are fully applicable to the whole scope referred 
to in paragraph 1, without prejudice to more stringent or specific provisions contained in 
this Directive.

A r t i c l e  2 
Definitions

For the purposes of this Directive, the following terms shall have the following meanings:

(a) ’work equipment’: any machine, apparatus, tool or installation used at work;
(b) ’use of work equipment’: any activity involving work equipment such as starting or 

stopping the equipment, its use, transport, repair, modification, maintenance and 
servicing, including, in particular, cleaning;

(c) ’danger zone’: any zone within or around work equipment in which an exposed worker 
is subject to a risk to his health or safety;

(d) ’exposed worker’: any worker wholly or partially in a danger zone;
(e) ’operator’: the worker or workers given the task of using work equipment.

CHAPTER II 
EMPLOYERS’ OBLIGATIONS

A r t i c l e  3 
General obligations

1.  The employer shall take the measures necessary to ensure that the work equipment 
made available to workers in the undertaking or establishment is suitable for the work to 
be carried out or properly adapted for that purpose and may be used by workers without 
impairment to their safety or health.

In selecting the work equipment which he proposes to use, the employer shall pay attention 
to the specific working conditions and characteristics and to the hazards which exist in the 
undertaking or establishment, in particular at the workplace, for the safety and health of the 
workers, and any additional hazards posed by the use of the work equipment in question.

2.  Where it is not possible in this way fully to ensure that work equipment can be used by 
workers without risk to their safety or health, the employer shall take appropriate measures 
to minimise the risks.

A r t i c l e  4 
Rules concerning work equipment

1.  Without prejudice to Article 3, the employer shall obtain and/or use:

(a) work equipment which, if provided to workers in the undertaking or establishment for 
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the first time after 31 December 1992, complies with:

(i) the provisions of any relevant Community directive which is applicable;
(ii) the minimum requirements laid down in Annex I, to the extent that no other Community 

directive is applicable or is so only partially;

(b) work equipment which, if already provided to workers in the undertaking or 
establishment by 31 December 1992, complies with the minimum requirements laid down 
in Annex I no later than 4 years after that date;

(c) without prejudice to point (a)(i), and by way of derogation from point (a)(ii) and point (b), 
specific work equipment subject to the requirements of point 3 of Annex I, which, if already 
provided to workers in the undertaking or establishment by 5 December 1998, complies 
with the minimum requirements laid down in Annex I, no later than 4 years after that date.

2.  The employer shall take the measures necessary to ensure that, throughout its working 
life, work equipment is kept, by means of adequate maintenance, at a level such that it 
complies with point (a) or (b) of paragraph 1 as applicable.

3.  Member States shall, after consultation with both sides of industry, and with due 
allowance for national legislation and/or practice, establish procedures whereby a level of 
safety may be attained corresponding to the objectives indicated by Annex II.

A r t i c l e  5 
Inspection of work equipment

1.  The employer shall ensure that where the safety of work equipment depends on the 
installation conditions, it shall be subject to an initial inspection (after installation and 
before first being put into service) and an inspection after assembly at a new site or in a 
new location by competent persons within the meaning of national laws and/or practices, 
to ensure that the work equipment has been installed correctly and is operating properly.

2.  In order to ensure that health and safety conditions are maintained and that deterioration 
liable to result in dangerous situations can be detected and remedied in good time, the 
employer shall ensure that work equipment exposed to conditions causing such deterioration 
is subject to:

(a) periodic inspections and, where appropriate, testing by competent persons within the 
meaning of national laws and/or practices;

(b) special inspections by competent persons within the meaning of national laws and/
or practices each time that exceptional circumstances which are liable to jeopardise the 
safety of the work equipment have occurred, such as modification work, accidents, natural 
phenomena or prolonged periods of inactivity.

3.  The results of inspections shall be recorded and kept at the disposal of the authorities 
concerned. They must be kept for a suitable period of time.
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When work equipment is used outside the undertaking it shall be accompanied by physical 
evidence that the last inspection has been carried out.

4.  Member States shall determine the conditions under which such inspections are made.

A r t i c l e  6 
Work equipment involving specific risks

When the use of work equipment is likely to involve a specific risk to the safety or health of 
workers, the employer shall take the measures necessary to ensure that:

(a) the use of work equipment is restricted to those persons given the task of using it;

(b) in the case of repairs, modifications, maintenance or servicing, the workers concerned 
are specifically designated to carry out such work.

A r t i c l e  7 
Ergonomics and occupational health

The workplace and position of workers while using work equipment and ergonomic principles 
shall be taken fully into account by the employer when applying minimum health and safety 
requirements.

A r t i c l e  8 
Informing workers

1.  Without prejudice to Article 10 of Directive 89/391/EEC, the employer shall take the 
measures necessary to ensure that workers have at their disposal adequate information 
and, where appropriate, written instructions on the work equipment used at work.

2.  The information and the written instructions shall contain at least adequate safety and 
health information concerning:

(a) the conditions of use of work equipment;
(b) foreseeable abnormal situations;
(c) the conclusions to be drawn from experience, where appropriate, in using work 

equipment.

Workers shall be made aware of dangers relevant to them, work equipment present in the 
work area or site, and any changes affecting them, inasmuch as they affect work equipment 
situated in their immediate work area or site, even if they do not use such equipment directly.

3.  The information and the written instructions shall be comprehensible to the workers 
concerned.

A r t i c l e  9 
Training of workers

Without prejudice to Article 12 of Directive 89/391/EEC, the employer shall take the 
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measures necessary to ensure that:

(a) workers given the task of using work equipment receive adequate training, including 
training on any risks which such use may entail;

(b) workers referred to in Article 6(b) receive adequate specific training.

A r t i c l e  10 
Consultation of workers and workers’ participation

Consultation and participation of workers and/or of their representatives on the matters 
covered by this Directive, including the Annexes thereto, shall take place in accordance with 
Article 11 of Directive 89/391/EEC.

CHAPTER III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

A r t i c l e  11 
Amendment of the Annexes

1.  The addition to Annex I of supplementary minimum requirements applicable to specific 
work equipment, as referred to in point 3 thereof, shall be adopted by the Council in 
accordance with the procedure laid down in Article 137(2) of the Treaty.

2.  Strictly technical adaptations of the Annexes shall be adopted, in accordance with the 
procedure laid down in Article 17(2) of Directive 89/391/EEC, as a result of:

(a) the adoption of directives on technical harmonisation and standardisation of work 
equipment; and/or

(b) technical progress, changes in international regulations or specifications or knowledge 
in the field of work equipment.

A r t i c l e  1 2 
Final provisions

Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national 
law which they have already adopted or adopt in the field governed by this Directive.

A r t i c l e  1 3

Directive 89/655/EEC, as amended by the Directives listed in Annex III, Part A, is repealed, 
without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time limits for 
transposition into national law of the Directives set out in Annex III, Part B.

References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and 
shall be read in accordance with the correlation table in Annex IV.

A r t i c l e  14
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This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official 
Journal of the European Union.

A r t i c l e  1 5

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Strasbourg, 16 September 2009.

For the European Parliament For the Council
The President J. BUZEK The President C. MALMSTRÖM

ANNEX I 
MINIMUM REQUIREMENTS 

(referred to in points (a)(ii) and (b) of Article 4(1))

1.  General comment

The obligations laid down in this Annex apply having regard to this Directive and where the 
corresponding risk exists for the work equipment in question.

The following minimum requirements, inasmuch as they apply to work equipment in use, 
do not necessarily call for the same measures as the essential requirements concerning new 
work equipment.

2.  General minimum requirements applicable to work equipment
2.1. Work equipment control devices which affect safety must be clearly visible and 

identifiable and appropriately marked where necessary.
 Except where necessary for certain control devices, control devices must be located 

outside danger zones and in such a way that their operation cannot pose any additional 
hazard. They must not give rise to any hazard as a result of any unintentional operation.

 If necessary, from the main control position, the operator must be able to ensure that 
no person is present in the danger zones. If this is impossible, a safe system such as 
an audible and/or visible warning signal must be given automatically whenever the 
machinery is about to start. An exposed worker must have the time and the means 
quickly to avoid hazards caused by the starting or stopping of the work equipment. 

 Control systems must be safe and must be chosen making due allowance for the 
failures, faults and constraints to be expected in the planned circumstances of use.

2.2. It must be possible to start work equipment only by deliberate action on a control 
provided for the purpose.

 The same shall apply:
 — to restart it after a stoppage for whatever reason,
 — for the control of a significant change in the operating conditions (e.g. speed, 

pressure, etc.), unless such a restart or change does not subject exposed workers to 
any hazard.
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This requirement does not apply to restarting or a change in operating conditions as a result 
of the normal operating cycle of an automatic device.

2.3. All work equipment must be fitted with a control to stop it completely and safely.
 Each work station must be fitted with a control to stop some or all of the work 

equipment, depending on the type of hazard, so that the equipment is in a safe state. 
The equipment’s stop control must have priority over the start controls. When the 
work equipment or the dangerous parts of it have stopped, the energy supply of the 
actuators concerned must be switched off.

2.4. Where appropriate, and depending on the hazards the equipment presents and its 
normal stopping time, work equipment must be fitted with an emergency stop device.

2.5. Work equipment presenting risk due to falling objects or projections must be fitted 
with appropriate safety devices corresponding to the risk.

 Work equipment presenting hazards due to emissions of gas, vapour, liquid or dust must 
be fitted with appropriate containment and/or extraction devices near the sources of 
the hazard.

2.6. Work equipment and parts of such equipment must, where necessary for the safety 
and health of workers, be stabilised by clamping or some other means.

2.7. Where there is a risk of rupture or disintegration of parts of the work equipment, likely 
to pose significant danger to the safety and health of workers, appropriate protection 
measures must be taken.

2.8. Where there is a risk of mechanical contact with moving parts of work equipment 
which could lead to accidents, those parts must be provided with guards or devices 
to prevent access to danger zones or to halt movements of dangerous parts before 
the danger zones are reached.

  The guards and protection devices must:

 — be of robust construction,
 — not give rise to any additional hazard,
 — not be easily removed or rendered inoperative,
 — be situated at sufficient distance from the danger zone,
 — not restrict more than necessary the view of the operating cycle of the equipment,
 — allow operations necessary in order to fit or replace parts and for maintenance work, 

restricting access only to the area where the work is to be carried out and, if possible, 
without removal of the guard or protection device.

2.9. Areas and points for working on, or maintenance of, work equipment must be suitably 
lit in line with the operation to be carried out.

2.10. Work equipment parts at high or very low temperature must, where appropriate, be 
protected to avoid the risk of workers coming into contact or coming too close.

2.11. Warning devices on work equipment must be unambiguous and easily perceived and 
understood.

2.12. Work equipment may be used only for operations and under conditions for which it 
is appropriate.

2.13. It must be possible to carry out maintenance operations when the equipment is 
shut down. If this is not possible, it must be possible to take appropriate protection 
measures for the carrying-out of such operations or for such operations to be carried 
out outside the danger zones.
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If any machine has a maintenance log, it must be kept up to date.
2.14. All work equipment must be fitted with clearly identifiable means to isolate it from 

all its energy sources.
Reconnection must be presumed to pose no risk to the workers concerned.

2.15. Work equipment must bear the warnings and markings essential to ensure the 
safety of workers.

2.16. Workers must have safe means of access to, and be able to remain safely in, all the 
areas necessary for production, adjustment and maintenance operations.

2.17. All work equipment must be appropriate for protecting workers against the risk of 
the work equipment catching fire or overheating, or of discharges of gas, dust, liquid, 
vapour or other substances produced, used or stored in the work equipment.

2.18. All work equipment must be appropriate for preventing the risk of explosion of 
the work equipment or of substances produced, used or stored in the work equipment.

2.19. All work equipment must be appropriate for protecting exposed workers against the 
risk of direct or indirect contact with electricity.

3.  Additional minimum requirements applicable to specific types of work equipment

3.1.  Minimum requirements for mobile work equipment, whether or not self-propelled
3.1.1. Work equipment with ride-on workers must be fitted out in such a way as to 

reduce the risks for workers  uring the journey.
 Those risks must include the risks of contact by workers with, or trapping by, wheels 

or tracks.
3.1.2.  Where an inadvertent seizure of the drive unit between a mobile item of work 

equipment and its accessories or anything towed might create a specific risk, such 
work equipment must be equipped or adapted to prevent blockages of the drive 
units.

Where such a seizure cannot be avoided, every possible measure must be taken to avoid 
any adverse effects on workers.

3.1.3.  Where drive shafts for the transmission of energy between mobile items of work 
equipment can become soiled or damaged by trailing on the ground, facilities must 
be available for fixing them.

3.1.4.  Mobile work equipment with ride-on workers must be designed to restrict, under 
actual conditions of use, the risks arising from work equipment roll-over:

— by a protection structure designed to ensure that the equipment does not tilt by more 
than a quarter turn, or

— by a structure giving sufficient clearance around the ride-on workers if the tilting 
movement can continue beyond a quarter turn, or

— by some other device of equivalent effect.

These protection structures may be an integral part of the work equipment.

These protection structures are not required when the work equipment is stabilised during 
operation or where the design makes roll-over impossible.

Where there is a risk of a ride-on worker being crushed between parts of the work equipment 



ЗМІСТ  2009/104/EC 328

and the ground, should the equipment roll over, a restraining system for the ride-on workers 
must be installed.

3.1.5.  Fork-lift trucks carrying one or more workers must be adapted or equipped to limit 
the risk of the fork-lift truck overturning, e.g.:

— by the installation of an enclosure for the driver, or
— by a structure preventing the fork-lift truck from overturning, or
— by a structure ensuring that, if the fork-lift truck overturns, sufficient clearance remains 

between the ground and certain parts of the fork-lift truck for ride-on workers, or
— by a structure restraining the workers on the driving seat so as to prevent them from 

being crushed by parts of the fork-lift truck which overturns.
3.1.6.  Self-propelled work equipment which may, when in motion, engender risks for 

persons must fulfil the following conditions:
(a) the equipment must have facilities for preventing unauthorised start-up;
(b) it must have appropriate facilities for minimising the consequences of a collision where 

there is more than one item of track-mounted work equipment in motion at the same 
time;

(c) there must be a device for braking and stopping equipment. Where safety constraints 
so require, emergency facilities operated by readily accessible controls or automatic 
systems must be available for braking and stopping equipment in the event of failure 
of the main facility;

(d) where the driver’s direct field of vision is inadequate to ensure safety, adequate 
auxiliary devices must be installed to improve visibility;

(e) work equipment designed for use at night or in dark places must be equipped with 
lighting appropriate to the work to be carried out and must ensure sufficient safety for 
workers;

(f) work equipment which constitutes a fire hazard, either on its own or in respect of 
whatever it is towing or carrying, and which is liable to endanger workers must be 
equipped with appropriate fire-fighting appliances where such appliances are not 
available sufficiently nearby at the place of use;

(g) remote-controlled work equipment must stop automatically once it leaves the control 
range;

(h) remote-controlled work equipment which may in normal conditions engender a 
crushing or impact hazard must have facilities to guard against this risk, unless other 
appropriate devices are present to control the impact risk.

3.2.  Minimum requirements for work equipment for lifting loads
3.2.1.  When work equipment for lifting loads is installed permanently, its strength and 

stability during use must be ensured, having regard, in particular, to the loads to be 
lifted and the stress induced at the mounting or fixing point of the structures.

3.2.2.  Machinery for lifting loads must be clearly marked to indicate its nominal load, and 
must where appropriate be fitted with a load plate giving the nominal load for each 
configuration of the machinery.

Accessories for lifting must be marked in such a way that it is possible to identify the 
characteristics essential for safe use.

Work equipment which is not designed for lifting persons but which might be so used in 
error must be appropriately and clearly marked to this effect.
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3.2.3.  Permanently installed work equipment must be installed in such a way as to reduce 
the risk of the load:

(a) striking workers;
(b) unintentionally drifting dangerously or falling freely;
(c) being released unintentionally.

3.2.4.  Work equipment for lifting or moving workers must be such as to:
(a) prevent the risk of the car falling, where one exists, by means of suitable devices;
(b) prevent the risk of the user himself falling from the car, where one exists;
(c) prevent the risk of the user being crushed, trapped or struck, in particular through 

inadvertent contact with objects;
(d) ensure that persons trapped in the car in the event of an incident are not exposed to 

danger and can be freed.

If, for reasons inherent in the site and in height differences, the risks referred to in point (a) 
cannot be avoided by any safety measures, an enhanced safety coefficient suspension rope 
must be installed and checked every working day.

ANNEX II 
PROVISIONS CONCERNING THE USE OF WORK EQUIPMENT 

(referred to in Article 4(3))

General comment

This Annex applies having regard to this Directive and where the corresponding risk exists 
for the work equipment in question.

1.  General provisions for all work equipment

1.1. Work equipment must be installed, located and used in such a way as to reduce risks 
to users of the work equipment and for other workers, for example by ensuring that 
there is sufficient space between the moving parts of work equipment and fixed or 
moving parts in its environment and that all forms of energy and substances used or 
produced can be supplied or removed in a safe manner.

1.2. Work equipment must be erected or dismantled under safe conditions, in particular 
observing any instructions which may have been furnished by the manufacturer.

1.3. Work equipment which may be struck by lightning while being used must be protected 
by devices or appropriate means to counter the effects of lightning.

2.  Provisions concerning the use of mobile equipment, whether or not self-propelled
2.1. Self-propelled work equipment shall be driven only by workers who have been 

appropriately trained in the safe driving of such equipment.
2.2. If work equipment is moving around in a work area, appropriate traffic rules must be 

drawn up and followed.
2.3. Organisational measures must be taken to prevent workers on foot coming within 

the area of operation of self-propelled work equipment.

If work can be done properly only if workers on foot are present, appropriate measures 
must be taken to prevent them from being injured by the equipment.
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2.4. The transport of workers on mechanically driven mobile work equipment is authorised 
only where safe facilities are provided for that purpose. If work must be carried out 
during the journey, speeds must be adjusted as necessary.

2.5. Mobile work equipment with a combustion engine may not be used in working areas 
unless sufficient quantities of air presenting no health or safety risk to workers can be 
guaranteed.

3.  Provisions concerning the use of work equipment for lifting loads

3.1.  General considerations

3.1.1.  Work equipment which is mobile or can be dismantled and which is designed for 
lifting loads must be used in such a way as to ensure the stability of the work equipment 
during use under all foreseeable conditions, taking into account the nature of the ground.

3.1.2.  Persons may be lifted only by means of work equipment and accessories provided 
for that purpose.

Without prejudice to Article 5 of Directive 89/391/EEC, exceptionally, work equipment 
which is not specifically designed for the purpose of lifting persons may be used for that 
purpose, provided appropriate action has been taken to ensure safety in accordance with 
national legislation and/or practice providing for appropriate supervision.

While workers are on work equipment designed for lifting loads the control position must 
be manned at all times. Persons being lifted must have reliable means of communication. In 
the event of danger, there must be reliable means of evacuating them.

3.1.3.  Measures must be taken to ensure that workers are not present under suspended 
loads, unless such presence is required for the effective operation of the work.

Loads may not be moved above unprotected workplaces usually occupied by workers.

Where that is the case, if work cannot be carried out properly any other way, appropriate 
procedures must be laid down and applied.

3.1.4.  Lifting accessories must be selected according to the loads to be handled, gripping 
points, attachment tackle and atmospheric conditions having regard to the mode and 
configuration of slinging. Lifting accessory tackle must be clearly marked so that users are 
aware of its characteristics where such tackle is not dismantled after use.

3.1.5.  Lifting accessories must be stored in a way that ensures that they will not be damaged 
or degraded.

3.2.  Work equipment for lifting non-guided loads

3.2.1.  When two or more items of work equipment used for lifting non-guided loads are 
installed or erected on a site in such a way that their working radii overlap, appropriate 
measures must be taken to avoid collision between loads or the work equipment parts 
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themselves.

3.2.2.  When using mobile work equipment for lifting non-guided loads, measures must be 
taken to prevent the equipment from tilting, overturning or, as the case may be, moving or 
slipping. Checks must be carried out to ensure that these measures are executed properly.

3.2.3.  If the operator of work equipment designed for lifting non-guided loads cannot observe 
the full path of the load either directly or by means of auxiliary equipment providing the 
necessary information, a competent person must be in communication with the operator 
to guide him and organisational measures must be taken to prevent collisions of the load 
which could endanger workers.

3.2.4.  Work must be organised in such a way that, when a worker is attaching or detaching 
a load by hand, it can be done safely, in particular through the worker retaining direct or 
indirect control of the work equipment.

3.2.5.  All lifting operations must be properly planned, appropriately supervised and carried 
out in such a way as to protect the safety of workers.

In particular, if a load has to be lifted simultaneously by two or more items of work equipment 
designed for lifting non-guided loads, a procedure must be established and applied to ensure 
good coordination on the part of the operators.

3.2.6.  If work equipment designed for lifting non-guided loads cannot maintain its hold on 
the load in the event of a complete or partial power failure, appropriate measures must be 
taken to avoid exposing workers to any resultant risks.

Suspended loads must not be left unsupervised unless access to the danger zone is prevented 
and the load has been safely suspended and is safely held.

3.2.7.  Open-air use of work equipment designed for lifting non-guided loads must be halted 
when meteorological conditions deteriorate to the point of jeopardising the safe use of 
the equipment and exposing workers to risks. Adequate protection measures, in particular 
measures to avoid work equipment turning over, must be taken to avoid any risks to workers.

4.  Provisions concerning the use of work equipment provided for temporary work at a 
height

4.1.  General provisions

4.1.1.  If, pursuant to Article 6 of Directive 89/391/EEC and Article 3 of this Directive, 
temporary work at a height cannot be carried out safely and under appropriate ergonomic 
conditions from a suitable surface, the work equipment most suitable to ensure and maintain 
safe working conditions must be selected. Collective protection measures must be given 
priority over personal protection measures. The dimensions of the work equipment must 
be appropriate to the nature of the work to be performed and to the foreseeable stresses, 
and must allow passage without danger.
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The most appropriate means of access to temporary workplaces at a height must be selected 
according to the frequency of passage, the height to be negotiated and the duration of use. 
The choice made must permit evacuation in the event of imminent danger. Passage in either 
direction between a means of access and platforms, decks or gangways must not give rise 
to any additional risks of falling.

4.1.2.  Ladders may be used as work stations for work at a height only under circumstances 
in which, given point 4.1.1, the use of other, safer work equipment is not justified because 
of the low level of risk and by reason of either the short duration of use or existing features 
on site that the employer cannot alter.

4.1.3.  Rope access and positioning techniques may be used only under circumstances 
where the risk assessment indicates that the work can be performed safely and where the 
use of other, safer work equipment is not justified.

Taking the risk assessment into account and depending in particular on the duration of the 
job and the ergonomic constraints, provision must be made for a seat with appropriate 
accessories.

4.1.4.  Depending on the type of work equipment selected on the basis of the foregoing, the 
appropriate measures for minimising the risks to workers inherent in that type of equipment 
must be determined. If necessary, provision must be made for the installation of safeguards 
to prevent falls. These must be of suitable configuration and sufficient strength to prevent 
or arrest falls from a height and, as far as possible, to preclude injury to workers. Collective 
safeguards to prevent falls may be interrupted only at points of ladder or stairway access.

4.1.5.  When the performance of a particular task requires the temporary removal of a 
collective safeguard designed to prevent falls, effective compensatory safety measures 
must be taken. The task may not be performed until such measures have been taken. 
Once the particular task has been finished, either definitively or temporarily, the collective 
safeguards to prevent falls must be reinstalled.

4.1.6.  Temporary work at a height may be carried out only when the weather conditions do 
not jeopardise the safety and health of workers.

4.2.  Specific provisions regarding the use of ladders

4.2.1.  Ladders must be so positioned as to ensure their stability during use. Portable ladders 
must rest on a stable, strong, suitably-sized, immobile footing so that the rungs remain 
horizontal. Suspended ladders must be attached in a secure manner and, with the exception 
of rope ladders, in such a way that they cannot be displaced and swinging is prevented.

4.2.2.  The feet of portable ladders must be prevented from slipping during use by securing 
the uprights at or near their upper or lower ends, by any anti-slip device or by any other 
arrangement of equivalent effectiveness. Ladders used for access must be long enough to 
protrude sufficiently beyond the access platform, unless other measures have been taken 
to ensure a firm handhold. Interlocking ladders and extension ladders must be used in such 
a way that the different sections are prevented from moving relative to one another. Mobile 
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ladders must be prevented from moving before they are stepped on.

4.2.3.  Ladders must be used in such a way that a secure handhold and secure support are 
available to workers at all times. In particular, if a load has to be carried by hand on a ladder, 
it must not preclude the maintenance of a safe handhold.

4.3.  Specific provisions regarding the use of scaffolding

4.3.1.  When a note of the calculations for the scaffolding selected is not available or the 
note does not cover the structural arrangements contemplated, strength and stability 
calculations must be carried out unless the scaffolding is assembled in conformity with a 
generally recognised standard configuration.

4.3.2.  Depending on the complexity of the scaffolding chosen, an assembly, use and 
dismantling plan must be drawn up by a competent person. This may be in the form of 
a standard plan, supplemented by items relating to specific details of the scaffolding in 
question.

4.3.3.  The bearing components of scaffolding must be prevented from slipping, whether 
by attachment to the bearing surface, provision of an anti-slip device or any other means 
of equivalent effectiveness, and the load-bearing surface must have a sufficient capacity. 
Steps must be taken to ensure that the scaffolding is stable. Wheeled scaffolding must be 
prevented by appropriate devices from moving accidentally during work at a height.

4.3.4.  The dimensions, form and layout of scaffolding decks must be appropriate to the 
nature of the work to be performed and suitable for the loads to be carried, and must 
permit work and passage in safety. Scaffolding decks must be assembled in such a way that 
their components cannot move in normal use. There must be no dangerous gap between 
the deck components and the vertical collective safeguards designed to prevent falls.

4.3.5.  When parts of a scaffolding are not ready for use, for example during assembly, 
dismantling or alteration, they must be marked with general warning signs in accordance 
with the national provisions transposing Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on 
the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work (ninth 
individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (1)  and must 
be suitably delimited by physical means preventing access to the danger zone.

4.3.6.  Scaffolding may be assembled, dismantled or significantly altered only under the 
supervision of a competent person and by workers who have received appropriate and 
specific training in the operations envisaged, addressing specific risks in accordance with 
Article 9, and more particularly in:

(a) understanding of the plan for the assembly, dismantling or alteration of the scaffolding 
concerned;

(b) safety during the assembly, dismantling or alteration of the scaffolding concerned;
(c) measures to prevent the risk of persons or objects falling;

1 OJ L 245, 26.8.1992, p. 23.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1992:245:TOC
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(d) safety measures in the event of changing weather conditions which could adversely 
affect the safety of the scaffolding concerned;

(e) permissible loads;
(f) any other risks which the abovementioned assembly, dismantling or alteration 

operations may entail.

The person supervising and the workers concerned must have available the assembly and 
dismantling plan referred to in point 4.3.2, including any instructions which it may contain.

4.4.  Specific provisions regarding the use of rope access and positioning techniques

The use of rope access and positioning techniques must comply with the following conditions:

(a) the system must comprise at least two separately anchored ropes, one as a means of 
access, descent and support (work rope) and the other as backup (security rope);

(b) workers must be provided with and use an appropriate harness and must be connected 
by it to the security rope;

(c) the work rope must be equipped with safe means of ascent and descent and have a 
self-locking system to prevent the user falling should he lose control of his movements. 
The security rope must be equipped with a mobile fall prevention system which follows 
the movements of the worker;

(d) the tools and other accessories to be used by a worker must be secured to the worker’s 
harness or seat or by some other appropriate means;

(e) the work must be properly planned and supervised, so that a worker can be rescued 
immediately in an emergency;

(f) in accordance with Article 9, the workers concerned must receive adequate training 
specific to the operations envisaged, in particular rescue procedures.

In exceptional circumstances where, in view of the assessment of risks, the use of a second 
rope would make the work more dangerous, the use of a single rope may be permitted, 
provided that appropriate measures have been taken to ensure safety in accordance with 
national legislation and/or practice.

ANNEX III

PART A 
Repealed Directive with its successive amendments 

(referred to in Article 13)

Council Directive 89/655/EEC
(OJ L 393, 30.12.1989, p. 13)

 

Council Directive 95/63/EC
(OJ L 335, 30.12.1995, p. 28)

 

Directive 2001/45/EC of the European 
Parliament and of the Council
(OJ L 195, 19.7.2001, p. 46)

 

Directive 2007/30/EC of the European 
Parliament and of the Council
(OJ L 165, 27.6.2007, p. 21)

Only as regards the reference made in point 3 of 
Article 3 of Directive 89/655/EEC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1989:393:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1995:335:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:195:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2007:165:TOC
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PART B 
List of time limits for transposition into national law 

(referred to in Article 13)

Directive Time limit for transposition

89/655/EEC 31 December 1992
95/63/EC 4 December 1998
2001/45/EC 19 July 2004 (1) 

2007/30/EC 31 December 2012

ANNEX IV 
Correlation table

Directive 89/655/EEC This Directive

Article 1 Article 1
Article 2 Article 2
Article 3 Article 3
Article 4 Article 4
Article 4a(1) Article 5(1)
Article 4a(2), first and second indents Article 5(2), points (a) and (b)
Article 4a(3) Article 5(3)
Article 4a(4) Article 5(4)
Article 5, first and second indents Article 6, points (a) and (b)
Article 5a Article 7
Article 6(1) Article 8(1)
Article 6(2), first subparagraph, first, second and 
third indents

Article 8(2), first subparagraph, points (a), 
(b) and (c)

Article 6(2), second subparagraph Article 8(2), second subparagraph
Article 6(3) Article 8(3)
Article 7, first indent Article 9, point (a)
Article 7, second indent Article 9, point (b)
Article 8 Article 10
Article 9(1) Article 11(1)
Article 9(2), first and second indents Article 11(2), points (a) and (b)
Article 10(1) —
Article 10(2) Article 12

— Article 13
— Article 14

Article 11 Article 15
Annex I Annex I
Annex II Annex II

— Annex III
— Annex IV

1 Member States shall have the right, as regards the implementation of point 4 of Annex II to Directive 89/655/EEC, to make use of a 
transitional period of not more than 2 years from 19 July 2004, in order to take account of the various situations which might arise from 
the practical implementation of Directive 2001/45/EC in particular by small and medium-sized enterprises. 
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4. ДИРЕКТИВА 2001/45/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
ВІД 27 ЧЕРВНЯ 2001 РОКУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДИРЕКТИВИ 
РАДИ 89/655/ЄЕС ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ДО БЕЗПЕЧНИХ 
І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРАЦІВНИКАМИ 
РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ (ДРУГА ІНДИВІДУАЛЬНА ДИРЕКТИВА 
У ЗНАЧЕННЯ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

ДИРЕКТИВА 2001/45/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
від 27 червня 2001 року, що вносить зміни до Директиви Ради 89/655/ЄЕС про 

мінімальні вимоги щодо рівня безпеки для здоров’я працівників робочого 
обладнання, яким вони користуються на робочому місці (друга індивідуальна 

Директива у значення статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС.) 
(Текст стосується ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема, 
його статтю 137(2),

Беручи до уваги пропозицію Комісії, подану після консультації з Дорадчим комітетом 
з питань безпеки, гігієни та охорони здоров’я на робочому місці (1),

Беручи до уваги висновок Економічно-cоціального комітету (2),
Після консультації з Комітетом регіонів,
Діючи відповідно до процедури, встановленої у статті 251 Договору (3),

Оскільки:

(1) Стаття 137(2) Договору передбачає, що Рада через Директиву може ухвалити 
мінімальні вимоги щодо сприяння вдосконаленню умов праці для забезпечення 
кращого рівня охорони здоров’я і безпеки працівників.

(2) Відповідно до зазначеної статті, такі Директиви повинні уникати створення 
адміністративних, фінансових і судових обмежень, які б могли стримувати виникнення 
та розвиток малих і середніх підприємств.

(3) Покращення рівня безпеки, гігієна і здоров’я у професійній сфері належать до 
завдань, які не мають залежати лише від суто економічної доцільності.

(4) Відповідність мінімальним вимогами, розробленим для забезпечення кращого 
рівня безпеки для здоров’я працівників робочого обладнання, яким вони тимчасово 
користуються для роботи на висоті, є важливою складовою, яка забезпечить безпеку 
їхнього здоров’я.

(5) Положення, ухвалені відповідно до статті 137(2) Договору, не забороняють 
державам-членам підтримувати чи запроваджувати більш жорсткі заходи щодо 
захисту робочих умова, які сумісні з Договором.

1  ОВ C 247 E, 31.8.1999, С. 23 та OВ C 62 E, 27.2.2001, С. 113.
2 OВ C 138, 18.5.1999, С. 30.
3 Висновок Європейського Парламенту від 21 вересня 2000 року (OВ C 146, 17.5.2001, С. 78). Спільна позиція Ради від 23 
березня 2001 року (OВ C 142, 15.5.2001, С. 16) та Рішення Європейського Парламенту від 14 червня 2001 року.
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(6) Робота на висоті може створювати особливо високий ризик для здоров’я і безпеки 
працівників, особливо це стосується ризику падіння з висоти та інших серйозних 
нещасних випадків на роботі, які складають значну частину всіх нещасних випадків, 
зокрема тих, які призводять до смертельних випадків.

(7) Самозайняті особи та роботодавці, якщо вони займаються такою професійною 
діяльністю і використовують таке робоче обладнання, яке призначене для виконання 
тимчасової роботи на висоті, можуть піддавати ризику здоров’я і безпеку працівників.

(8) Директива Ради 92/57/ЄЕС від 24 1992 червня 1992 року про імплементацію 
мінімальних вимог щодо рівня безпеки і здоров’я працівників на тимчасових або 
пересувних будівельних майданчиках (восьма індивідуальна Директива в межах статті 
16(1) Директиви 89/391/ЄЕС) (1), накладає на ці категорії осіб зобов’язання поважати 
inter alia статтю 4 і додаток I Директиви 89/655/ЄЕС (2).

(9) Роботодавець, який має намір проводити тимчасові роботи на висоті, повинен 
обрати обладнання, яке здатне забезпечити відповідний захист від можливих падінь.

(10) Загалом, колективні заходи безпеки, які вживаються для запобігання падінь 
з висоти, пропонують кращий захист, ніж індивідуальні. Вибір і використання 
необхідного обладнання для запобігання і виключення ризику на кожному окремому 
робочому місці слід супроводжувати навчанням і, за необхідності, додатковими 
дослідженнями.

(11) Драбини, спорудження риштувань і троси становлять обладнання, яке зазвичай 
використовується для виконання тимчасової роботи на висоті, а безпека і здоров’я 
працівників, задіяних у цій роботі дуже залежать від правильного використання 
обладнання; спосіб, у який це обладнання може бути найбезпечніше використане 
працівниками, має бути точно визначений; для цього необхідно проводити відповідне 
навчання працівників.

(12) Ця Директива виступає найбільш належним засобом для досягнення бажаних 
цілей і не виходить за межі того, що необхідне для цього.

(13) Ця Директива — практичний внесок у створення соціального виміру внутрішнього 
ринку.

(14) Держави-члени мають отримати можливість використати перехідний період, щоб 
взяти до уваги певні проблеми, з якими мають зіткнутися малі і середні підприємства 
(МСП), 

УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

С т а т т я  1

Текст, який додається до цієї Директиви, у свою чергу має бути долучений до 
Додатку II Директиви 89/655/ЄЕС.

1 ОВ L 245, 26.8.1992, С. 6.
2 OВ L 393, 30.12.1989, С. 1.
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С т а т т я  2

1. Держави-члени ухвалюють і публікують необхідні закони, підзаконні акти і 
адміністративні положення для виконання цієї Директиві не пізніше 19 липня 2004 
року. Вони невідкладно повідомляють про це Комісію.

Держави-члени мають право стосовно імплементації секції 4 додатку використовувати 
перехідний період не більше двох років з дати, зазначеної в першому пункті, для того, 
щоб стежити за різнорідними ситуаціями, які можуть виникнути в результаті практичної 
імплементації цієї Директиви, зокрема малими та середніми підприємствами.

2. Якщо держави-члени ухвалюють такі положення, то вони повинні містити посилання 
на цю Директиву або супроводжуватись даним посиланням у разі їхньої офіційної 
публікації. Методи розробки зазначеного посилання визначаються державами-
членами.

3. Держави-члени повідомляють Комісії про положення національного права, що 
вони або вже ухвалили, або ухвалюють у сфері, яку охоплює ця Директива.

С т а т т я  3

Ця Директива набирає чинності у день її публікації в Офіційному віснику Європейських 
Співтовариств.

С т а т т я  4

Цю Директиву адресовано державам-членам. 
Вчинено у Люксембурзі 27 червня 2001 року.

За Європейський Парламент За раду
Голова N. FONTAINE Голова A. BOURGEOIS

ДОДАТОК

‘4. Положення про використання робочого обладнання, 
яке передбачене для тимчасової роботи на висоті

4.1. Загальні положення

4.1.1. Якщо відповідно до статті 6 Директиви 89/391/ЄЕС і статті 3 цієї Директиви, 
тимчасова робота на висоті не може бути виконана безпечно і за певних ергономічних 
умов з відповідної поверхні, необхідно обрати робоче обладнання, яке найкращим 
чином забезпечує підтримання безпечних умов праці. Необхідно надати перевагу 
колективним, а не особистим заходам безпеки. Характеристики робочого обладнання 
мають відповідати сфері роботи, можливим стресам і дозволяти безпечне пересування.

Необхідно обрати найбільш відповідні засоби доступу до тимчасових робочих місць 
на висоті відповідно до частоти переміщень під час роботи, тривалості використання 
робочого місця і домовленого рівня висоти. Зроблений вибір має дозволити 
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евакуацію за умови невідворотної небезпеки. Пересування в обох напрямках між 
засобами доступу і платформами, поверхнями різного характер або проходами не 
має призводити до додаткових ризиків падіння.

4.1.2. Драбини можна використовувати в якості робочих місць для роботи на висоті, 
але лише за обставин, коли, відповідно до підпункту 4.1.1, відмова від іншого, 
безпечнішого робочого обладнання виправдана низьким рівнем ризику, короткою 
тривалістю використання або існуючими особливостями робочого майданчика, які 
роботодавець не може змінити.

4.1.3. Доступ до тросів і техніка установки обладнання можуть бути використані 
лише за умов, коли оцінювання ризику вказує на те, чи робота може бути виконана 
безпечно, а використання іншого, безпечнішого робочого обладнання не виправдане.

Зважаючи на оцінювання ризику і, зокрема, залежно від тривалості роботи 
і ергономічних обмежень, необхідно забезпечити місце роботи необхідним 
обладнанням.

4.1.4. Залежно від виду робочого обладнання, обраного на основі вищезазначеного, 
необхідно визначити відповідні заходи для зменшення ризику, який властивий цьому 
виду обладнання. За необхідності, слід забезпечити встановлення пристосувань, які б 
запобігали падінню. Вони повинні бути зручними у використанні і достатньо міцними, 
щоб запобігати або витримувати падіння з висоти і, по можливості, запобігати травмам 
у працівників. Колективні засоби з безпеки для запобігання падінням можуть не 
використовуватися, якщо є доступ до драбини або сходів. 

4.1.5. Коли виконання певного завдання вимагає, щоб колективні засоби з безпеки 
для запобігання падінням були тимчасово вилучені, в якості компенсації слід 
застосовувати ефективні заходи безпеки. Завдання може бути і не виконаним, доки 
не буде вжито цих заходів. Як тільки завершено окреме завдання, повністю або на 
певний час, необхідно відновити використання колективних засобів з безпеки для 
запобігання падінням.

4.1.6. Тимчасові роботи на висоті можуть виконуватися лише якщо погодні умови не 
ставлять під загрозу безпеку і здоров’я працівників.

4.2. Особливі положення про застосування драбин

4.2.1. Необхідно розміщувати драбини у такому положенні, яке забезпечує їх стійкість 
при використання. Пересувні драбини слід розміщувати на нерухомій, стійкій 
поверхні відповідного розміру таким чином, щоб щабель драбини залишався у 
горизонтальному положенні. Підвісні драбини слід приєднувати у безпечний спосіб, 
щоб не допустити їх зміщення і хитання, якщо тільки це не канатні драбин.

4.2.2. Основа пересувних драбин не повинна ковзати при використанні, тому має 
бути оснащена захисними переходами на чи біля їхніх верхніх або нижніх кінців, 
засобами проти ковзання та іншими відповідними за ефективністю пристосуваннями. 
Драбини, які використовуються для доступу, мають бути достатньо довгими, 
щоб видаватися далеко за межі вихідної платформи, якщо тільки не вжито інших 
заходів для забезпечення стійкої опори. З’єднані між собою і розсувні драбини слід 
використовувати таким чином, щоб їхні окремі частини не зсувалися чи складалися. 
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Необхідно забезпечити стійкість мобільних драбин до моменту їх використання.

4.2.3. Необхідно використовувати драбини таким чином, щоб працівники завжди мали 
доступ міцної опорної ручки і стійки. Зокрема, якщо вантаж доводиться переносити 
по драбині вручну, це не має перешкоджати доступ до опорної ручки.

4.3. Особливі положення про застосування спорудження риштувань

4.3.1. Якщо немає в наявності записів з обчислення обраних споруджень риштувань 
або ці записи не враховують вже завбачені структурні особливості, необхідно провести 
обчислення стійкості і витривалості, якщо тільки спорудження риштувань не підібрані 
відповідно до загальновизнаних стандартів їх конфігурації.

4.3.2. Залежно від складності конструкції обраного спорудження риштувань, план 
монтажу, експлуатації та демонтажу має бути складений компетентною особою. Він 
може бути у вигляді стандартного плану, доповненого пунктами про окремі деталі 
даного спорудження риштувань.

4.3.3. Несучі компоненти спорудження риштувань мають бути захищені від ковзання 
шляхом приєднання до опорної поверхні, встановлення пристосування, що запобігає 
ковзанню, або інших відповідних за ефективністю засобів, а опорна поверхня повинна 
витримувати значні навантаження. Необхідно забезпечити стійкість спорудження 
риштувань. Спорудження на колесах має підтримуватися відповідним пристосуванням, 
щоб запобігти його випадковому пересуванню при роботи на висоті.

4.3.4 Розмір, форма і розташування формуючих частин спорудження риштувань мають 
відповідати роботі, яка виконується, і витримувати вантажі, а також забезпечувати 
безпечну роботу і переміщення під час роботи. Формуючі частини спорудження 
риштувань мають бути зібрані таким чином, щоб під час роботи вони добре кріпилися 
одне до одного. Між складовими частинами опорної основи та вертикально 
розташованими колективними засобами безпеки не має бути відстані, яка може 
призвести до падіння.

4.3.5. Якщо частини спорудження риштувань не готові для використання, наприклад 
на момент їх монтажу, демонтажу або заміни, на них слід ставити знаки попередження 
згідно з державними положеннями, що заміщає Директиву 92/58/ЄЕС, і з метою 
обмеження доступу до зон небезпеки слід встановити межі щодо їх використання.

4.3.6. Спорудження риштувань можуть бути зібрані, розібрані або майже повністю 
замінені тільки під наглядом компетентної особи та працівниками, які пройшли 
відповідне навчання по роботі з даними спорудження, беручи на себе певний ризик, 
відповідно до статті 7, зокрема:

(a) розуміння плану монтажу, демонтажу або заміни вищезазначених споруджень 
риштувань;

(b) забезпечення безпечного монтажу, демонтажу або заміни вищезазначених 
споруджень риштувань;

(c) вживання заходів, які запобігають падінню людей або предметів;
(d) вживання заходів безпеки при зміні погодних умов, які можуть негативно 

вплинути на безпечне використання вищезазначених споруджень риштувань;
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(e) допустима вага вантажів;
(f) інші види ризику, які може створити процес монтажу, демонтажу або заміни 

вищезазначених споруджень риштувань.

Особа, яка контролює процес монтажу і демонтажу, і працівники, які займаються 
монтажем і демонтажем, мають бути забезпечені відповідними планами, зазначеними 
у підпункті 4.3.2., а також всі наявні разом з планом інструкції.

4.4. Особливі положення про застосування тросів і техніки розташування людей і 
об’єктів при роботі на висоті

Застосування тросів і техніки розташування має відповідати таким умовам:

(а) обладнання має складатися принаймні з двох окремо закріплених тросів, де 
один з них використовується для підйому, спуску і опори (робочий трос), а інший-
для страхування (трос безпеки);

(b) працівників необхідно забезпечити відповідним ременем, до якого вони можуть 
приєднати троси безпеки;

(c) робочий трос має бути обладнаний засобами безпеки для підйому і спуску, а 
також системою автоматичного блокування, щоб уникнути падіння, якщо людина 
втратить рівновагу. Канат безпеки має бути обладнаний мобільною системою, 
яка запобігає падінням і повторює рухи людини;

(d) інструменти і інші пристосування, які використовуються працівниками, мають 
кріпитися до ременів або сидіння працівника, а також у інших випадках за 
допомогою схожих засобів;

(e) необхідно чітко накреслити план робочих дій та контролювати ці дії, щоб у разі 
надзвичайної ситуації можна було врятувати працівника;

(f) згідно зі статтею 7, працівники повинні пройти відповідне навчання з 
вищезазначених робіт, зокрема з рятувальних операцій.

За виняткових обставин, враховуючи оцінювання ризиків, якщо використання другого 
тросу може бути більш небезпечним для роботи, дозволяється застосовувати лише 
один трос, за умови, якщо вжито заходів, які гарантують безпеку відповідно до 
національних законодавств і/або практик».
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DIRECTIVE 2001/45/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL OF 27 JUNE 2001 AMENDING COUNCIL DIRECTIVE 89/655/EEC 
CONCERNING THE MINIMUM SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS 
FOR THE USE OF WORK EQUIPMENT BY WORKERS AT WORK (SECOND 
INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 16(1) OF 
DIRECTIVE 89/391/EEC)

Official Journal L 195 , 19/07/2001 P. 0046 – 0049  

DIRECTIVE 2001/45/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 27 June 2001 amending Council Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety 

and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second 
individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) 

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
137(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission, submitted after consulting the Advisory 
Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work (1),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty  (3),

Whereas:

(1) Article 137(2) of the Treaty provides that the Council may adopt, by means of Directives, 
minimum requirements for encouraging improvements, especially in the working 
environment, to ensure a better level of protection of the safety and health of workers.

(2) Pursuant to the said Article, such Directives must avoid imposing administrative, financial 
and legal constraints in a way which would hold back the creation and development of small 
and medium-sized enterprises.

(3) The improvement of occupational safety, hygiene and health is an objective which may 
not be subordinated to purely economic considerations.

(4) Compliance with the minimum requirements designed to ensure a better standard of 
health and safety in the use of work equipment provided for temporary work at a height is 
essential to ensure the health and safety of workers.

1 OJ C 247 E, 31.8.1999, p. 23 and OJ C 62 E, 27.2.2001, p. 113.
2 OJ C 138, 18.5.1999, p. 30.
3 Opinion of the European Parliament of 21 September 2000 (OJ C 146, 17.5.2001, p. 78), Council Common Position of 23 March 2001 
(OJ C 142, 15.5.2001, p. 16) and Decision of the European Parliament of 14 June 2001.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0045&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0045&rid=1
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(5) The provisions adopted pursuant to Article 137(2) of the Treaty do not prevent any 
Member State from maintaining or introducing such more stringent measures for the 
protection of working conditions as are compatible with the Treaty.

(6) Work at a height may expose workers to particularly severe risks to their health and 
safety, notably to the risks of falls from a height and other serious occupational accidents, 
which account for a large proportion of all accidents, especially of fatal accidents.

(7) Self-employed persons and employers, where they themselves pursue an occupational 
activity and personally use work equipment intended for carrying out temporary work at a 
height, may affect employees’ health and safety.

(8) Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety 
and health requirements at temporary or mobile construction sites (eighth individual 
Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (1), imposes on these 
categories of persons the obligation to respect inter alia Article 4 and Annex I of Directive 
89/655/EEC  (2).

(9) Any employer who intends to have temporary work carried out at a height must select 
equipment affording adequate protection against the risks of falls from a height.

(10) In general collective protection measures to prevent falls offer better protection than 
personal protection measures. The selection and use of equipment appropriate to each 
specific site for preventing and eliminating risks should be accompanied by specific training 
and supplementary investigations where appropriate.

(11) Ladders, scaffolding and ropes are the equipment most commonly used in performing 
temporary work at a height and the safety and health of workers engaged in this type of 
work therefore depend to a significant extent on their correct use; the manner in which 
such equipment can most safely be used by workers must therefore be specified; adequate 
specific training of the workers is therefore required.

(12) This Directive is the most appropriate means of achieving the desired objectives and 
does not go beyond what is necessary for that purpose.

(13) This Directive is a practical contribution towards creating the social dimension of the 
internal market.

(14) Member States should be given the opportunity to make use of a transitional period to 
take account of the particular problems which SMEs have to face,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

A r t i c l e  1

The text annexed to this Directive shall be added to Annex II to Directive 89/655/EEC.

A r t i c l e  2

1 OJ L 245, 26.8.1992, p. 6.
2 OJ L 393, 30.12.1989, p. 1.
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1. Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive not later than 19 July 2004. They shall forthwith 
inform the Commission thereof.

Member States shall have the right, as regards the implementation of section 4 of the Annex, 
to make use of a transitional period of not more than two years from the date mentioned in 
the first subparagraph, in order to take account of the various situations which might arise 
from the practical implementation of this Directive in particular by small and medium-sized 
enterprises.

2. When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such reference shall be laid down by the Member States.

3. Member States shall notify the Commission of the provisions of national law which they 
have already adopted or adopt in the field covered by this Directive.

A r t i c l e  3

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 
European Communities.

A r t i c l e  4

This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Luxembourg, 27 June 2001.

For the European Parliament For the Council
The President N. Fontaine The President A. 

Bourgeois

ANNEX 4 
Provisions concerning the use of work equipment provided for temporary work at a 

height

4.1. General provisions

4.1.1. If, pursuant to Article 6 of Directive 89/391/EEC and Article 3 of this Directive, 
temporary work at a height cannot be carried out safely and under appropriate ergonomic 
conditions from a suitable surface, the work equipment most suitable to ensure and maintain 
safe working conditions must be selected. Collective protection measures must be given 
priority over personal protection measures. The dimensions of the work equipment must 
be appropriate to the nature of the work to be performed and to the foreseeable stresses 
and allow passage without danger.

The most appropriate means of access to temporary workplaces at a height must be selected 
according to the frequency of passage, the height to be negotiated and the duration of use. 
The choice made must permit evacuation in the event of imminent danger. Passage in either 
direction between a means of access and platforms, decks or gangways must not give rise 
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to any additional risks of falling.

4.1.2. Ladders may be used as work stations for work at a height only under circumstances 
in which, given point 4.1.1, the use of other, safer work equipment is not justified because 
of the low level of risk and either the short duration of use or existing features on site that 
the employer cannot alter.

4.1.3. Rope access and positioning techniques may be used only under circumstances where 
the risk assessment indicates that the work can be performed safely and where the use of 
other, safer work equipment is not justified.

Taking the risk assessment into account and depending in particular on the duration of the 
job and the ergonomic constraints, provision must be made for a seat with appropriate 
accessories.

4.1.4. Depending on the type of work equipment selected on the basis of the foregoing, the 
appropriate measures for minimising the risks to workers inherent in this type of equipment 
must be determined. If necessary, provision must be made for the installation of safeguards 
to prevent falls. These must be of suitable configuration and sufficient strength to prevent 
or arrest falls from a height and, as far as possible, to preclude injury to workers. Collective 
safeguards to prevent falls may be interrupted only at points of ladder or stairway access.

4.1.5. When the performance of a particular task requires a collective safeguard to prevent 
falls to be temporarily removed, effective compensatory safety measures must be taken. 
The task may not be performed until such measures have been taken. Once the particular 
task has been finished, either definitively or temporarily, the collective safeguards to prevent 
falls must be reinstalled.

4.1.6. Temporary work at a height may be carried out only when the weather conditions do 
not jeopardise the safety and health of workers.

4.2. Specific provisions regarding the use of ladders.

4.2.1. Ladders must be so positioned as to ensure their stability during use. Portable ladders 
must rest on a stable, strong, suitably-sized, immobile footing so that the rungs remain 
horizontal. Suspended ladders must be attached in a secure manner and, with the exception 
of rope ladders, so that they cannot be displaced and so that swinging is prevented.

4.2.2. The feet of portable ladders must be prevented from slipping during use by securing 
the stiles at or near their upper or lower ends, by any anti-slip device or by any other 
arrangement of equivalent effectiveness. Ladders used for access must be long enough to 
protrude sufficiently beyond the access platform, unless other measures have been taken 
to ensure a firm handhold. Interlocking ladders and extension ladders must be used so that 
the different sections are prevented from moving relative to one another. Mobile ladders 
must be prevented from moving before they are stepped on.

4.2.3. Ladders must be used in such a way that a secure handhold and secure support are 
available to workers at all times. In particular, if a load has to be carried by hand on a ladder, 
it must not preclude the maintenance of a safe handhold.
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4.3. Specific provisions regarding the use of scaffolding

4.3.1. When a note of the calculations for the scaffolding selected is not available or the 
note does not cover the structural arrangements contemplated, strength and stability 
calculations must be carried out unless the scaffolding is assembled in conformity with a 
generally recognised standard configuration.

4.3.2. Depending on the complexity of the scaffolding chosen, an assembly, use and 
dismantling plan must be drawn up by a competent person. This may be in the form of 
a standard plan, supplemented by items relating to specific details of the scaffolding in 
question.

4.3.3. The bearing components of scaffolding must be prevented from slipping, whether 
by attachment to the bearing surface, provision of an anti-slip device or any other means 
of equivalent effectiveness, and the load-bearing surface must have a sufficient capacity. It 
must be ensured that the scaffolding is stable. Wheeled scaffolding must be prevented by 
appropriate devices from moving accidentally during work at a height.

4.3.4. The dimensions, form and layout of scaffolding decks must be appropriate to the 
nature of the work to be performed and suitable for the loads to be carried and permit 
work and passage in safety. Scaffolding decks must be assembled in such a way that their 
components cannot move in normal use. There must be no dangerous gap between the 
deck components and the vertical collective safeguards to prevent falls.

4.3.5. When parts of a scaffolding are not ready for use, for example during assembly, 
dismantling or alteration, they must be marked with general warning signs in accordance 
with the national provisions transposing Directive 92/58/EEC and be suitably delimited by 
physical means preventing access to the danger zone.

4.3.6. Scaffolding may be assembled, dismantled or significantly altered only under the 
supervision of a competent person and by workers who must have received appropriate 
and specific training in the operations envisaged, addressing specific risks in accordance 
with Article 7, and more particularly in:

(a) understanding of the plan for the assembly, dismantling or alteration of the scaffolding 
concerned;

(b) safety during the assembly, dismantling or alteration of the scaffolding concerned;

(c) measures to prevent the risk of persons or objects falling;

(d) safety measures in the event of changing weather conditions which could adversely 
affect the safety of the scaffolding concerned;

(e) permissible loads;

(f) any other risks which the abovementioned assembly, dismantling or alteration operations 
may entail.

The person supervising and the workers concerned must have available the assembly and 
dismantling plan referred to in 4.3.2., including any instructions it may contain.
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4.4. Specific provisions regarding the use of rope access and positioning techniques

The use of rope access and positioning techniques must comply with the following conditions:

(a) the system must comprise at least two separately anchored ropes, one as a means of 
access, descent and support (work rope) and the other as backup (security rope);

(b) workers must be provided with and use an appropriate harness and be connected by 
it to the security rope;

(c) the work rope must be equipped with safe means of ascent and descent and have a 
self-locking system to prevent the user falling should he lose control of his movements. 
The security rope must be equipped with a mobile fall prevention system which follows 
the movements of the worker;

(d) the tools and other accessories to be used by a worker must be secured to the worker’s 
harness or seat or by some other appropriate means;

(e) the work must be properly planned and supervised, so that a worker can be rescued 
immediately in an emergency;

(f) in accordance with Article 7, the workers concerned must receive adequate training 
specific to the operations envisaged, in particular rescue procedures.

In exceptional circumstances where, in view of the assessment of risks, the use of a second 
rope would make the work more dangerous, the use of a single rope may be permitted, 
provided that appropriate measures have been taken to ensure safety in accordance with 
national legislation and/or practice.
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5. ДИРЕКТИВА РАДИ 92/91/ЄЕС ВІД 3 ЛИСТОПАДА 1992 р. ЩОДО 
МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ПОКРАЩЕННЯ ЗАХИСТУ БЕЗПЕЧНИХ 
І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ НА БУРОВИХ РОБОТАХ 
У ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ (ОДИНАДЦЯТА 
ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 
89/391/ЄЕС) 

(ОВ L 348, 28.11.1992, С.9)

Зі змінами, внесеними:
Офіційний вісник
№ сторінка дата 

►М1 Директивою 2007/30/ЄС Європейського Парламенту 
та Ради від 20 червня 2007 року L 165 21 27.62.2007

▼В

ДИРЕКТИВА РАДИ 92/91/ЄЕС 
від 3 листопада 1992 р. 

стосовно мінімальних вимог щодо підвищення рівня безпеки та охорони здоров’я 
працівників на гірничо-видобувних підприємствах,  де сировина видобувається 

через свердловини (одинадцята окрема Директива 
у значенні частини 1 статті 16  Директиви 89/391/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, 
та зокрема, його статтю 118а,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), складену після консультації з Комісією з безпеки 
і гігієни праці на гірничо-видобувних та інших видобувних підприємствах,

У співпраці з Європейським Парламентом (2) ,

Беручи до уваги висновок Економіко-соціального комітету (3),

Оскільки Стаття 118а Договору ЄЕС передбачає, що Рада за допомогою своїх Директив 
встановлює мінімальні вимоги, особливо щодо поліпшення виробничого середовища, 
щоб забезпечити вищий рівень безпеки і здоров’я працівників;

Оскільки, згідно з цією статтею, такі Директиви повинні уникати накладання зобов’язань 
адміністративного, фінансового або правового характеру, які перешкоджали б 
створенню і розвитку малих і середніх підприємств;

Оскільки поліпшення безпеки працівників, виробничої гігієни і охорони здоров’я 
на робочих місцях є метою, яка не може бути підпорядкована приписам тільки 
економічного характеру;

Оскільки Директива Ради 89/654/ЄЕС від 30 листопада 1989 року щодо мінімальних 
вимог стосовно безпеки і охорони здоров’я в робочих зонах (перша окрема Директива в 

1 ОВ С 32, 7.2.1991, С. 7
2 ОВ С 280, 28.10.1991, С. 79 та ОВ № С 241, 21.9.1992, С. 88
3 ОВ С 191, 22.7.1991, С. 34 
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значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС (1)) не застосовується на видобувних 
підприємствах;

Оскільки дотримання мінімальних вимог щодо поліпшення безпеки і охорони здоров’я 
на видобувних підприємствах, де сировина видобувається через свердловини, є 
необхідною передумовою забезпечення охорони здоров’я і безпеки працівників;

Оскільки видобувні підприємства, де сировина видобувається через свердловини, 
належать до сфери діяльності, в якій можливий ризик для працівників досягає 
високого рівня;

Оскільки ця Директива є окремою директивою у значенні частини 1 статті 16 Директиви 
Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про запровадження заходів щодо поліпшення 
безпеки і охорони здоров’я працівників на робочих місцях ((2)); оскільки, у зв’язку з цим, 
положення названої Директиви в повній мірі застосовуються на гірничо-видобувних 
підприємствах, де сировина видобувається через свердловини, без шкоди більш 
суворим і/або більш конкретним положенням цієї Директиви;

Оскільки ця Директива є практичним внеском в справу створення соціальних 
характеристик внутрішнього ринку,

▼В

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

СЕКЦІЯ I 
загальні положення

С т а т т я  1 
Предмет

1. Ця Директива, яка є одинадцятою окремою Директивою, у значенні частини 1 
статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС, встановлює мінімальні вимоги щодо безпеки і 
охорони здоров’я працівників на гірничо-видобувних підприємствах, де сировина 
видобувається через свердловини, визначені у пункті (а) статті 2.

2. Умови Директиви 89/391/ЄЕС застосовуються в повній мірі до сфери, зазначеної в 
частині 1, без шкоди більш суворим і/або конкретним положенням цієї Директиви.

С т а т т я  2 
Визначення

Для цілей цієї Директиви :

(а) гірничо-видобувні підприємства, де сировина видобувається через свердловини 
— це підприємства, діяльність яких полягає у:

— видобуванні, у прямому значенні слова, руди через свердловини і/або

1 ОВ L 393, 30.12.1989, С. 1 
2 ОВ L 183, 29.6.1989, .С. 1
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— пошукових роботах, з метою подальшого видобування і/або

— підготовці видобутої сировини до продажу (за винятком діяльності по подальшій 
переробці видобутої сировини);

b) робоча зона — вся територія, призначена для розміщення робочих станцій, які мають 
відношення до безпосередніх та допоміжних видів діяльності, а також обладнання 
гірничо-видобувних підприємств, де сировина видобувається через свердловини, 
включаючи приміщення, до яких працівники мають доступ в межах своїх обов’язків.

РОЗДІЛ II 
Обов’язки роботодавця

С т а т т я  3 
Загальні обов’язки

1. Для забезпечення охорони здоров’я і безпеки працівників роботодавець 
запроваджує необхідні заходи з тим, щоб :

а) робочі зони були cпроектовані, збудовані, обладнані, підготовлені, 
використовувались і підтримувались таким чином, щоб працівники могли 
виконувати роботу, покладену на них, без загрози для їхнього здоров’я і безпеки 
та здоров’я і безпеки інших працівників;

b) робочий процес у визначених роботодавцем робочих зонах перебував під 
наглядом відповідальної особи;

с) роботи, пов’язані з особливо значною небезпекою, доручались тільки 
кваліфікованим працівникам і виконувались відповідно до інструкцій;

d) всі інструкції з безпеки були зрозумілими для всіх працівників;
е) було надане належне обладнання для надання першої допомоги;

▼В

f) регулярно проводились необхідні тренування з питань безпеки.

2. Роботодавець повинен гарантувати, щоб документ стосовно гігієни праці і техніки 
безпеки (далі - “документ з гігієни праці і техніки безпеки”) був складений відповідно 
до вимог, викладених в статтях 6, 9 і 10 Директиви 89/391/ЄЕС та відповідав рівню 
сучасних вимог.

Зокрема, документ з гігієни праці і техніки безпеки має зазначати, що: 

— ризики, яким піддаються працівники на робочих місцях, визначені і оцінені;

— вжито належних заходів, необхідних для виконання вимог цієї Директиви;

— проектування, використання та підтримка робочої зони і обладнання є безпечними.

Документ з гігієни праці і техніки безпеки повинен бути складений перед початком 
робіт і підлягає перегляду у випадку важливих змін у робочих зонах, при їх розширенні 
або переоснащенні.

3. Якщо в одній робочій зоні виконуються роботи кількома підприємствами, кожен 
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роботодавець відповідає за ту сферу, яка підлягає його контролю.

Роботодавець, який, згідно з національним законодавством і/або практикою, 
відповідає за робочі зони, координує проведення всіх заходів стосовно гігієни праці 
і техніки безпеки працівників, і зазначає у своєму документі гігієни праці і техніки 
безпеки точні дані про мету, заходи і процедури здійснення цієї координації.

Координація не стосується відповідальності окремих роботодавців згідно з 
Директивою 89/391/ЄЕС.

4. Роботодавець повинен негайно інформувати компетентні органи про смертельні і/
або тяжкі нещасні випадки на виробництві.

5. За необхідності, роботодавець повинен поновлювати документ про безпеку і 
охорону праці відомостями щодо останніх заходів, вжитих для запобігання рецидивів 
нещасних випадків.

С т а т т я  4 
Заходи протипожежного і противибухового захисту, 

а також захисту від небезпечної для здоров’я атмосфери

Роботодавець повинен відповідно до характеру виробництва вживати належних 
заходів для:

— уникнення, визначення і боротьби з виникненням і поширенням пожеж та вибухів, 
а також

— запобігання виникненню вибухонебезпечної і/або небезпечної для здоров’я 
атмосфери.

С т а т т я  5 
Засоби евакуації та рятування

Роботодавець повинен забезпечити та підтримувати необхідні засоби евакуації та 
рятування, щоб надати працівникам належну можливість швидко і безпечно залишити 
свої робочі місця у випадку небезпеки.

▼В

С т а т т я  6 
Системи зв’язку, попередження й аварійної сигналізації

Роботодавець повинен вжити необхідних заходів для забезпечення необхідних 
систем зв’язку і попередження, щоб при потребі негайно здійснити заходи щодо 
допомоги, евакуації і рятувальних робіт.

С т а т т я  7 
Інформування працівників

1. Без шкоди статті 10 Директиви 89/391/ЄЕС роботодавець і/або його представники 
інформують про всі заходи, що запроваджуються стосовно гігієни праці і техніки 
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безпеки в робочих зонах, особливо стосовно тих заходів, які стосуються імплементації 
статей 3 - 6.

2. Інформація повинна бути зрозумілою для всіх працівників.

С т а т т я  8 
Профілактичний медичний огляд

1. Для того, щоб забезпечити належний нагляд за станом здоров’я працівників з 
урахуванням небезпек, властивих конкретним робочим зонам, запроваджуються 
заходи відповідно до національного законодавства і/або усталеної практики.

2. Заходи, про які йдеться у частині 1, полягають у тому, щоб кожен працівник мав 
право на профілактичний медичний огляд або проходив його перед тим, як йому 
буде доручено виконання робіт, пов’язаних з діяльністю, зазначеною в статті 2; з 
наступними регулярними перепроходженнями такого огляду.

3. Профілактичний медичний огляд може бути частиною державної системи охорони 
здоров’я.

С т а т т я  9 
Консультування з працівниками та участь працівників

Консультація з працівниками та участь їх і/або їх представників відбуваються згідно із 
статтею 11 Директиви 89/391/ЄЕС щодо питань, які охоплює ця Директива.

С т а т т я  10 
Мінімальні вимоги щодо гігієни праці і техніки безпеки

1. Робочі зони, які використовуються вперше після дати набуття чинності цією 
Директивою, як визначено в частині 1 статті 12, повинні задовольняти мінімальні 
вимоги щодо гігієни праці і техніки безпеки, викладені у додатку до цієї Директиви.

2. Робочі зони, які вже використовувались перед датою набуття чинності цією 
Директивою, як визначено в частині 1 статті 12, повинні якомога швидше, не пізніше 
п’яти років після зазначеної дати бути приведені у відповідність до мінімальних вимог 
щодо безпеки і охорони здоров’я, викладених у додатку до цієї Директиви.

3. Якщо в робочих зонах здійснюються певні зміни, їх розширення або переоснащення 
після дати набуття чинності цією Директивою, як визначено в частині 1 статті 12, 
роботодавець вживає необхідних заходів, щоб здійснені зміни, розширення і/або 
переоснащення відповідали мінімальним вимогам, наведеним у додатку.

▼В

СЕКЦІЯ III 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  11 
Внесення змін у додатки
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Зміни виключно технічного характеру у додатки згідно з:

— ухваленням Директив у галузі технічної гармонізації та стандартизації щодо гірничо-
видобувних підприємств, де сировина видобувається через свердловини, і/та;

— технічним прогресом, змінами у міжнародних нормах або стандартах та знахідок, 
що стосуються гірничо-видобувних підприємств, де сировина видобувається через 
свердловини,

вносяться згідно з процедурою, визначеною в статті 17 Директиви 89/391/ЄЕС.

С т а т т я  1 2 
Прикінцеві положення

1. Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення для виконання цієї Директиви не пізніше 24 місяців після її прийняття та 
повідомляють про це Комісію.

2. Якщо держави-члени ухвалюють положення, зазначені в частині 1, то вони повинні 
містити посилання на цю Директиву або супроводжуватись даним посиланням на 
момент їх офіційної публікації. Процедура такого посилання приймається державами-
членами.

3. Держави-члени зобов’язані надати Комісії тексти основних положень національного 
права, ухвалених або тих, що мають бути ухваленими ними в галузі, що регулюється 
цією Директивою.

▼M1 ––––––

▼В

С т а т т я  1 3
Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼В

ДОДАТОК 
мінімальні вимоги щодо гігієни праці та техніки безпеки згідно із статтею 10 цієї 

директиви

Попередні зауваження
Вимоги, викладені в цьому додатку, чинні в усіх випадках, коли цього вимагають 
особливості робочого місця, діяльності, обставини або особлива небезпека.

ЧАСТИНА А 
Загальні мінімальні приписи для робочих зон, розміщених на суші і на морі

1. Стабільність і міцність

Робочі місця необхідно проектувати, споруджувати, оснащувати, використовувати, 
обслуговувати і наглядати за ними так, щоб забезпечити їх стійкість проти очікуваних 
умов навколишнього середовища.
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Вони повинні мати конструкцію і міцність, що відповідали б способу їх використання.

2. Організація і нагляд

2.1. Формування робочих зон

2.1.1. При формуванні робочих зон слід забезпечити належний захист проти небезпеки. 
Вони повинні підтримуватись у чистоті, при чому необхідно, щоб небезпечні речовини 
або відкладення, видалялись, або були під наглядом таким чином, щоб вони не 
впливали на здоров’я і безпеку працівників.

2.1.2. Робочі місця повинні бути сформовані і устатковані згідно з принципами 
ергономіки таким чином, щоб працівник мав можливість, перебуваючи на своєму 
робочому місці слідкувати за всіма робочими процесами, характерними для цього 
робочого місця.

2.1.3. Особливо небезпечні місця повинні бути чітко позначені і устатковані щитами з 
попереджувальними написами.

2.2. Відповідальна особа

За кожне робоче місце повинна завжди нести відповідальність призначена 
роботодавцем особа, яка має необхідні для виконання цього завдання навички і 
кваліфікацію згідно з національним законодавством і/або практикою.

Роботодавець може прийняти на себе відповідальність за робочі місця, як зазначено 
в частині 1, якщо згідно з національним законодавством і/або практикою він має 
необхідні для виконання цього завдання навички і кваліфікацію.

2.3. Нагляд

З метою забезпечення охорони здоров’я і безпеки працівників при виконанні 
всіх виробничих процесів повинен здійснюватись нагляд особами, які згідно з 
національним законодавством і/або усталеною практикою мають необхідні для 
цього навички і кваліфікацію, призначеними роботодавцем або від його імені, і діють 
від імені роботодавця.

Роботодавець може сам здійснювати нагляд, про який йде мова в частині 1, якщо 
згідно з національним законодавством і/або практикою він має необхідні навички і 
кваліфікацію.

2.4. Кваліфікація працівників 

Кожна робоча зона повинна бути укомплектована достатньою кількістю працівників, 
що мають необхідну кваліфікацію, досвід і освіту в сфері, що стосується дорученої 
ним роботи.

2.5. Інформація, інструктаж і навчання

Для забезпечення безпеки і охорони здоров’я працівників вони повинні бути 
належним чином інформовані, проінструктовані і навчені, за необхідності повинні 
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пройти перепідготовку.

Роботодавець повинен забезпечити, щоб працівники одержали зрозумілі для 
них інструкції з тим, щоб їхня безпека і здоров’я та інших безпека і здоров’я інших 
працівників не були під загрозою.

▼В

2.6. Письмові інструкції

Для кожної робочої зони повинні бути складені письмові інструкції з правилами для 
забезпечення дотримання гігієни праці та техніки безпеки працівників і безпечного 
застосування обладнання.

Ці інструкції повинні містити інформацію про застосування аварійного обладнання, а 
також про дії працівника за умови аварії в робочій зоні або поблизу неї.

2.7. Безпечні методи праці

У кожній робочій зоні або при будь-якому виді робіт необхідно забезпечити 
застосування безпечних методів праці.

2.8. Допуски на виконання робіт

Якщо цього вимагає документ про гігієну праці і техніку безпеки, повинна бути 
передбачена система допусків на виконання робіт, які є небезпечними, або таких 
робіт, які є в нормальних умовах безпечними, але перетинаючись з іншими робочими 
процесами, можуть становити серйозну небезпеку.

Допуск на виконання робіт надається перед початком робіт відповідальною особою, 
при цьому у документі, що дається працівникові, зазначаються умови, яких треба 
дотримуватись перед початком роботи, під час неї і після її закінчення.

2.9. Регулярна перевірка дотримання правил гігієни праці і техніки безпеки

Роботодавець повинен забезпечити регулярне здійснення перевірки дотримання 
правил гігієни праці і техніки безпеки працівників, включаючи систему управління 
безпекою і охороною здоров’я, щоб забезпечити виконання вимог цієї Директиви. 

3. Механічне й електричне обладнання та механічне устаткування 

3.1. Загальні положення

Механічне і електричне обладнання повинні вибиратись, встановлюватись, 
прийматись в експлуатацію, експлуатуватись і обслуговуватися з урахуванням вимог 
з дотримання працівниками правил гігієни праці та техніки безпеки, а також вимог 
даної Директиви та Директив 89/392/ЄЕС (1) і 89/655/ЄЕС (2).

Якщо це обладнання знаходиться у зоні, де існує, або може виникнути небезпека 

1 ОВ № L 183, 29.6.1989, С.9. Директива із змінами, внесеними Директивою 91/368/ЄЕС (ОВ № L 198, 22.7.1991, С. 16).
2 ОВ № L 393, 30.12.1989, С. 13
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пожежі або вибуху через спалах газів, випарів або рідин, воно має бути пристосованим 
до використання у цих умовах.

За необхідності обладнання має бути оснащене належними захисними пристроями 
або системою аварійної зупинки.

3.2. Особливі положення

Механічне обладнання і устаткування повинні бути достатньо міцними і не мати 
видимих дефектів та відповідати умовам їх використання.

Електричне обладнання та устаткування повинні вибиратись у повній відповідності 
до умов їх використання і необхідної продуктивності (потужності). 

4. Обслуговування

4.1. Загальне обслуговування

Систематичні перевірки, обслуговування і випробовування механічного і електричного 
обладнання й устаткування здійснюються згідно з відповідним планом.

Всі роботи щодо обслуговування, випробувань і перевірок електричного обладнання 
й устаткування провадяться професійно підготовленим персоналом.

Дані перевірок і випробувань записуються в протоколі, який належним чином 
зберігається.

4.2. Нагляд за захисними пристосуваннями

Необхідні захисні пристосування повинні постійно бути в хорошому стані та готовими 
до експлуатації.

Їхнє обслуговування має здійснюватись з урахуванням особливостей виробничого 
процесу.

▼В

5. Контроль за свердловинами

Під час робіт з буріння необхідне застосування відповідних контролюючих приладів 
для захисту від раптових викидів.

При застосуванні цих приладів слід враховувати умови на виробництві і в свердловинах.

6. Захист від небезпечної для здоров’я атмосфери та від ризику вибуху.

6.1. З метою перевірки присутності шкідливих для здоров’я та вибухонебезпечних 
речовин з подальшою оцінкою їх концентрації необхідно вжити відповідних заходів.

Якщо цього вимагає документ з гігієни праці та техніки безпеки, необхідно передбачити 
застосування контрольно-вимірювальної апаратури, що б автоматично і безперервно 
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вимірювала концентрацію газів у визначених місцях, автоматичну систему аварійної 
сигналізації, а також пристосування для автоматичного відключення електричних 
засобів праці і двигунів внутрішнього згоряння.

Якщо передбачене автоматичне вимірювання концентрації газів, результати 
вимірювань повинні автоматично записуватись і зберігатись, як цього вимагає 
документ з гігієни праці та техніки безпеки.

6.2. Захист від небезпечної для здоров’я атмосфери.

6.2.1. Для відсмоктування з місця витоку і усунення шкідливих для здоров’я речовин, 
які накопичуються або можуть накопичуватись в атмосфері повинні бути передбачені 
належні заходи.

Небезпечні для здоров’я гази повинні шляхом застосування спеціальної системи 
розбавлятись до такої концентрації, яка не становить загрози для працівників.

6.2.2. Без шкоди положенням Директиви 89/656/ЄЕС (1) в тих зонах, у яких працівники 
можуть піддаватися впливу шкідливих для здоров’я речовин, повинна бути 
забезпечена наявність необхідної кількості готових до використання належних засобів 
індивідуального захисту органів дихання і реанімаційних засобів.

Для обслуговування цих приладів у робочих зонах повинна бути забезпечена достатня 
кількість кваліфікованого персоналу.

6.2.3. Якщо в атмосфері наявні або можуть з’явитись сірководень або інші токсичні 
гази, необхідно пред’явити компетентним органам план захисту від газів, в котрому 
повинно бути докладно описане захисне обладнання і запобіжні заходи.

6.3. Захист від вибухів

6.3.1. Необхідно вжити всіх необхідних заходів для запобігання утворенню і 
накопиченню вибухонебезпечних газових сумішей.

6.3.2. В межах вибухонебезпечних зон слід вжити всіх необхідних заходів, щоб 
запобігти спалахові вибухонебезпечної суміші газів.

6.3.3. Повинен бути розроблений план вибухозахисту з зазначенням в ньому заходів 
щодо вибухозахисту і обладнання, яке при цьому використовується.

7. Аварійні виходи і шляхи евакуації

7.1. Аварійні виходи і шляхи евакуації повинні бути вільні від сторонніх предметів і 
становити максимально короткий шлях на вільний простір, до безпечного місця збору 
або до безпечного пункту евакуації.

7.2. Повинна бути забезпечена можливість для працівників швидко і з повною 
безпекою залишити всі робочі місця при виникненні небезпеки.

7.3. Кількість, розташування і розміри аварійних виходів і рятівних шляхів визначаються 

1 ОВ № L 393, 30.12.1989, С. 18.
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залежно від призначення, обладнання і розмірів робочих місць, виходячи з 
максимально можливої кількості присутнього там персоналу.

Побутові приміщення і приміщення для відпочинку повинні мати щонайменше два 
окремих, якомога віддаленіших аварійних виходи, що ведуть до безпечної зони, 
безпечного пункту збору або до безпечного пункту евакуації.

7.4. Двері аварійних виходів повинні відчинятися назовні, якщо це неможливо, двері 
повинні бути розсувними.

▼В

Двері аварійних виходів мають бути замкненими таким чином, щоб у випадку 
необхідності будь-яка особа їх могла легко і негайно відчинити.

7.5. Рятівні шляхи й аварійні виходи повинні бути позначені відповідно до національного 
законодавства і положень Директиви 92/58/ЄЕС (1).

7.6. Двері аварійних виходів не повинні замикатись на ключ.

Рятівні шляхи і аварійні виходи, а також проходи до них і двері не повинні бути вільні 
від сторонніх предметів, щоб вони могли бути безперешкодно використані у будь-
який момент.

7.7. Рятівні шляхи і аварійні виходи, в яких необхідне освітлення, на випадок порушення 
освітлювальної системи повинні мати достатнє аварійне освітлення.

8. Вентиляція закритих робочих приміщень

8.1. В закритих робочих приміщеннях повинна бути влаштована вентиляція, що 
забезпечувала б подачу достатньої кількості сприятливого для здоров’я повітря з 
урахуванням характеру виробничого процесу і фізичного навантаження на працівників.

При застосуванні вентиляційних установок вони повинні підтримуватися у робочому 
стані.

Будь-яке порушення системи вентиляції повинно бути негайно відображено 
сигнальним обладнанням, якщо це необхідно для захисту здоров’я працівників.

8.2. Кондиціонери або механічне вентиляційне устаткування повинні бути встановлені 
таким чином, щоб виникнення протягів було виключене.

Відкладення та забруднення, які можуть спричинити безпосередню загрозу для 
здоров’я працівників через забруднення повітря, повинні негайно усуватися.

9. Температура в приміщенні 

9.1. У робочих приміщеннях протягом робочого часу повинна підтримуватись 
сприятлива для людини температура з урахуванням виду робіт і фізичних навантажень 
на працівників.

1 ОВ № L 245, 26.8.1992, С. 23.
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9.2. В приміщеннях для відпочинку, чергового персоналу, медичного обслуговування, 
їдальнях і санітарно-гігієнічних пунктах повинна підтримуватись температура, 
відповідна до специфічного призначення цих приміщень.

9.3. Вікна, світлові люки, скляні перегородки повинні мати штори для захисту від 
надмірного сонячного світла у залежності від виду і характеру робіт.

10. Підлоги, стіни, стелі і покрівлі приміщень

10.1. Підлоги приміщень не повинні мати нерівностей, отворів або небезпечних 
нахилів, бути міцними, надійними і не слизькими.

В місцях розташування робочих місць, залежно від характеру виробництва і фізичної 
діяльності працівників повинна бути достатня теплоізоляція.

10.2. Поверхні підлоги, стелі, стін повинна забезпечувати можливість чистити і 
обновляти їх відповідно до вимог гігієни.

10.3. Прозорі або такі, що пропускають світло, стіни, особливо скляні перегородки, 
в приміщеннях поблизу робочих місць і шляхів пересування повинні бути чітко 
позначені і виготовлені з безпечного матеріалу, або відгороджені від робочих місць і 
шляхів пересування таким чином, щоб працівники не могли наткнутись на ці стінки і 
одержати поранення від їх уламків.

10.4. Доступ людей на покрівлі, зроблені з матеріалів, які не мають достатньої 
міцності, повинен бути можливим тільки за умови наявності обладнання, яке робить 
можливим безпечне виконання робіт на цих покрівлях.

11. Природне і штучне освітлення

11.1. Кожне робоче місце  повинно мати достатнє освітлення для того, щоб у 
повній мірі забезпечити безпеку і захист здоров’я працівника.

▼В

11.2. Місце роботи має отримувати достатню кількість денного світла і бути 
обладнаним відповідним штучним освітленням з урахуванням природних умов і 
вимог щодо гігієни праці і техніки безпеки працівників.

11.3. Освітлення робочих приміщень і сполучних шляхів повинно бути таким, щоб тип 
освітлення не створював можливості нещасних випадків.

11.4. Робочі зони, у яких вихід з ладу штучного освітлення може спричинити небезпеку 
для працівників, повинні мати аварійне освітлення достатньої інтенсивності.

11.5. Освітлювальне обладнання повинно бути розташоване таким чином, щоб місця 
контролю за виробництвом, рятівні шляхи, вантажний майданчик і небезпечні зони 
були постійно освітлені.

Для робочих зон, де працівника перебувають не постійно, вимоги, що зазначаються у 
частині 1, діє тільки протягом часу перебування працівників у цих зонах.
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12. Вікна, дахові ліхтарі у приміщеннях

12.1. Вікна, дахові ліхтарі, вентиляційні отвори, які можуть відкриватись, замикатись, 
встановлюватись і бути закріпленими у певних положеннях, повинні бути спроектовані 
так, щоб забезпечити зручне і безпечне поводження з ними.

Їх конструкція не може бути такою, щоб у відкритому стані вони були небезпечними 
для працівників.

12.2. Конструкція вікон і дахових ліхтарів повинна гарантувати безпеку під час їх 
очищення.

13. Двері, ворота

13.1. Розташування, кількість, розміри дверей і воріт, матеріали з яких вони 
виготовляються, повинні відповідати характеру і призначенню приміщень або зон.

13.2. Прозорі двері повинні мати позначення на рівні очей.

13.3. Поворотні двері і ворота повинні бути прозорими, або мати віконця на рівні очей.

13.4. Якщо прозорі або такі, що пропускають світло, частини дверей або воріт зроблені 
з крихкого матеріалу і є небезпека, що працівники можуть поранитись його уламками, 
слід передбачити захист цих частин від тиску на них.

13.5. Розсувні двері повинні мати пристрої для запобігання їх непередбаченому 
висуванню або випаданню.

13.6. Двері і ворота, що при відкриванні підіймаються вгору, повинні мати пристрій 
для запобігання їх непередбаченому падінню вниз.

13.7. Двері, що ведуть до аварійного виходу, повинні мати відповідні позначення.

Вони повинні бути постійно готовими до відкривання зсередини без застосування 
спеціальних допоміжних засобів.

Поки в робочій зоні перебувають працівники, ці двері повинні бути готові для 
відкривання.

13.8. У безпосередній близькості до воріт, призначених переважно для проїзду 
транспортних засобів, повинні бути обладнані двері для пішоходів; вони повинні мати 
добре видимі позначки (написи) і бути постійно готовими для проходу.

13.9. Двері і ворота, що мають спеціальні пристрої для їх відкривання і закривання, 
повинні рухатись таким чином, щоб це не створило небезпеки для працівників.

Вони повинні бути обладнані добре видимими і легкодоступними аварійними 
вимикачами, а також пристроями, якими можна було б відкрити двері або ворота 
вручну, якщо при відсутності електричного струму вони автоматично не відкриваються.

13.10. Якщо в тому чи іншому місці вхідний отвір перегороджується ланцюгами або 
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іншими подібними засобами, вони повинні бути добре видимими і мати відповідні 
попереджувальні або заборонні знаки (написи).

14. Шляхи пересування

14.1. Повинна бути забезпечена можливість безпечно досягти робочого місця і при 
потребі швидко і безпечно його залишити.

14.2. Шляхи пересування, в тому числі сходи, стаціонарні вертикальні драбини, рампи 
для вантажних робіт повинні бути розраховані, розташовані таким чином і мати такі 
розміри, щоб відповідно до їх призначення до них був 

▼В

забезпечений легкий і безпечний підхід або під’їзд, а працівникам, що працюють 
поблизу, не загрожувала небезпека.

14.3. Розміри шляхів пересування, призначених для переміщення людей і/або вантажів, 
повинні враховувати кількість можливих користувачів і характер виробництва.

Якщо на шляху пересування застосовуються транспортні засоби, повинна бути 
забезпечена можливість проходу пішоходів на безпечній відстані.

14.4. Шляхи пересування, призначені для транспортних засобів, повинні прокладатись 
на безпечній відстані від дверей, воріт, пішохідних доріжок, проходів і виходів зі 
сходів.

14.5. Розмежування шляхів пересування транспортних засобів і пішоходів повинні 
бути позначене добре видимими знаками, щоб гарантувати безпеку працівників.

15. Небезпечні зони

15.1. Якщо в місцях роботи існують обумовлені специфікою робіт небезпечні зони, в 
яких існує небезпека падіння предметів або людей, ці зони по можливості повинні 
бути обладнані засобами, які перешкоджали б доступові в ці зони працівників, не 
зайнятих у них. 

15.2. Для захисту працівників, зайнятих у небезпечних зонах, мусять бути вжиті 
належні запобіжні заходи.

15.3. Небезпечні зони повинні бути чітко позначені.

16. Розміри приміщень, повітряний простір, вільний простір для руху у робочих зонах

16.1. Робочі приміщення повинні мати достатню площу і висоту, а також повітряний 
простір для того, щоб працівники могли виконувати свою роботу без гігієні праці, 
техніці безпеки і самопочуття працівників.

16.2. Площа, відведена працівникові на його робочому місці, повинна мати такі 
розміри, щоб працівник під час своєї діяльності мав достатній простір для рухів і 
безпечного виконання виробничих завдань.
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17. Приміщення для відпочинку під час перерв

17.1. Для працівників повинно бути передбачене легкодоступне приміщення для 
відпочинку під час перерв, необхідне з міркувань гігієни праці і техніки безпеки, 
особливо, в тих випадках, коли це необхідно, виходячи з характеру виробничої 
діяльності, або при перевищенні певної верхньої межі чисельності працівників на 
підприємстві.

Це положення не стосується випадків, коли працівники виконують свою роботу в 
конторських і подібних їм приміщеннях, де є умови для відпочинку під час перерв.

17.2. Приміщення для відпочинку під час перерв повинно мати розміри, що відповідали 
б кількості працівників, і бути устатковане столами і місцями для сидіння зі спинками.

17.3. В приміщеннях для відпочинку під час перерв повинні бути передбачені 
попереджувальні заходи для усунення дискомфорту від дії тютюнового диму тих, хто 
не палить.

17.4. Якщо під час робочого часу регулярно і часто трапляється призупинення робіт і 
при цьому відсутнє приміщення для перерв, слід надати у розпорядження працівників 
інше приміщення, де вони могли б перебувати протягом такого призупинення, якщо 
це потрібно з міркувань гігієни праці і техніки безпеки.

18. Робочі зони на відкритому повітрі

18.1. Робочі місця, шляхи пересування та інші місця і споруди на відкритому повітрі, 
де перебувають або куди мають доступ працівники під час виробничої діяльності, 
повинні бути такими, щоб доступ або під’їзд до них були безпечними.

18.2. Робочі місця на відкритому повітрі повинні мати штучне освітлення, коли денне 
світло недостатнє.

18.3. Якщо працівники працюють на робочих місцях на відкритому повітрі, необхідно 
облаштувати робочі місця, по можливості, таким чином, щоб працівники:

(а) були захищені від погодних впливів і, при потребі, від падаючих предметів;

(b) були захищені від шуму, що перевищує допустимий для здоров’я рівень, а також 
від інших шкідливих зовнішніх чинників (наприклад, газів, випарів, пилу);

▼В

(с) у випадку небезпеки могли швидко залишити своє робоче місце, або їм могла бути 
швидко надана допомога;

(d) не могли послизнутись або впасти.

19. Вагітні жінки і матері-годувальниці

Для вагітних жінок і матерів-годувальниць повинні бути створені умови для відпочинку 
в лежачому положенні.
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20. Працівники з фізичними вадами

Місця роботи таких працівників повинні бути належним чином обладнані.

Це положення стосується, зокрема, дверей, шляхів пересування, сходів, душових, 
місць для миття, туалетів, які використовуються працівниками з фізичними видами, а 
також робочих місць, на яких вони безпосередньо працюють.

ЧАСТИНА В 
Спеціальні мінімальні вимоги щодо проведення робіт на суші

1. Виявлення пожежі, протипожежні заходи

1.1. При проектуванні, спорудженні, облаштуванні, введенні в експлуатацію, 
експлуатації та обслуговуванні робочих зон, слід вжити відповідних заходів, щоб 
запобігти виникненню і поширенню пожеж, обумовлених причинами, визначеними в 
документі з гігієни праці та техніки безпеки.

На випадок пожежі необхідно створити систему швидкого й ефективного 
пожежогасіння.

1.2. Робочі зони повинні бути устатковані належним обладнанням для гасіння пожеж, 
а при потребі також засобами пожежної й аварійної сигналізації.

1.3. Неавтоматичне обладнання для гасіння пожеж повинно бути легкодоступним і за 
необхідності захищеним від можливості пошкоджень.

1.4. Згідно із статтями 3, 4, 5 і 6 необхідно завчасно скласти план протипожежного 
захисту, в якому повинні бути передбачені заходи проти виявлення пожеж і боротьби 
з їх поширенням.

1.5. Обладнання для гасіння пожеж повинно мати позначення, передбачені 
національним законодавством, узгодженими з положеннями Директиви 92/58/ЄЕС.

Це маркування повинно наноситись на належному місці, бути добре видимим і 
стійким.

2. Дистанційне керування у випадках аварій

Відповідно до вимог документу з гігієни праці та техніки безпеки певні засоби повинні 
бути розташовані у визначених місцях і у випадку аварії керуватись дистанційно.

Ці засоби повинні бути обладнані системою для перекривання свердловин установок 
і трубопроводів та зниження в них тиску.

3. Засоби зв’язку, загальні і аварійні

3.1. Згідно з документом з гігієни праці та техніки безпеки у всіх місцях робочих зон, 
де перебувають люди, повинно бути передбачене таке обладнання:

(а) акустично-оптична система, що при потребі подає сигнал тривоги у всіх місцях 
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робочих зон, де перебувають люди;

(б) акустична система, сигнал тривоги якої, повинен бути добре чутним у всіх місцях, 
установок, де часто перебувають працівники.

3.2. В належних місцях повинні бути передбачені пристрої для сигналізації про тривогу.

3.3. Якщо працівники перебувають в тих ділянках робочих зон, де робота зазвичай 
виконується не за участі людини, в їхнє розпорядження мають надаватися відповідні 
засоби зв’язку .

4. Безпечні пункти збору, список особового складу

Згідно з документом з гігієни праці та техніки безпеки повинні бути визначені безпечні 
пункти збору, вестись поіменний список особового складу і вживатись відповідні 
заходи.

5. Пристрої для евакуації і проведення рятувальних робіт

5.1. Працівники повинні бути навчені тому, які заходи за якої аварії необхідно вживати.

▼В

5.2. Рятівні прилади повинні бути готові до експлуатації і зберігатись у легкодоступному 
місці;

5.3. Якщо пересування по рятівних шляхах утруднене та у випадку утворення або 
можливості утворення атмосфери непридатної для дихання, необхідно передбачити 
наявність саморятівників для використання безпосередньо на робочому місці.

6. Тренування з техніки безпеки

У робочих зонах, де роботи зазвичай проводяться за участі людей, необхідне 
регулярне тренування з техніки безпеки.

Під час цих тренувань особливо важливо, щоб були засвоєні і перевірені знання 
кожною особою, яка працює в робочій зоні і якій доручені певні завдання у випадку 
виникнення небезпеки, вимог щодо застосування і обслуговування рятівного 
обладнання та поводження з ним, з урахуванням викладених у пункті 1.1 критеріїв 
документа з гігієни праці та техніки безпеки.

За необхідності, працівники, яким доручені такі завдання, повинні мати можливість 
потренуватись у належному використанні, поводженні або обслуговуванні такого 
обладнання.

7. Санітарне устаткування 

7.1. Кімнати для переодягання, шафи для одягу 

7.1.1. Працівникам повинні бути надані у розпорядження зручні кімнати для 
переодягання, якщо їх діяльність вимагає застосування спеціального робочого одягу 
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і якщо з гігієнічних або етичних міркувань вони не можуть переодягатись в іншому 
приміщенні.

Приміщення для переодягання повинні бути легко доступними, достатньої величини 
і устатковані сидіннями.

7.1.2. Приміщення для переодягання повинні мати достатні розміри і бути 
устаткованими шафами, що замикаються на ключ, у яких кожен працівник міг би 
зберігати свій одяг протягом робочого часу.

Шафи для робочого одягу повинні бути відокремлені від шаф для особистого одягу, 
якщо цього вимагають певні обставини (наприклад, використання небезпечних 
речовин, вологість, бруд).

Слід забезпечити можливість висушування одягу.

7.1.3. Для осіб чоловічої і жіночої статі повинні бути передбачені окремі приміщення 
для переодягання або роздільне користування цими приміщеннями.

7.1.4. Якщо приміщення для переодягання згідно з пунктом 7.1 не є необхідним, для 
кожного працівника повинно бути обладнане місце для зберігання одягу.

7.2. Працівникам повинна бути надана у розпорядження достатня кількість душів, 
якщо цього вимагає вид діяльності або вимоги охорони здоров’я.

Для чоловіків і жінок повинні бути передбачені окремі душові приміщення або 
роздільне користування ними.

7.2.2. Душові приміщення повинні мати достатні розміри для того, щоб кожен 
працівник без ускладнень міг помитись відповідно до вимог гігієни.

7.2.3. Якщо душі згідно з першим реченням пункту 7.2.1 не є необхідними, необхідна 
достатня кількість відповідних умивалень з проточною холодною і теплою водою 
поблизу робочих місць і приміщень для переодягання.

Для чоловіків і жінок слід передбачити роздільні умивальні, якщо це необхідно з 
етичних міркувань. 

7.2.4. Роздільні душові або умивальні і приміщення для переодягання повинні бути 
розташовані поблизу одне від одного.

7.3. Туалети і рукомийники

Працівникам повинно бути надано у розпорядження поблизу робочих місць, 
приміщень для відпочинку, приміщення для переодягання і душових або умивалень 
спеціальне приміщення з достатньою кількістю туалетів і рукомийників.

Необхідно вжити заходів для забезпечення окремих туалетів або роздільного 
користування туалетами для чоловіків та жінок.

▼В
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8. Приміщення і обладнання для надання першої медичної допомоги

8.1. Обладнання для надання першої медичної допомоги повинно відповідати 
характеру діяльності.

Для надання першої медичної допомоги повинно бути передбачене одне або кілька 
приміщень. 

У цих приміщеннях на видному місці має бути вивішене керівництво з надання першої 
медичної допомоги.

8.2. Приміщення для надання першої медичної допомоги мають бути устатковані 
необхідним для надання першої медичної допомоги обладнанням і матеріалами та 
мають бути легкодоступними для з носилками.

Вони повинні мати позначення відповідно до національних правил узгоджених з 
Директивою 92/58/ЄЕС.

8.3. Обладнання для надання першої медичної допомоги повинно, окрім того, бути в 
наявності всюди, де цього вимагають умови роботи.

Місця його зберігання повинні мати відповідні позначення і бути легкодоступними.

8.4. Необхідна з точки зору надання першої медичної допомоги кількість працівників 
повинна пройти належне навчання з використання відповідних засобів.

9. Шляхи проїзду автотранспорту

Якщо по території підприємства рухаються автомобілі, необхідно встановити необхідні 
правила їх руху.

ЧАСТИНА С 
Спеціальні мінімальні вимоги до ведення робіт у відкритому морі

1. Попередні зауваження

1.1. Без шкоди положенням частини 2 статті 3, роботодавець, який відповідно до 
національного законодавства і/або практики відповідає за робочі зони, що належать 
до сфери дії частини С, повинен забезпечити, щоб у документі з гігієни праці та 
техніки безпеки було зазначено, що мають бути вжиті всі належні заходи, необхідні 
для безпеки і захисту здоров’я працівників як у звичайних, так і в критичних умовах.

Для виконання цього положення документ має задовольняти такі вимоги:

(а) джерела особливої небезпеки, які мають місце в робочих зонах з урахуванням всіх 
здійснюваних видів діяльності, і які можуть спричинити нещасні випадки з можливими 
тяжкими наслідками з точки зору безпеки і здоров’я зайнятих на підприємстві 
працівників, повинні бути докладно описані в документі;

(b) повинна бути здійснена оцінка того, наскільки серйозною є небезпека, яка може 
бути спричинена джерелами особливого ризику, про які йдеться в пункті (а);
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(с) повинно бути доведено, що вжито відповідних захисних заходів для запобігання 
нещасним випадкам, про які йдеться в пункті (а), обмеження масштабів аварії і 
ефективного та організованого виведення працівників з робочих зон у аварійних 
випадках.

d) повинно бути доведено, що система керування в змозі забезпечити дотримання 
положень Директиви 89/391/ЄЕС і цієї Директиви як у звичайних умовах, так і у випадку 
аварії.

1.2. Роботодавець повинен дотримуватись передбачених документом з гігієни праці 
та техніки безпеки процесів і методів під час планування і проведення всіх заходів, що 
належать до сфери застосування цієї Директиви.

1.3. Якщо за окремі робочі зони несуть відповідальність кілька роботодавців, вони 
повинні, за необхідності, співпрацювати при складенні документа з гігієни праці та 
техніки безпеки і при реалізації заходів, необхідних для безпеки і захисту здоров’я 
працівників.

2. Пожежна сигналізація, боротьба з пожежами 

2.1. Відповідно до положень пункту 1.1 щодо документа з гігієни праці та техніки 
безпеки, мають бути вжиті відповідні запобіжні заходи для захисту від виникнення і 
поширення пожеж, а також їх виявлення і боротьби з ними.

Якщо це доцільно, слід спорудити протипожежні перегородки для відокремлення 
вогненебезпечних ділянок.

2.2. У всіх робочих зонах відповідно до небезпек, зазначених у документі про безпеку 
і захист здоров’я згідно з пунктом 1.1, повинні бути передбачені належні системи для 
оповіщення про пожежі і системи захисту від них, а також системи для боротьби з 
пожежами і пожежної сигналізації.

Ці системи повинні включати, в першу чергу, зазначені нижче пристрої, проте, не 
обмежуючись ними:

▼В

— система пожежного оповіщення;
— система пожежної сигналізації;
— протипожежний водогін;
— пожежні гідранти і шланги;
— водозаливна і водоструменева системи; 
— автоматична спринклерна зрошувальна система;
— система газового пожежогасіння;
— система пінного пожежогасіння;
— переносні вогнегасники;
— спорядження пожежників.

2.3. Неавтоматичні вогнегасні пристрої повинні бути легкодоступними, зручними у 
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користуванні і, за необхідності, захищеними від можливості пошкоджень.

2.4. Запобіжні заходи, а також заходи щодо виявлення і боротьби з виникненням і 
поширенням пожеж повинні бути викладені в плані протипожежного захисту для 
робочої зони.

2.5. Аварійні системи повинні розміщуватись окремо одна від одної або бути достатньо 
захищеними від впливу аварій іншого характеру, щоб забезпечити їх здатність 
функціонувати в аварійній ситуації.

За необхідності, ці системи слід дублювати.

2.6. Обладнання повинно мати позначення відповідно до національного законодавства, 
узгодженого з Директивою 92/58/ЄЕС.

Ці позначення повинні бути стійкими і наноситись на належних місцях.

3. Дистанційне керування у випадках аварій

3.1. Якщо цього вимагає документ з гігієни праці та техніки безпеки згідно з пунктом 
1.1, слід передбачити установку для дистанційного керування у випадку аварії.

Ці установки повинні мати готові до дії у випадку аварії контрольні станції у відповідних 
місцях а, за необхідності, також контрольні станції у безпечних місцях проведення 
зібрань і пунктах переодягання.

3.2. Такими установками дистанційного керування, про які йдеться в пункті 3.1, повинні 
бути оснащені принаймні система вентиляції і система аварійного відключення 
пристроїв, які можуть бути причиною спалаху, система запобігання витіканню горючих 
рідин і газів, системи пожежного захисту і контролю за свердловинами.

4. Зв’язок, загальний і аварійний 

4.1. Відповідно до документу про безпеку і захист здоров’я, про який йдеться в 
пункті 1.1, в кожній робочій зоні, де перебувають люди, необхідно передбачити таке 
обладнання:

— акустично-оптичну систему, яка за необхідності могла б передавати сигнал 
тривоги у кожну частину робочої зони, у якій перебувають люди;

— акустичну систему, сигнали якої були б добре чутні у всіх місцях установки, у яких 
часто перебувають люди;

— систему для обміну інформацією між берегом і аварійними службами.

4.2. Ця система повинна бути готова до експлуатації у випадку виникнення небезпеки.

4.3. У відповідних місцях повинні бути передбачені пристрої для подання сигналів 
тривоги.

4.4. Якщо працівники перебувають на ділянці, де, як правило, не буває людей, їм 
повинна бути надана система зв’язку, що відповідала б обставинам.
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5. Безпечні пункти збору, список особового складу

5.1. Слід вжити відповідних заходів для того, щоб місця переодягання і безпечні пункти 
збору були захищені від зайвого тепла і диму, а також, по можливості, впливу вибухів, 
а рятівні шляхи до цих місць і евакуації від них були завжди готові до експлуатації.

Ці заходи повинні проводитись у такий спосіб, щоб працівники могли одержати 
захист на достатньо тривалий проміжок часу, протягом якого, за необхідності, була б 
можливість організувати і здійснити безпечну евакуацію і рятувальні роботи.

5.2. Якщо це передбачає документ з гігієни праці та техніки безпеки, про який йдеться 
в пункті 1.1, одне із захищених місць, про які йшлось у пункті 5.1 має бути оснащене 
пристроями для здійснення дистанційного керування, про яке йшлось у пункті 3 
частини С, та для встановлення інформаційного зв’язку між берегом і аварійними 
службами.

5.3. Безпечні пункти зборів і переодягання повинні бути легкодоступними з місць 
перебування працівників і робочих дільниць.

5.4. Необхідно, щоб для кожного безпечного місця зібрань був складений і вивішений 
список причетних до нього працівників, який мусить постійно оновлюватись.

5.5. Повинен бути складений і вивішений у відповідному місці робочої зони перелік 
працівників, яким доручено виконання особливих завдань у випадку аварії.

Прізвища цих осіб повинні бути зазначені у письмових інструкціях відповідно до 
пункту 3.6 частини А.

6. Засоби евакуації і рятування людей

6.1. Працівники мають бути навчені тому, яких заходів слід вживати у випадку аварії.

Поряд з загальним навчанням щодо дій у аварійних ситуаціях, працівник повинен 
одержати інструктаж, пов’язаний з його робочим місцем, відповідно до вимог 
документу про безпеку і захист здоров’я, про який йшлось у пункті 1.1, в умовах 
відповідної робочої зони.

6.2. Працівники повинні пройти підготовку по використанню техніки для виживання 
з урахуванням критеріїв, визначених документом з гігієни праці та техніки безпеки, 
згідно з пункті 1.1.

6.3. У кожній робочій зоні повинні бути передбачені необхідні і достатні можливості 
евакуації людей у випадку аварії, в тому числі, безпосередньо по морю. 

6.4. Повинен бути розроблений аварійний план дій для ситуацій, коли людина 
опиняється за бортом або коли необхідно всім покинути робочу зону.

Цей план відповідно до документа з гігієни праці та техніки безпеки, згідно з пунктом 
1.1 повинен передбачати застосування рятівних суден і вертольотів і містити вимоги 
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щодо приймальної здатності і часу реакції системи цих суден і вертольотів після 
аварійного сигналу.

Необхідний час реакції системи цих засобів повинен бути вказаний у документі з 
гігієни праці та техніки безпеки для кожної установки.

Рятівні судна повинні бути сконструйовані і оснащені так, щоб задовольняти вимоги 
щодо евакуації і рятувальних робіт.

6.5. До числа мінімальних вимог до рятувальних човнів, плотів, поплавків і жилетів 
належать:

— здатність і укомплектованість для забезпечення виживання протягом достатнього 
часу; 

— кількість, достатня для забезпечення ними всієї передбачуваної кількості 
працівників;

— придатність до використання у конкретних робочих зонах;
— бездоганна якість виготовлення з відповідних матеріалів з урахуванням їх 

функцій щодо рятування людського життя і умов застосування або готовності до 
застосування; 

— такий колір устаткування, який би при використанні був помітний, а також наявність 
пристроїв, які б давали змогу користувачеві привернути увагу рятівників. 

6.6. Пристрої для рятування життя повинні постійно бути готовими до негайної 
експлуатації.

▼В

7. Тренування з техніки безпеки

В робочих зонах, у яких за звичайних обставин виробничі завдання виконуються за 
участі людей, необхідно проводити регулярні тренування з техніки безпеки, під час 
яких:

— працівники, яким доручено виконання в аварійних ситуаціях завдань, які 
потребують використання або обслуговування рятівного обладнання, з 
урахуванням критеріїв, визначених у документі з гігієни праці та техніки безпеки, 
згідно з пунктом 1.1, підлягають тренуванню з виконання доручених їм завдань 
з наступною перевіркою;

За необхідності, працівники також повинні мати можливість потренуватись у 
правильному використанні і обслуговуванні цього обладнання;

— всі рятувальні пристрої, що використовуються під час тренувань, повинні 
бути випробувані, очищені і, за необхідності, перезаряджені або замінені; 
всі застосовані при цьому переносні прилади повинні бути належним чином 
повернуті на місце зберігання.

— слід перевірити готовність до експлуатації рятувальних човнів.

8. Санітарне обладнання

8.1. Приміщення для переодягання, шафи для одягу
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8.1.1. Працівникам повинні бути надані у розпорядження зручні кімнати для 
переодягання, якщо їх діяльність вимагає застосування спеціального робочого одягу 
і якщо з гігієнічних або етичних міркувань вони не можуть переодягатись у іншому 
приміщенні.

Приміщення для переодягання повинні бути легкодоступними, достатньої величини 
і устатковані сидіннями.

8.1.2. Приміщення для переодягання повинні мати достатні розміри і бути 
устаткованими шафами, що замикаються на ключ, у яких кожен працівник міг би 
зберігати свій одяг протягом робочого часу.

Шафи для робочого одягу повинні бути відокремлені від шаф для особистого одягу, 
якщо цього вимагають певні обставини (наприклад, використання небезпечних 
речовин, вологість, бруд). Слід забезпечити можливість висушування одягу.

8.1.3. Для осіб чоловічої і жіночої статі повинні бути передбачені окремі приміщення 
для переодягання або роздільне користування цими приміщеннями.

8.1.4. Якщо приміщення для переодягання згідно з пунктом 8.1.1 не є необхідним, для 
кожного працівника повинно бути обладнане місце для зберігання одягу.

8.2. Душові, умивальні

Додатково до відповідного обладнання у всіх місцях перебування працівників слід 
надати їм у розпорядження належним чином обладнані душові і умивальні поблизу 
робочих місць.

8.3. Туалети і рукомийники 

Додатково до відповідного обладнання у місцях розміщення працівників слід надати 
їм у розпорядження туалети і рукомийники поблизу робочих місць.

Для чоловіків і жінок повинні бути обладнані окремі туалети, або роздільне 
користування ними.

9. Приміщення і обладнання для першої медичної допомоги

9.1. Відповідно до розмірів установки і характеру діяльності на ній слід передбачити 
одне або кілька приміщень для першої медичної допомоги.

9.2. У цих приміщеннях повинні перебувати підготовлені до надання першої 
медичної допомоги, а за необхідності, і лікування за вказівками лікарів (які можуть 
бути як присутні, так і відсутні) відповідні до обставин необхідні прилади, пристрої і 
медикаменти, а також достатня кількість відповідно підготовлених працівників.

Ці приміщення повинні мати позначення відповідно до національного законодавства, 
узгодженого з Директивою 92/58/ЄЕС.

9.3. Обладнання для першої медичної допомоги, окрім того, повинно зберігатись 
усюди, де цього вимагають умови роботи.
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Місця зберігання повинні мати відповідні позначення і бути легкодоступними.

▼В

10. Місце проживання

10.1. Якщо цього вимагають характер, обсяг і тривалість робіт, роботодавець повинен 
надати працівникам місце проживання, яке повинно відповідати наступним критеріям:

— бути захищеним від дії вибуху, проникнення диму і газу, а також виникнення і 
поширення пожежі згідно з документом з гігієни праці та техніки безпеки, про який 
йдеться у пункті 1.1;

— мати на кожному рівні щонайменше два окремих виходи для евакуації;

— бути захищеним від шуму, запахів і диму з інших дільниць, якщо вони можуть бути 
шкідливими для здоров’я, а також погодних впливів;

— бути розташованим окремо від будь-яких робочих місць і на великій відстані від 
небезпечних зон.

10.2. Такі приміщення повинні мати достатньо ліжок або койок, виходячи з 
передбачуваної кількості сплячих працівників установки.

Кожне приміщення, яке використовується як спальня, повинно мати достатньо місця 
для зберігання кожною особою, що тут розміщується, свого одягу.

Для чоловіків і жінок повинні бути передбачені окремі спальні приміщення.

10.3. У таких приміщеннях повинна бути достатня кількість душів і умивальників з 
проточною холодною і теплою водою.

Для чоловіків і жінок повинні бути передбачені окремі душові або роздільне 
користування ними.

Душові приміщення повинні мати достатні розміри для того, щоб кожен працівник міг 
помитись відповідно до вимог гігієни.

10.4. Приміщення повинні бути устатковані достатньою кількістю туалетів і 
рукомийників.

Для чоловіків і жінок повинні бути передбачені окремі туалети або роздільне 
користування ними.

10.5. Приміщення і їх обладнання повинні утримуватись у стані, що відповідав би 
вимогам гігієни. 

11. Застосування вертольотів

11.1. Вертольотні майданчики у робочих зонах повинні мати розміри, достатні для 
безперешкодного приземлення вертольотів, і розміщуватись таким чином, щоб 
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найбільший з вертольотів міг приземлитись у найскладніших умовах. 

Вертольотний майданчик повинен бути спроектований і споруджений так, щоб він 
відповідав видам робіт, для яких він призначений.

11.2. У безпосередній близькості від вертольотного майданчика необхідно 
передбачити і встановити обладнання, необхідне у випадку аварії з вертольотом.

11.3. На установках, де знаходяться працівники, слід передбачити присутність 
достатньої кількості персоналу, що пройшов підготовку з реагування на надзвичайну 
ситуацію, на вертольотному майданчику під час переміщень вертольоту.

12. Розташування установок у морі – безпека і стійкість

12.1. Необхідно вжити всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити безпеку 
і захист здоров’я працівників на підприємствах, що видобувають сировину через 
свердловини, під час виконання робіт, пов’язаних з розміщуванням установок на морі.

12.2. Підготовчі роботи, пов’язані з розміщенням установок на морі, повинні 
проводитись таким чином, щоб були забезпечити безпечність і стійкість установок.

12.3. Обладнання і технологічні процеси, використовувані під час діяльності, про яку 
йдеться в пункті 12.1, повинні бути такими, щоб максимально знизити небезпеку 
для працівників підприємств, що видобувають сировину через свердловини як у 
звичайних, так і в аварійних ситуаціях.
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COUNCIL DIRECTIVE 92/91/EEC OF 3 NOVEMBER 1992 CONCERNING THE 
MINIMUM REQUIREMENTS FOR IMPROVING THE SAFETY AND HEALTH 
PROTECTION OF WORKERS IN THE MINERAL-EXTRACTING INDUSTRIES 
THROUGH DRILLING (ELEVENTH INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN THE 
MEANING OF ARTICLE 16 (1) OF DIRECTIVE 89/391/EEC)

 (OJ L 348, 28.11.1992, p.9)   

 Amended by:
Official Journal
  No page date

►M1 DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EU ROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL Text with EEA relevance of 20 June 2007   L 165 21 27.6.2007

▼B

COUNCIL DIRECTIVE 92/91/EEC 
of 3 November 1992 

concerning the minimum requirements for improving the safety and health protection 
of workers in the mineral-extracting industries through drilling (eleventh individual 

Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 118a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1), drawn up after consultation with the 
Safety and Health Commission for the Mining and other Extractive Industries,

In cooperation with the European Parliament (2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),

Whereas Article 118a of the EEC Treaty provides that the Council shall adopt, by means of 
Directives, minimum requirements for encouraging improvements, especially in the working 
environment, to guarantee a better level of protection of the safety and health of workers;

Whereas, pursuant to that Article, such Directives must avoid imposing administrative, 
financial and legal constraints which would hold back the creation and development of 
small and medium-sized undertakings;

Whereas the improvement of workers’ safety, hygiene and health at work is an objective 
which should not be subordinated to purely economic considerations;

Whereas Council Directive 89/654/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety 
and health requirements for the workplace (first individual Directive within the meaning of 
Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC (4)) does not apply to the extractive industries;

1 OJ No C 32, 7.2.1991, p. 7.
2 OJ No C 280, 28.10.1991, p. 79; and OJ No C 241, 21.9.1992, p. 88.
3 OJ No C 191, 22.7.1991, p. 34.
4 OJ No L 393, 30.12.1989, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0091-20070627&qid=1429790371844&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01992L0091-20070627&qid=1429790371844&from=EN
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Whereas compliance with the minimum requirements designed to guarantee a better 
standard of safety and health for the mineral-extracting industries through drilling is 
essential to ensure the safety and health of workers;

Whereas the mineral-extracting industries through drilling constitute an area of activity 
likely to expose workers to particularly high levels of risk;

Whereas this Directive is an individual directive within the meaning of Article 16 (1) of 
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (1); whereas, therefore, the 
provisions of the said Directive apply in full to the mineral-extracting industries through 
drilling without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this 
Directive;

Whereas this Directive is a practical contribution towards creating the social dimension of 
the internal market,

▼B

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Subject

1. This Directive, which is the eleventh individual Directive within the meaning of Article 
16 (1) of Directive 89/391/EEC, lays down minimum requirements for the safety and health 
protection of workers in the mineral-extracting industries through drilling defined in

2. The provisions of Directive 89/391/EEC shall apply in full to the sphere referred to in 
paragraph 1, without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in 
this Directive.

A r t i c l e  2 
Definitions

For the purpose of this Directive:

(a) mineral-extracting industries through drilling shall mean all the industries practising:

— extraction, in the strict sense of the word, of minerals through drilling by boreholes, 
and/or

— prospection with a view to such extraction, and/or

— preparation of extracted materials for sale, excluding the activities of processing the 
materials extracted;

1 OJ No L 183, 29.6.1989, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
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(b) workplace shall mean the whole area intended to house workstations, relating to the 
immediate and ancillary activities and installations of the mineral-extracting industries 
through drilling, including accommodation, where provided, to which workers have 
access in the context of their work.

SECTION II 
EMPLOYERS’ OBLIGATIONS

A r t i c l e  3 
General obligations

1. To safeguard the safety and health of workers, the employer shall take the necessary 
measures to ensure that:

(a) workplaces are designed, constructed, equipped, commissioned, operated and 
maintained in such a way that workers can perform the work assigned to them without 
endangering their safety and/or health and/or those of other workers;

(b) the operation of workplaces when workers are present takes place under the supervision 
of a person in charge;

(c) work involving a special risk is entrusted only to competent staff and carried out in 
accordance with the instructions given;

(d) all safety instructions are comprehensible to all the workers concerned;

(e) appropriate first-aid facilities are provided;

▼B

(f) any relevant safety drills are performed at regular intervals.

2. The employer shall ensure that a document concerning safety and health, hereinafter 
referred to as ‘safety and health document’, covering the relevant requirements laid down 
in Articles 6, 9 and 10 of Directive 89/391/EEC, is drawn up and kept up to date.

The safety and health document shall demonstrate in particular:

— that the risks incurred by the workers at the work place have been determined and 
assessed,

— that adequate measures will be taken to attain the aims of this Directive,

— that the design, use and maintenance of the workplace and of the equipment are safe.

The safety and health document must be drawn up prior to the commencement of work 
and be revised if the workplace has undergone major changes, extensions or conversions.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
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3. Where workers from several undertakings are present at the same workplace, each 
employer shall be responsible for all matters under his control.

The employer who, in accordance with national laws and/or practices, is in charge of the 
workplace, shall coordinate the implementation of all the measures concerning the safety 
and health of the workers and shall state, in his safety and health document, the aim of that 
coordination and the measures and procedures for implementing it.

The coordination shall not affect the responsibility of the individual employers as provided 
for in Directive 89/391/EEC.

4. The employer shall, without delay, report any serious and/or fatal occupational accidents 
and situations of serious danger to the competent authorities.

If necessary, the employer shall update the safety and health document recording measures 
taken to avoid any repetition.

A r t i c l e  4 
Protection from fire, explosions and health-endangering atmospheres

The employer shall take measures and precautions appropriate to the nature of the 
operation:

— to avoid, detect and combat the starting and spread of fires and explosions, and

— to prevent the occurrence of explosive and/or health-endangering atmospheres.

A r t i c l e  5 
Escape and rescue facilities

The employer shall provide and maintain appropriate means of escape and rescue in order 
to ensure that workers have adequate opportunities for leaving the workplaces promptly 
and safely in the event of danger.

▼B

A r t i c l e  6 
Communication, warning and alarm systems

The employer shall take the requisite measures to provide the necessary warning and other 
communication systems to enable assistance, escape and rescue operations to be launched 
immediately if the need arises.

A r t i c l e  7 
Keeping workers informed

1. Without prejudice to Article 10 of Directive 89/391/EEC, workers and/or their 
representatives shall be informed of all measures to be taken concerning safety and health 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
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at workplaces, and in particular of those relating to the implementation of Article 3 to 6.

2. The information must be comprehensible to the workers concerned.

A r t i c l e  8 
Health surveillance

1. To ensure that workers receive health surveillance appropriate to the health and safety 
risks they incur at work, measures shall be introduced in accordance with national law and/
or practices.

2. The measures referred to in paragraph 1 shall be such that each worker shall be entitled to 
or shall undergo health surveillance before being assigned to duties related to the activities 
referred to in Article 2 and subsequently at regular intervals.

3. Health surveillance may be provided as part of a national health system.

A r t i c l e  9 
Consultation of workers and workers’ participation

Consultation and participation of workers and/or of their representatives shall take place in 
accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on the matters covered by this Directive.

A r t i c l e  10 
Minimum requirements for safety and health

1. Workplaces used for the first time after the date on which this Directive is brought into 
effect as referred to in Article 12 (1) must satisfy the minimum safety and health requirements 
laid down in the Annex.

2. Workplaces already in use before the date on which this Directive is brought into effect 
as referred to in Article 12 (1) must satisfy the minimum safety and health requirements laid 
down in the Annex as soon as possible and at the latest five years after that date.

3. When workplaces undergo changes, extensions and/or conversions after the date on 
which this Directive is brought into effect as referred to in Article 12 (1), the employer shall 
take the measures necessary to ensure that those changes, extensions and/or conversions 
are in compliance with the corresponding minimum requirements laid down in the Annex.

▼B

SECTION III 
OTHER PROVISIONS

A r t i c l e  11 
Adjustments to the Annexes

Purely technical adjustments to the Annexes in line with:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
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— the adoption of Directives in the field of technical harmonization and standardization 
concerning the mineral-extracting industries through drilling, and/or

— technical progress, changes in international regulations or specifications, and new findings 
concerning the mineral-extracting industries through drilling,

shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17 of Directive 
89/391/EEC.

A r t i c l e  1 2 
Final provisions

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive not later than 24 months after its adoption. They 
shall forthwith inform the Commission thereof.

2. When Member States adopt the provisions referred to in paragraph 1, these shall contain 
a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference at the time of their 
official publication. The procedure for such reference shall be adopted by Member States.

3. Member States shall communicate to the Commission the texts of the provisions of 
national law which they have already adopted or are adopt in the field governed by this 
Directive.

▼M1

—————

▼B

A r t i c l e  1 3 
This Directive is addressed to the Member States.

▼B

ANNEX 
MINIMUM SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS AS REFERRED TO IN ARTICLE 10 OF 

THE DIRECTIVE

Preliminary note

The obligations laid down in this Annex apply whenever required by the features of the 
workplace, the activity, the circumstances or a specific risk.

PART A

Common minimum requirements applicable to the on-shore and off-shore sectors

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
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1.  Stability and solidity

Workplaces must be designed, constructed, erected, operated, supervised and maintained 
to withstand the environmental forces anticipated.

They must have a structure and solidity appropriate to the nature of their use.

2.  Organization and supervision

2.1.  Organization of the workplace

2.1.1. Workplaces must be so organized as to provide adequate protection against hazards. 
They must be kept clean, with any hazardous substances or deposits removed or 
controlled in order not to endanger the health and safety of workers.

2.1.2. Workstations must be designed and constructed according to ergonomic principles 
taking into account the need for workers to follow operations carried out at their 
workstations.

2.1.3. Areas within which there is a special hazard must be delineated and warning signs 
placed.

2.2.  Person in charge

A responsible person who has the skills and competence required for this duty, in accordance 
with the national laws and/or practices, and who has been appointed by the employer, must 
at all times be in charge of every workplace when workers are present.

The employer may personally assume responsibility for the workplace as referred to in the 
first paragraph, if he has the skills and competence required for the purpose, in accordance 
with national laws and/or practices.

2.3.  Supervision

To ensure workers’ safety and health protection during all operations undertaken, the 
necessary supervision must be provided by persons having the skills and competence for 
this duty, in accordance with the national laws and/or practices, having been appointed by 
the employer or on his behalf and acting on his behalf.

The employer may personally undertake the supervision referred to in the first subparagraph 
if he has the skills and competence required for the purpose, in accordance with national 
laws and/or practices.

2.4.  Competent workers

When workers are present at any workplace, there must be a sufficient number of workers 
with the requisite skills, experience and training to perform the tasks assigned to them.
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2.5.  Information, instructions and training

Workers must be given the necessary information, instructions, training and retraining to 
ensure their health and safety.

The employer must ensure that workers receive comprehensible instructions so as not do 
endanger their safety and health or those of other workers.

▼B

2.6.  Written instructions

Written instructions specifying rules to be observed to ensure the safety and health of 
workers and the safe use of equipment must be drawn up for every workplace.

These must include information on the use of emergency equipment and action to be taken 
in the event of an emergency at or near the workplace.

2.7.  Safe working methods

Safe working methods must be applied at each workplace or in respect of each activity.

2.8.  Work permits

There required by the safety and health document, a system of work permits must be 
introduced for carrying out both hazardous activities and usually straightforward activities 
which may interact with other activities to cause serious hazards.

Work permits must be issued by a person in charge prior to the commencement of work 
and must specify the conditions to be fulfilled and the precautions to be taken before, 
during and after the work.

2.9.  Regular review of safety and health measures

The employer must ensure that the measures taken to protect the safety and health of the 
workers, including the safety and health management system, are regularly reviewed to 
ensure compliance with this Directive.

3.  Mechanical and electrical equipment and plant

3.1.  General

Selection, installation, commissioning, operation and maintenance of mechanical and 
electrical equipment must take place with due regard for the safety and health of workers, 
taking into consideration other provisions of this Directive and of Directives 89/392/EEC (1) 

1 OJ No L 183, 29.6.1989, p. 9. Directive as amended by Directive 91/368/EEC (OJ No L 198, 22.7.1991, p. 16).
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and 89/655/EEC (1).

If located in an area within which risk of fire or explosion from ignition of gas, vapour or 
volatile liquid exists or is likely to exist, it must be suitable for use in that area.

Equipment must, if necessary, be fitted with suitable protective devices and fail-safe systems.

3.2.  Specific provisions

Mechanical equipment and plant must be of adequate strength and free from patent defect 
and suitable for the purpose for which it is intended.

Electrical equipment and plant must be of sufficient size and power for the purpose for 
which it is intended.

4.  Maintenance

4.1.  General maintenance

A suitable scheme should be set up providing for the systematic examination, maintenance 
and, where appropriate, testing of mechanical and electrical equipment and plant.

All maintenance, examination and testing of any part of the plant and equipment must be 
carried out by a competent person.

Records of examinations and tests must be made and kept in an appropriate manner.

4.2.  Safety equipment maintenance

Adequate safety equipment must be maintained ready for use and in good working order 
at all times.

Maintenance must be undertaken with due regard to operations.

▼B

5.  Well control

Suitable well control equipment must be provided for use during borehole operations to 
protect against blowouts.

Deployment of such equipment must take into account the prevailing well and operational 
conditions.

6.  Protection from harmful atmospheres and explosion risks

1 OJ No L 393, 30.12.1989, p. 13.
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6.1. Measures must be taken for assessing the presence of harmful and/or potentially 
explosive substances in the atmosphere and for measuring the concentration of such 
substances.

Where required by the safety and health document, monitoring devices measuring gas 
concentrations at specified places automatically and continuously, automatic alarms and 
devices to cut off power automatically from electrical installations and internal combustion 
engines must be provided.

Where automatic measurements are provided for, the values measured must be recorded 
and kept as stipulated in the safety and health document.

6.2. Protection from harmful atmospheres

6.2.1. Where harmful substances accumulate or may accumulate in the atmosphere, 
appropriate measures must be taken to ensure their collection at source and removal.

The system must be capable of dispersing such harmful atmosphere in such a way that 
workers are not at risk.

6.2.2. Without prejudice to Directive 89/656/EEC(1) , appropriate and sufficient breathing 
and resuscitation equipment must be available in areas where workers must be exposed to 
atmospheres which are harmful to health.

In such cases, a sufficient number of workers trained to use such equipment must be present 
at the workplace.

The equipment must be suitably stored and maintained.

6.2.3. Where hydrogen sulphide or other toxic gases are or may be present in the atmosphere, 
a protection plan detailing the protective equipment available and the preventive measures 
taken must be held at the disposal of the competent authorities.

6.3. Prevention of risks of explosion

6.3.1. All necessary measures must be taken to prevent the occurrence and accumulation 
of explosive atmospheres.

6.3.2. In areas where there are risks of explosion, all necessary measures must be taken to 
prevent the ignition of explosive atmospheres.

6.3.3. An explosion prevention plan detailing the equipment and measures required must 
be prepared.

7.  Emergency routes and exits

1 OJ No L 393, 30.12.1989, p. 18.
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7.1. Emergency routes and exits must remain clear and lead by the most direct means to 
the open air or to a safe area, a safe assembly point or a safe evacuation point.

7.2. In the event of danger, it must be possible for workers to evacuate all workstations 
quickly and as safely as possible.

7.3. The number, distribution and dimensions of the emergency routes and exits depend 
on the use, equipment and dimensions of the workplaces and the maximum number of 
persons that may be present.

Accommodation and rest rooms must have at least two separate escape routes situated as 
far apart as possible and leading to a safe area, a safe assembly point or a safe evacuation 
point.

7.4. Emergency doors must open outwards or, if this is impossible, be sliding doors.

▼B

Emergency doors should not be so locked or fastened that they cannot be easily and 
immediately opened by any person who may require to use them in an emergency.

7.5. Specific emergency routes and exits must be indicated by signs in accordance with 
the national regulations transposing Directive 92/58/EEC (1) into law.

7.6. Emergency doors must not be locked.

The emergency routes and exits, and the traffic routes and doors giving access to them, 
must be free from obstruction so that they can be used at any time without hindrance.

7.7. Emergency routes and exits requiring illumination must be provided with emergency 
lighting of adequate intensity in case the lighting fails.

8.  Ventilaton of enclosed workplaces

8.1. Steps shall be taken to ensure that there is sufficient fresh air in enclosed workplaces, 
having regard to the working methods used and the physical demands placed on the 
workers.

If a forced ventilation system is used, it must be maintained in working order.

Any breakdown must be indicated by a control system where this is necessary for workers’ 
health.

8.2. If air-conditioning or mechanical ventilation installations are used, they must operate 
in such a way that workers are not exposed to draughts which cause discomfort.

1 OJ No L 245, 26.8.1992, p. 23
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Any deposit or dirt likely to create an immediate danger to the health of workers by polluting 
the atmosphere must be removed without delay.

9.  Room temperature

9.1. During working hours, the temperature in rooms containing workplaces must be 
adequate for human beings, having regard to the working methods being used and the 
physical demands placed on the workers.

9.2. The temperature in rest areas, rooms for duty staff, sanitary facilities, canteens and 
first aid rooms must be appropriate to the particular purpose of such areas.

9.3. Windows, skylights and glass partitions should allow excessive effects of sunlight in 
workplaces to be avoided, having regard to the nature of the work and of the workplace.

10.  Floors, walls, ceilings and roofs of rooms

10.1. The floors of workplaces must have no dangerous bumps, holes or slopes and must 
be fixed, stable and not slippery.

Workplaces containing workstations must be adequately insulated against heat, bearing in 
mind the type of undertaking involved and the physical activity of the workers.

10.2. The surfaces of floors, walls and ceilings in rooms must be such that they can be 
cleaned or refurbished to an appropriate standard of hygiene.

10.3. Transparent or translucent walls, in particular all-glass partitions, in rooms or in 
the vicinity of workplaces and traffic routes must be clearly indicated and made of safety 
material or be shielded from such place or traffic routes to prevent workers from coming 
into contact with walls or being injured should the walls shatter.

10.4. Access to roofs made of materials of insufficient strength must not be permitted 
Unless equipment is provided to ensure that the work can be carried out in a safe manner.

11.  Natural and artificial lighting

11.1. Every workplace must be provided throughout with lighting capable of supplying 
illumination sufficient to ensure the health and safety of persons therein.

▼B

11.2. Workplaces must as far as possible receive sufficient natural light and be 
equipped, taking into account climatological conditions, with artificial lighting adequate for 
the protection of workers’ safety and health.

11.3. Lighting installations in rooms containing workplaces and in passageways must be 
placed in such a way that the type of lighting does not present a risk of accident to workers.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
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11.4. Workplaces in which workers are especially exposed to risks in the event of failure or 
artificial lighting must be provided with emergency lighting of adequate intensity.

11.5. Lighting installations must be designed to ensure that operational control areas, 
escape routes, embarkation areas and hazardous areas remain illuminated.

Where workplaces are occupied only occasionally, the obligation referred to in the first 
paragraph is limited to the period during which workers are present.

12.  Windows and skylights

12.1. Windows, skylights and ventilation devices which are meant to be opened, adjusted 
or secured must be designed so that these operations can be carried out safely.

They must not be positioned so as to constitute a hazard to workers when open.

12.2. It must be possible to clean windows and skylights without risk.

13.  Doors and gates

13.1. The position, number and dimensions of doors and gates, and the materials used in 
their construction, are determined by the nature and use of the rooms or areas.

13.2. Transparent doors must be appropriately marked at a conspicuous level.

13.3. Swing doors and gates must be transparent or have see-through panels.

13.4. If transparent or translucent surfaces in doors and gates are not made of safety 
material and if there is a danger that workers may be injured if a door or gate should shatter, 
the surfaces must be protected against breakage.

13.5. Slidings doors must be fitted with a safety device to prevent them from being derailed 
and falling over unexpectedly.

13.6. Doors and gates opening upwards must be fitted with a mechanism to secure them 
against falling back unexpectedly.

13.7. Doors along escape routes must be appropriately marked.

It must be possible to open them from the inside at any time without special assistance.

It must be possible to open the doors when the workplaces are occupied.

13.8. Doors for pedestrians must be provided in the immediate vicinity of any gates intended 
essentially for vehicle traffic, unless it is safe for pedestrians to pass through; such doors 
must be clearly marked and left permanently unobstructed.
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13.9. Mechanical doors and gates must function without risk of accident to workers.

They must be fitted with easily identifiable and accessible emergency shut-down devices 
and, unless they open automatically in the event of a power failure, it must also be possible 
to open them manually.

13.10. Where chains or similar devices are used to prevent access at any place, these should 
be clearly visible and appropriately identified by signs denoting any prohibition or warning.

14.  Traffic routes

14.1. It must be possible to reach workplaces without danger and leave them quickly and 
safely in an emergency.

14.2. Traffic routes, including stairs, fixed ladders and loading bays and ramps, must be 
calculated, dimensioned and located to ensure easy, safe and 

▼B

appropriate access for pedestrians or vehicles in such a way as not to endanger workers 
employed in the vicinity of these traffic routes.

14.3. Routes used for pedestrian traffic and/or goods traffic must be dimensioned in 
accordance with the number of potential users and the type of undertaking.

If means of transport are used on traffic routes, a sufficient safety clearance must be 
provided for pedestrians.

14.4. Sufficient clearence must be allowed between vehicle traffic routes and doors, gates, 
passages for pedestrians, corridors and staircases.

14.5. Traffic and access routes must be clearly identified for the protection of workers.

15.  Danger areas

15.1. If the workplaces contain danger areas in which, owing to the nature of the work, 
there are risks including that of the worker or objects falling, the places must be equipped, 
as far as possible, with devices preventing unauthorized workers from entering those areas.

15.2. Appropriate measures must be taken to protect workers authorized to enter danger 
areas.

15.3. Danger areas must be clearly indicated.

16.  Room dimensions and air space in rooms — freedom of movement at the workstation

16.1. Workrooms must have sufficient surface area, height and air space to allow workers 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
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to perform their work without risk to their safety, health or well-being.

16.2. The dimensions of the unoccupied area at the workstation must allow workers 
sufficient freedom of movement and enable them to perform their work safely.

17.  Rest rooms

17.1. Where the safety or health of workers, in particular because of the type of activity 
carried out or the presence of more than a certain number of employees, so requires, 
workers must be provided with an easily accessible rest room.

This provision does not apply if the workers are employed in offices or similar workrooms 
providing equivalent relaxation during breaks.

17.2. Rest rooms must be large enough and equipped with an adequate number of tables 
and seats with backs for the number of workers.

17.3. In rest rooms appropriate measures must be introduced for the protection of non-
smokers against discomfort caused by tobacco smoke.

17.4. If working hours are regularly and frequently interrupted and there is no rest room, 
other rooms must be provided in which workers can stay during such interruptions, wherever 
this is required for the safety or health of workers.

Appropriate measures should be taken for the protection of non-smokers against discomfort 
caused by tobacco smoke.

18.  Outdoor workplaces

18.1. Workstations, traffic routes and other areas or installations outdoors which are used 
or occupied by the workers in the course of their activity must be organized in such a way 
that pedestrians and vehicles can circulate safely.

18.2. Workplaces outdoors must be adequately lit by artificial lighting if daylight is not 
adequate.

18.3. When workers are employed at workstations outdoors, such workstations must as 
far as possible be arranged so that workers:

(a) are protected against inclement weather conditions and if necessary against falling 
objects;

(b) are not exposed to harmful noise levels nor to harmful external influences such as gases, 
vapours or dust;

▼B
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(c) are able to leave their workstations swiftly in the event of danger or are able to be 
rapidly assisted;

(d) cannot slip or fall.

19.  Pregnant women and nursing mothers

Pregnant women and nursing mothers must be able to lie down to rest in appropriate 
conditions.

20.  Handicapped workers

Workplaces must be organized to take account of handicapped workers, if necessary.

This provision applies in particular to the doors, passageways, staircases, showers, 
washbasins, lavatories and workstations used or occupied directly by handicapped persons.

PART B

Special minimum requirements applicable to the on-shore sector

1.  Fire detection and fire fighting

1.1. Wherever workplaces are designed, constructed, equipped, commissioned, operated 
or maintained, adequate measures must be taken to prevent fires from starting and 
spreading from the sources identified in the safety and health document.

Provision must be made for fast and effective firefighting.

1.2. Workplaces must be equipped with appropriate fire-fighting equipment and, as 
necessary, with fire detectors and alarm systems.

1.3. Non-automatic fire-fighting equipment must be easily accessible and simple to use 
and, where necessary, protected from damage.

1.4. A fire protection plan detailing the precautions to be taken, in accordance with 
Articles 3, 4, 5 and 6 of this Directive, to protect against, detect and combat the outbreak 
and spread of fires» must be kept on site.

1.5. The fire-fighting equipment must be indicated by signs in accordance with the national 
regulations transposing Directive 92/58/EEC into law.

Such signs must be placed at appropriate points and be made to last.

2.  Remote control in emergencies
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Where required by the safety and health document, certain equipment must be capable of 
remote control at suitable locations in the event of an emergency.

Such equipment must include systems for the isolation and blowdown of wells, plant and 
pipelines.

3.  Communication, general and emergency

3.1. Where required by the safety and health document, every workplace at which 
workers are present must be provided with:

(a) an acoustic and optical system capable of transmitting an alarm indication to every 
manned part of the workplace as necessary;

(b) an acoustic system capable of being heard distinctly at all parts of the installation where 
workers are frequently present.

3.2. Facilities for raising the alarm must be provided at suitable locations.

3.3. When workers are present at workplaces which are not normally manned, appropriate 
communication systems must be placed at their disposal.

4.  Safe assembly points and muster list

Where required by the safety and health document, safe assembly points should be 
specified, muster lists should be maintained and the necessary action should be taken.

5.  Means of evacuation and escape

5.1. Workers must be trained in the appropriate actions to be taken in emergencies.

▼B

5.2. Rescue equipment must be provided at readily accessible and appropriately sited 
places and kept ready for use.

5.3. Where escape routes are difficult and where irrespirable atmospheres are or may 
be present, self-contained escape apparatus must be provided for immediate use at the 
workstation.

6.  Safety drills

Safety drills must be held at regular intervals at all workplaces at which workers are usually 
present.

The main purpose of such drills is to train and check the skills of workers to whom specific 
duties have been assigned in the event of emergency involving the use, handling or operation 
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of emergency equipment, taking into account the criteria laid down in the safety and health 
document referred to in point 1.1.

Where appropriate, workers, who have been so assigned, should also be drilled in the 
correct use, handling or operation of that equipment.

7.  Sanitary equipment

7.1.  Changing rooms and lockers

7.1.1. Appropriate changing rooms must be provided for workers if they have to wear special 
work clothes and where, for reasons of health or propriety, they cannot be expected to 
change in another room.

Changing rooms must be easily accessible, be of sufficient capacity and be provided with 
seating.

7.1.2. Changing rooms must be sufficiently large and have facilities to enable each worker to 
lock away his/her clothes during working hours.

If circumstances so require (e.g. dangerous substances, humidity, dirt), lockers for work 
clothes must be separate from those for ordinary clothes.

Provision must be made to enable wet work clothes to be dried.

7.1.3. Provision must be made for separate changing rooms or separate use of changing 
rooms for men and women.

7.1.4. If changing rooms are not required under point 7.1.1. each worker must be provided 
with a place to store his/her clothes.

7.2.  Showers and washbasins

7.2.1. Adequate and suitable showers must be provided for workers if required by the nature 
of the work or for health reasons.

Provision must be made for separate shower rooms or separate use of shower rooms for 
men and women.

7.2.2. The shower rooms must be sufficiently large to permit each worker to wash without 
hindrance in conditions of an appropriate standard of hygiene.

The showers must be equipped with hot and cold running water.

7.2.3. Where showers are not required under the first subparagraph of point 7.2.1, adequate 
and suitable washbasins with running hot and could water must be provided in the vicinity 
of the workstations and the changing rooms.
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Such washbasins must be separate for, or used separately by, men and women when so 
required for reasons of propriety.

7.2.4. Where the rooms housing the showers or washbasins are separate from the changing 
rooms, there must be easy communication between the two.

7.3.  Lavatories and washbasins

Separate facilities must be provided in the vicinity of workstations, rest rooms, changing 
rooms and rooms housing showers or washbasins, with an adequate number of lavatories 
and washbasins.

Provision must be made for separate lavatories or separate use of lavatories for men and 
women.

▼B

8.  First aid rooms and equipment

8.1. First aid equipment must be appropriate to the type of activity carried out. One or 
more first aid rooms must be provided.

Clearly visible first aid instruction in the event of accidents must be displayed in these 
rooms.

8.2. First aid rooms must be fitted with essential first aid installations and equipment and 
be easily accessible to stretchers.

They must be signposted in accordance with the national regulations transposing Directive 
92/58/EEC into law.

8.3. In addition, first aid equipment must be available in all places where working 
conditions require it.

This equipment must be suitably marked and easily accessible.

8.4. A sufficient number of workers must be trained in the use of the first aid equipment 
provided.

9.  Traffic routes

Where road vehicles enter the workplace, traffic regulations must be established as 
necessary.

PART C 
Special minimum requirements applicable to the off-shore sector

1.  Preliminary remark

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
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1.1. Without prejudice to Article 3 (2), the employer who, in accordance with national 
legislation and/or practice, is responsible for the workplace covered by this Part C must 
ensure that the safety and health document shows that all relevant measures have been 
taken to protect the safety and health of workers in both normal and critical situations.

To this end, the document must:
(a) identify the special sources of hazard associated with the workplace, including any 

concomitant activity which could cause accidents likely to have serious consequencesfor 
the health and safety of the workers concerned;

(b) assess the risks involved in the special sources of hazard referred to in (a);
(c) show that adequate precautions have been taken to avoid the accidents referred to in 

(a), to limit the spread of accidents and to allow efficient and controlled evacuation of 
the workplace in emergency situations;

(d) show that the management system is adequate to comply with the provisions of 
Directive 89/391/EEC and this Directive in both normal and critical situations.

1.2. The employer shall observe the procedures and arrangements laid down in the safety 
and health document during the planning and implementation of all the relevant stages 
covered by this Directive.

1.3. Different employers who are responsible for different workplaces shall cooperate, 
where appropriate, in preparing safety and health documents and in measures necessary 
to ensure the safety and health of workers.

2.  Fire detection and fire fighting

2.1. Appropriate precautions, as identified by the safety and health document referred to 
in 1.1, must be undertaken to protect against, detect and combat the outbreak and spread 
of fires.

Where appropriate, fire walls should be provided for the purpose of segregating fire risk 
areas.

2.2. Adequate fire detection and protection systems, fire-fighting systems and alarms 
must be provided at all workplaces in accordance with the risks identified in the safety and 
health document referred to in point 1.1.

These may include but are not limited to:

▼B

— fire detection systems,
— fire alarms,
— fire water mains,
— fire hydrants and hoses,
— water deluge systems and water monitors,
— automatic sprinkler systems,
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— gas extinguishant systems,
— foam systems,
— portable fire extinguishers,
— fireman’s equipment.

2.3. Non-automatic fire-fighting equipment must be easily accessible, simple to use and, 
where necessary, protected from damage.

2.4. A fire protection plan detailing the precautions to protect against, detect and combat 
the outbreak and spread of fires must be kept at the workplace.

2.5. Emergency systems must be segregated or otherwise afforded protection from 
accidents to the extent necessary to ensure that the emergency functions remain operational 
in an emergency.

Such systems shall be duplicated where appropriate.

2.6. The equipment must be indicated by signs in accordance with the national regulations 
transposing Directive 92/58/EEC into law.

Such signs must be placed at appropriate points and be made to last.

3.  Remote control in emergencies

3.1. Where required by the safety and health document referred to in point 1.1, a remote 
control system in the event of an emergency must be set up.

That system must incorporate monitoring stations at suitable locations which may be used 
in the event of an emergency including, if necessary, monitoring stations at safe assembly 
points and evacuation stations.

3.2. Equipment capable of remote control as referred to in point 3.1 must at least include 
systems for ventilation, emergency shutdown of equipment which could give rise to ignition, 
the prevention of the escape of flammable liquids and gas, fire protection and well control.

4.  Communication: general and emergency

4.1. Where required by the safety and health document referred to in point 1.1, every 
workplace at which workers are present must be provided with:

— an acoustic and optical system capable of transmitting an alarm to every manned part of 
the workplace as necessary,

— an acoustic system capable of being heard distinctly in all parts of the installation where 
workers are frequently present,

— a system capable of maintaining communication with the shore and rescue services.
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4.2. Such system must be capable of remaining operational in the event of an emergency.

The acoustic system should be supplemented by communication systems which are not 
reliant on vulnerable power supplies.

4.3. Facilities for raising the alarm must be installed at suitable locations.

4.4. When workers are present at workplaces which are not normally manned, 
communications systems appropriate to the circumstances must be provided.

▼B

5.  Safe assembly points and muster list

5.1. Adequate measures must be taken to protect evacuation points and safe assembly 
points from heat, smoke and, as far as possible, the effects of explosion, and to ensure that 
escape routes to and from evacuation points and safe assembly points remain passable.

These measures must be such as to provide protection to workers for a sufficient period to 
enable safe evacuation, escape and rescue to be organized and carried out where necessary.

5.2. Where required by the safety and health document referred to in 1.1, one of the 
protected locations specified in 5.1 must provide appropriate facilities to enable the 
equipment specified in point 3 of this Part C to be remote-controlled and the shore and 
emergency services to be communicated with.

5.3. Safe assembly points and evacuation points must be readily accessible from 
accommodation and work areas.

5.4. For each individual safe assembly point, a list containing the names of workers 
assigned to that safe assembly point must be kept up to date and displayed.

5.5. A list of persons assigned special duties in the event of an emergency must be provided 
and displayed at suitable locations at the workplace.

Their names must be noted in the written instructions referred to in point 3.6 of Part A.

6.  Means of evacuation and escape

6.1. Workers must be trained in the appropriate actions to be taken in emergencies.

In addition to general emergency training, workers must receive training specific to the 
workplace which should be specified in the safety and health document referred to in point 
1.1 concerning that workplace.

6.2. Workers must be given suitable training in survival techniques, taking into account 
the criteria laid down in the safety and health document referred to in point 1.1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
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6.3. Suitable and sufficient means of evacuation in an emergency and means of escape 
direct to the sea must be provided at every workplace.

6.4. An emergency plan for sea rescue and workplace evacuation situations must be 
drawn up.

The plan, which must be based on the safety and health document referred to in point 1.1, 
must provide for the use of standby vessels and helicopters and include criteria concerning 
the capacity and response time of standby vessels and helicopters.

The required response time must be given in the safety and health document for each 
installation.

Standby vessels must be designed and equipped to meet evacuation and rescue requirements.

6.5. The minimum requirement for every survival craft (lifeboat), life-raft, life-buoy and 
life-jacket which is provided are that they:

— must be suitable and equipped to maintain life for a sufficient time,

— must be in sufficient number of all the workers likely to be present,

— must be of a type suitable for the workplace,

— must be properly constructed of suitable materials having regard to their life-saving 
function and the circumstances in which they may be used and kept ready for use, and

— must be of such colour as will make them conspicuous when in use, and equipped with 
devices such that the user can use them to attract the attention of rescuers.

6.6. Adequate life-saving appliances must be available for immediate use.

▼B

7.  Safety drills

At workplaces at which workers are usually present, safety drills must be held at regular 
intervals in which:

— all workers to whom specific duties have been assigned involving the use, handling or 
operation of emergency equipment are trained and examined in the execution of such 
duties, taking into account the criteria laid down in the safety and health document 
referred to in point 1.1.

— Where appropriate, workers must also be drilled in the correct use, handling or operation 
of that equipment,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
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— all emergency equipment used in the drill is examined, cleaned and, where appropriate, 
recharged or replaced and all portable equipment so used is returned to the place where 
it is ordinarily kept,

— survival craft are verified for operation.

8.  Sanitary equipment

8.1.  Changing rooms and lockers

8.1.1. Appropriate changing rooms must be provided for workers if they have to wear special 
work clothes and where, for reasons of health or propriety, they cannot be expected to 
change in another rooms.

Changing rooms must be easily accessible, be of sufficient capacity and be provided with 
seating.

8.1.2. Changing rooms must be sufficiently large and have facilities to enable each worker 
to lock away his/her clothes during working hours.

If circumstances so require (e.g. dangerous substances, humidity, dirt), lockers for work 
clothes must be separate from those for ordinary clothes.

Provision must be made to enable wet work clothes to be dried.

8.1.3. Provision must be made for separate changing rooms or separate use of changing 
rooms for men and women.

8.1.4. If changing rooms are not required under point 8.1.1, each worker must be provided 
with a place to store his/her clothes.

8.2.  Showers and washing facilities

In addition to those facilities provided in any accommodation area, suitable showers and 
washing facilities must if necessary be provided in the vicinity of workstations.

8.3.  Lavatories and washbasins

In addition to those facilities provided in any accommodation, lavatories and washbasins 
must if necessary be provided in the vicinity of workstations.

Provision must be made for separate lavatories or separate use of lavatories for men and 
women.

9.  First-aid rooms and equipment
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9.1. One or more first-aid rooms must be provided according to the size of the installation 
and the type of activity being carried out.

9.2. The first-aid rooms must have suitable equipment, facilities and medicines and a 
sufficient number of specialized workers, as required by the circumstances, for giving first-
aid or, where necessary, treatment under the direction of a registered medical practitioner 
(who may or may not be present).

They must be signposted in accordance with national rules transposing Directive 92/58/EEC 
into law.

9.3. In addition, first-aid equipment must be available in all places where working 
conditions require it.

This equipment must be suitably signposted and easily accessible.

▼B

10.  Accommodation

10.1. If the nature, scale and duration of operations so require, the employer must also 
provide employees with accommodation which must be:

— suitably protected against the effects of explosion, the infiltration of smoke and gas 
and the outbreak and spread of fire as identified in the safety and health document 
referred to in point 1.1,

— suitably equipped with ventilation, heating and lighting facilities,
— provided at each level with at least two independent exits leading to escape routes,
— protected against noise, smells and fumes likely to be hazardous to health from other 

areas, and against inclement weather,
— separate from any workstation and located away from dangerous areas.

10.2. Such accommodation must contain sufficient beds or bunks for the number of persons 
expected to sleep on the installation.

Any room designated as sleeping accommodation must contain adequate space for the 
occupants to store their clothes.

Separate sleeping rooms for men and women must be provided.

10.3. Such accommodation must include a sufficient number of showers and washing 
facilities equipped with hot and cold running water.

Provision must be made for separate shower rooms or separate use of shower rooms for 
men and women.

Showers must be sufficiently spacious to permit each worker to wash without hindrance in 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0091
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suitably hygienic conditions.

10.4. The accommodation must be equipped with a sufficient number of lavatories and 
washbasins.

Provision must be made for separate facilities or separate use of such facilities for men and 
women.

10.5. The accommodation and its equipment must be maintained to adequate standards 
of hygiene.

11.  Helicopter operations

11.1. Helicopter decks at workplaces must be of sufficient size and located so as to provide 
a clear approach to enable the largest helicopter using the deck to operate under the most 
severe conditions anticipated for helicopter operations.

The helicopter deck must be of a design and construction adequate for the intended service.

11.2. There should be provided, and stored in the immediate vicinity of the helicopter 
landing area, equipment needed for use in the event of an accident involving a helicopter.

11.3. On installations with a resident workforce, a sufficient number of emergency response 
trained personnel for the purpose must be available on the helicopter deck during helicopter 
movements.

12.  Positioning of installations at sea — safety and stability

12.1. All the necessary measures must be taken to ensure the safety and health of workers 
in the mineral-extracting industries through drilling while off-shore installations are being 
positioned at sea.

12.2. Operations in preparation for the positioning of off-shore installations must be carried 
out in such a way as to ensure their stability and safety.

12.3. Equipment used and procedures followed for the activities referred to in point 12.1 
must be such as to reduce any risk to workers in the mineral-extracting industries through 
drilling, having regard to both normal and critical conditions.
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6. ДИРЕКТИВА РАДИ 92/104/ЄЕС ВІД 3 ГРУДНЯ 1992 РОКУ ПРО 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЗАХИСТУ БЕЗПЕЧНИХ 
І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З 
ПІДЗЕМНИМ І ВІДКРИТИМ СПОСОБАМИ ВИДОБУВАННЯ 
У ГІРНИЧО-ВИДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ (ДВАНАДЦЯТА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА 
У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

(ОВ L 404, 31.12.1992, C. 10)

Зі змінами, внесеними:
Офіційний вісник
No C Дата

►М1	 Директива 2007/30/ЄС Європей ського Парламенту та 
Ради від 20 червня 2007 року L 

165 21 27.06.2007

▼B

ДИРЕКТИВА РАДИ 92/104/ЄЕС 
від 3 грудня 1992 року 

про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників 
гірничодобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування 

(дванадцята окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 
Директиви 89/391/ЄЕС).

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, 
зокрема, його статтю 118 А,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), подану після узгодження з Дорадчим Комітетом 
з безпеки, гігієни праці і захисту здоров’я,

У співробітництві з Європейським Парламентом (2),

Беручи до уваги позицію Соціально-економічного комітету (3)

Оскільки частиною А статті 118 Договору передбачено, що Рада своїми директивами 
встановлює мінімальні вимоги, спрямовані на поліпшення виробничого середовища, 
підвищення рівня безпеки і захисту здоров’я найманих працівників;

Оскільки згідно з цією статтею директиви не повинні містити адміністративних, 
фінансових або правових положень, які могли б заважати створенню і розвитку малих 
і середніх підприємств;

Оскільки поліпшення безпеки, гігієни праці і захисту здоров’я працівників на робочих 
місцях є завданням, яке не може бути розв’язано постановами чисто економічного 
характеру;

1 OВ № С 58 від 5.3.1992, С. 3.
2 OВ № С 150 від 15.6.1992, С. 128, та OВ С 305 від 23.11.1992
3 OВ № С 169 від 6.7.1992, С. 28.
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Оскільки у Директиві Ради 89/654/ЄЕС від 30 листопада 1989 щодо мінімальних вимог 
стосовно безпеки і охорони здоров’я у робочих зонах (перша окрема Директива у 
значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (1) гірничодобувні підприємства 
не розглядаються;

Оскільки додержання мінімальних вимог щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я 
на гірничодобувних підприємствах з підземним або відкритим способом видобування 
є необхідною передумовою забезпечення безпеки і захисту здоров’я працівників;

Оскільки підземне і відкрите видобування мінеральної сировини є сферою діяльності, 
в якій працівникам може загрожувати небезпека, що перевищує середній рівень;

Оскільки ця Директива є окремою Директивою у значенні частини 1 статті 16 Директиви 
Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 про впровадження заходів для заохочення 
вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи (2). 
Положення зазначеної Директиви є чинними в повній мірі і для гірничодобувних 
підприємств з підземним і відкритим способами видобування незалежно від більш 
суворих та/або специфічних положень цієї Директиви;

Оскільки для розташованих на земній поверхні допоміжних підрозділів підприємств 
з підземним способом видобування, які не підпадають під визначення, наведені в 
пункті (а) статті 2, чинними є положення Директиви 89/654/ЄЕС;

Оскільки Радою прийнята Директива 92/91/ЄЕС про мінімальні вимоги щодо 
поліпшення безпеки і захисту здоров’я на підприємствах, що добувають мінеральну 
сировину шляхом 

▼B

буріння (одинадцята окрема Директива згідно з частиною 1 статті 16 Директиви 
89/391/ЄЕС) (3);

Оскільки ця Директива є вадливим внеском у формування соціальної сторони 
внутрішнього ринку,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ.

СЕКЦІЯ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1 
Предмет

1. Ця Директива є дванадцятою окремою Директивою у значенні частини 1 статті 16 
Директиви 89/391/ЄЕС; вона встановлює мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту 
здоров’я працівників на підприємствах, що видобувають мінеральну сировину 
підземним або відкритим способами за визначенням пункту (а) статті 2 .

2. Директива 89/391/ЄЕС у повній мірі є чинною у зазначеній сфері незалежно від 
1 OВ № L 393 від 30.12.1989, С. 1.
2 OВ № L 183 від 29.06.89, С. 1
3 OВ № L 348 від 28.11.92, С. 9.
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більш суворих та/або специфічних вимог цієї Директиви.

С т а т т я  2 
Визначення

Для цілей цієї Директиви поняття вживаються у такому значенні:

(a) підприємства, що видобувають мінеральну сировину підземним або відкритим 
способом – всі підприємства, чия діяльність полягає в :

— власне видобуванні мінеральної сировини підземним або відкритим способом 
та/або

— пошукових роботах з метою подальшого видобування та/або
— підготовці видобутого матеріалу до продажу за винятком діяльності щодо 

подальшої переробки цього матеріалу;

за винятком підприємств, зазначених у пункті (а) статті 2 Директиви 92/91/ЄЕС, де йде 
мова про видобування мінеральної сировини через свердловини.

(b) робочі зони – всі зони, де передбачено облаштування робочих місць, включаючи 
як основні, так і допоміжні виробничі підрозділи, а також установки для підземних 
або відкритих розробок, включаючи породні та інші відвали а також підпорядковані 
служби, до яких працівники мають доступ в межах виконання своїх службових 
обов’язків.

СЕКЦІЯ II 
ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

С т а т т я  3 
Загальні обов’язки

1. Для забезпечення безпеки і захисту здоров’я працівників роботодавець вживає 
необхідних заходів з тим, щоб :

(a) робочі зони були так спроектовані, створені, обладнані, прийняті в експлуатацію, 
так експлуатувались і обслуговувались, щоб працівники могли виконувати

▼B	 доручену їм роботу без загрози для їх безпеки і здоров’я, а також безпеки і здоров’я 
інших працівників.

(b) за виробничим процесом 6 робочих зонах працівників здійснювався нагляд з 
боку відповідальної особи;

(c) роботи, пов’язані з особливою небезпекою, виконувались тільки кваліфікованими 
працівниками і у відповідності до інструкцій;

(d) всі інструкції з питань безпеки були зрозумілі для всіх працівників;
(e) обладнання необхідне для подання першої допомоги перебувало у повній 

готовності;
(f) регулярно проводилось необхідне навчання з питань безпеки.

2. Роботодавець повинен бути впевненим у тому, що документ про безпеку і захист 
здоров’я, складений відповідно до вимог статей 6, 9 і 10 Директиви 89/391/ЄЕС, 
відповідає сучасним вимогам.
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Документа про безпеку і захист здоров’я, зокрема, повинен засвідчувати, що:

— небезпеки, що загрожують працівникам на їх робочих місцях, визначені і їм дана 
належна оцінка;

— вжиті належні заходи для виконання завдань цієї Директиви;
— робочі зони і їх обладнання безпечним чином устатковані, експлуатуються і за 

ними встановлений належний нагляд.

Документ про безпеку і захист здоров’я повинен бути розроблений до початку робіт і 
він повинен перероблятись при суттєвих змінах, розширеннях і реконструкціях місць 
роботи.

3. Якщо в одній робочій зоні діють працівники кількох підприємств, кожен роботодавець 
несе відповідальність за ту сферу діяльності, яка підлягає його контролю.

Роботодавець, який згідно з національним законодавством та/або практикою 
несе відповідальність за певні робочі зони, координує проведення всіх заходів, що 
стосуються безпеки і захисту здоров’я працівників, і наводить в своєму документі 
про безпеку і захист здоров’я точні відомості про мету і способи здійснення цієї 
координації, а також заходи, що мають бути вжиті.

Координація не знімає відповідальності з окремих роботодавців, визначеної 
Директивою 89/391/ЄЕС.

4. Роботодавець повинен негайно повідомляти компетентним органам про смертельні 
та/або тяжкі нещасні випадки і небезпечні події.

С т а т т я  4 
Протипожежні і проти-вибухові заходи, а також захист від небезпечної для 

здоров’я атмосфери

Роботодавець повинен відповідно до характеру виробництва здійснювати необхідні 
заходи щодо :

— виявлення і придушення пожеж і вибухів, запобігання їх виникненню і поширенню;
— запобігання утворенню вибухонебезпечної та/або небезпечної для здоров’я 

атмосфери.

С т а т т я  5 
Аварійні та рятувальні засоби

Роботодавець повинен турбуватися про постійну готовність до використання 
належних аварійних і рятівних засобів та нагляд за ними, щоб у випадку небезпеки 
працівники могли швидко і у безпеці залишити місця роботи.

▼B

С т а т т я  6 
Засоби зв’язку, попередження аварійної сигналізації

Роботодавець повинен потурбуватися про наявність необхідних систем аварійної 
сигналізації та інших систем зв’язку, щоб при потребі було можна негайно здійснити 
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евакуацію працівників, подання їм допомоги і рятівні заходи.

С т а т т я  7 
Навчання працівників

1. Незалежно від положень статті 10 Директиви 89/391/ЄЕС, роботодавці та/або їх 
представники повинні навчити працівників всім заходам, спрямованим на захист 
безпеки і здоров’я під час перебування на місцях роботи, особливо, з питань, про які 
йшлось у статтях з 3 по 6.

2. Інформація повинна бути зрозумілою для працівників.

С т а т т я  8 
Профілактичний медичний нагляд

1. Щоб забезпечити належний нагляд за станом здоров’я працівників відповідно 
до ризиків для їх безпеки і здоров’я на робочих місцях, необхідно вжити належних 
заходів згідно з національними правовими приписами та/або практичним досвідом.

2. Зазначені в частині 1 заходи повинні бути так сплановані, щоб кожний працівник 
реалізував своє право на профілактичний нагляд, а саме – медичний огляд перед 
початком своєї діяльності, види якої зазначені в статті 2, а також нагляд за здоров’ям 
в процесі регулярно повторюваних медичних оглядів.

3. Профілактичний медичний нагляд може бути складовою частиною державної 
системи охорони здоров’я.

С т а т т я  9 
Участь працівників у обговоренні заходів

Працівники та/або їх представники приймають участь у обговоренні всіх питань, 
передбачених статті 11 Директиви 89/391/ЄЕС, а також цією Директивою.

С т а т т я  10 
Мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я

1. Робочі зони, які вводяться в експлуатацію після вказаної в частині 1 статті 13 дати, 
до якої держави-члени повинні привести своє законодавство у відповідність з цією 
Директивою, повинні відповідати наведеним у додатку мінімальним вимогам щодо 
безпеки і захисту здоров’я.

2. Робочі зони, які вже були введені в експлуатацію раніше вказаної у частині 1 статті 
13 дати, до якої держави-члени повинні привести своє законодавство у відповідність 
з цією Директивою, повинні бути по можливості швидко, не пізніше дев’яти років 
після зазначеної дати, приведені у відповідність до мінімальних вимог щодо безпеки 
і захисту здоров’я наведених у додатку.

3. Якщо після вказаної у частині 1 статті 13 дати, до якої держави-члени повинні привести 
своє законодавство у відповідність з положеннями цієї Директиви, здійснюються 
зміни, розширення та/або реконструкція робочих зон, роботодавець повинен вжити 
належних заходів, щоб ці зміни, розширення та/або реконструкція здійснювалась 
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згідно з відповідними мінімальними вимогами, викладеними у додатку.

▼B

СЕКЦІЯ III 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  11 
Уточнення положень, викладених у додатку

Уточнення чисто технічного характеру, обумовлені :

— ухваленням Директив щодо технічної гармонізації і стандартизації в сфері 
підземного і відкритого видобування мінеральної сировини;

та/або
— технічним прогресом, розвитком міжнародних норм або положень, або новим 

рівнем знань в сфері підземного або відкритого видобування мінеральної 
сировини,

здійснюються відповідно до процедури, передбаченої у статті 17 Директиви 89/391/
ЄЕС.

С т а т т я  1 2 
Видобування мінеральної сировини з допомогою драґування

Держави-члени можуть не поширювати положення цієї Директиви на видобування 
мінеральної сировини шляхом драґування, якщо вони встановлять, що працівникам 
драг забезпечується захист, відповідний до загальних вимог цієї Директиви щодо 
безпеки і захисту здоров’я працівників і що при цьому враховані специфічні небезпеки, 
властиві видобуванню мінеральної сировини драгами.

С т а т т я  1 3 
Прикінцеві положення

1. Держави-члени приймають необхідні закони, підзаконні акти і адміністративні 
положення для узгодження свого законодавства з цією Директивою протягом не 
більше 24 місяців після її прийняття. Про це вони негайно інформують Комісію.

2. При ухваленні державами-членами положень, зазначених у частині 1, вони повинні 
містити посилання на цю Директиву або містити вказане посилання під час їх офіційної 
публікації. Держави-члені встановлюють види цього посилання.

3. Держави-члени подають Комісії повний текст національних правових положень, які 
вони згідно з цією Директивою вже ухвалили, або ухвалюють.

▼M1 ————

▼B

С т а т т я  14
Цю Директиву адресовано державам-членам.
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▼B

ДОДАТОК 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ І ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я 

ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 10

Попереднє зауваження

Вимоги цього додатку чинні у всіх випадках, коли цього вимагають властивості робочої 
зони або характер діяльності, обставини або особлива небезпека.

ЧАСТИНА А 
ЗАГАЛЬНІ МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ І ВІДКРИТИХ МІНЕРАЛОДОБУВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
ТА ПІДПОРЯДКОВАНИХ ЇМ ПОВЕРХНЕВИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

1. Організація і нагляд 

1.1. Оснащення робочих зон.

1.1.1. При оснащенні робочих зон необхідно передбачити належний захист від 
небезпеки. Він повинен підтримуватись у дієздатному стані, небезпечні речовини або 
відкладення повинні видалятись, або перебувати під наглядом з тим, щоб вони не 
спричиняли шкідливого впливу на здоров’я і безпеку працівників.

1.1.2. Робочі місця повинні бути обладнані відповідно до основних положень 
ергономіки таким чином, щоб працівник мав можливість стежити з свого робочого 
місця за характерними виробничими процесами.

1.1.3. Якщо на робочому місці працює тільки один працівник, необхідно забезпечити 
належний нагляд за ним, або засоби зв’язку.

1.2. Відповідальні особи

За кожну робочу зону повинна нести відповідальність одна особа, що призначається 
роботодавцем і повинна мати необхідні для виконання цього завдання здібності 
і кваліфікацію відповідно до національних правових приписів та/або усталеної 
практики.

Роботодавець може прийняти на себе відповідальність, про яку йде мова в 
попередньому абзаці, якщо згідно з національними правовими приписами та/або 
практикою він має для цього необхідні здібності і кваліфікацію.

1.3. Нагляд

Нагляд за безпекою і захистом здоров’я працівників при виконанні всіх трудових 
операцій повинен здійснюватись особами, які мають згідно з національними правовими 
положеннями та/або практикою необхідні здібності і кваліфікацію, призначені для 
виконання цього завдання роботодавцем, від його імені, або уповноваженою ним 
особою.
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Робочі зони повинні відвідуватись особою, що здійснює нагляд, як мінімум, один раз 
кожну зміну, якщо це передбачено документом про безпеку і захист здоров’я.

Роботодавець може прийняти на себе нагляд, про який йде мова у попередніх двох 
абзацах, якщо згідно з національними правовими приписами та/або практикою він 
має для цього належні здібності і кваліфікацію.

1.4. Кваліфікація працівників

В кожній робочій зоні повинна знаходитись достатня кількість працівників, що мають 
необхідну кваліфікацію, досвід і освіту для виконання належних завдань.

1.5. Інформування, інструктаж і навчання

Працівники повинні бути належним чином інформовані, проінструктовані, пройти 
навчання і якщо треба - додаткове навчання - з питань безпеки і захисту здоров’я.

Роботодавець повинен переконатись, що працівники одержали зрозумілий для них 
інструктаж з тим, щоб не були під загрозою безпека і здоров’я як їх самих, так і інших 
працівників.

▼B

1.6. Письмові інструкції.

Для кожної робочої зони повинні бути розроблені письмові інструкції щодо способу 
дій, які повинні містити настанови щодо безпеки і захисту здоров’я працівника і 
безпечного використання засобів виробництва.

Ці інструкції повинні містити також інформацію про застосування аварійного 
обладнання, а також, про дії, у випадку виникнення аварійної ситуації поблизу робочої 
зони.

1.7. Безпека виробничого процесу.

В кожній робочій зоні або при виконанні будь-якого виду робіт повинна бути 
забезпечена безпека виробничого процесу.

1.8. Звільнення від певного виду робіт.

Якщо цього вимагають документи про безпеку і захист здоров’я, слід передбачити 
систему звільнення від певних видів робіт, якщо ці роботи є небезпечними, або будучи 
безпечними самі по собі, можуть призвести до серйозної небезпеки у випадку збіги 
їх з іншими видами робіт.

Це звільнення здійснює відповідальна особа перед початком роботи, при цьому 
необхідне дотримання певних умов виконання робіт, а також здійснення запобіжних 
заходів перед, під час і після виконання робіт.

1.9. Регулярна перевірка заходів щодо безпеки і захисту здоров’я.
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Роботодавець повинен організувати регулярну перевірку заходів щодо безпеки і 
захисту здоров’я працівників, включаючи систему управління безпекою і захистом 
здоров’я, щоб переконатися в тому, що вимоги цієї Директиви виконуються.

2. Механічні і електричні засоби виробництва та пристрої

2.1. Загальні положення.

Механічні і електричні засоби виробництва повинні вибиратись, встановлюватись, 
прийматись, у експлуатацію, експлуатуватись і піддаватись нагляду з обов’язковим 
врахуванням безпеки і захисту здоров’я працівників, а також з урахуванням інших 
положень цієї Директиви, а також Директив 89/392/ЄЕС (1)і 89/655/ЄЕС (2).

Якщо ці засоби виробництва і пристрої відносяться до сфери виробництва, в якій існує, 
або може виникнути небезпека пожежі, вибуху газів, випарів або легкозаймистих 
рідин, вони повинні бути придатними для використання у цих умовах.

За необхідності засоби виробництва повинні бути оснащені відповідним захисним 
устаткуванням і системами на випадок порушень в роботі.

2.2. Особливі положення

Механічні засоби виробництва і пристрої повинні мати належну міцність, не мати 
видимих пошкоджень (недоліків) і відповідати своєму призначенню.

Електричні засоби виробництва і пристрої повинні за своїми параметрами і потужністю 
відповідати своєму призначенню. 

Механічні і електричні засоби виробництва і пристрої повинні бути так встановлені і 
захищені, щоб не стати причиною небезпеки.

3. Нагляд

3.1. Загальний нагляд

Систематичний контроль, нагляд і, за необхідності, випробування механічних і 
електричних засобів виробництва і пристроїв повинні здійснюватись за відповідним 
планом.

Всі роботи щодо нагляду, контролю і випробування пристроїв або деталей засобів 
виробництва повинні здійснюватись кваліфікованим персоналом.

▼B

Випробування і тести фіксуються у протоколі, який належним чином зберігається.

3.2. Нагляд за захисним обладнанням (обладнанням безпеки). 

Спеціальне захисне обладнання (обладнання безпеки) повинно постійно перебувати 
у справному, придатному для використання стані.

1 ОВ № L 183, 29.6.1989, С.9; Директива із змінами, внесеними Директивою 91/368/ЄЕС (ОВ № L, 22.7.1991, С. 16).
2 ОВ № L 393, 30.12.1989, С.13.
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Нагляд здійснюється з належним урахуванням виробничих процесів.

4. Захист від вибуху, пожежі, небезпечної для здоров’я атмосфери

4.1. Загальні положення.

4.1.1. Необхідно вжити відповідних заходів, щоб мати можливість визначити наявність 
і концентрацію небезпечних для здоров’я та/або вибухонебезпечних речовин в 
атмосфері.

В тій мірі, в якій цього вимагають документи щодо безпеки і захисту здоров’я, повинні 
бути передбачені контрольні прилади для постійного автоматичного вимірювання 
концентрації газів у визначених місцях, автоматичні сигнальні системи і пристрої для 
автоматичного вимикання електричних засобів і двигунів внутрішнього згоряння.

Якщо передбачені автоматичні вимірювання, їх результати повинні фіксуватись і, якщо 
це передбачено документами з безпеки здоров’я - зберігатись.

4.1.2. Палити у пожежно- і вибухонебезпечному просторі забороняється.

Крім того, забороняються будь-які дії з відкритим вогнем, а також проведення 
робіт, при яких може виникнути небезпека загорання, за винятком випадків, коли 
здійснюються достатні запобіжні заходи проти виникнення пожежі або вибуху.

4.2. Захист від вибуху

4.2.1. Необхідно вжити всіх необхідних заходів, щоб запобігти виникненню і 
накопиченню вибухонебезпечних газів.

4.2.2. Всередині вибухонебезпечної зони слід вжити всіх необхідних заходів, щоб 
уникнути спалаху вибухонебезпечної атмосфери.

4.2.3. Повинен бути розроблений план заходів для захисту від вибухо- і 
пожежонебезпеки, з зазначенням необхідного обладнання.

4.3. Захист від небезпечної для здоров’я атмосфери 

4.3.1. На випадок, коли небезпечні для здоров’я речовини накопичуються, або можуть 
накопичитись у атмосфері, необхідно передбачити належні заходи, щоб :

(а) ці речовини були осаджені на місці їх виникнення, або

(b) відсмоктані чи іншим чином видалені з місця їх виникнення, або 

(c) розріджені в місцях їх накопичення таким чином, щоб для працівників не виникла 
небезпека.

Небезпечні для здоров’я речовини такого роду повинні бути відповідною системою 
розподілені в атмосфері таким чином, щоб не створювалась небезпека для працівників.



ЗМІСТ  92/104/ЄЕС 410

4.3.2. Без шкоди положенням Директиви 89/656/ЄЕС((1)), у всіх зонах, де працівник 
може попасти під вплив шкідливих речовин у атмосфері, повинні бути передбачені у 
достатній кількості і готові до використання відповідні засоби захисту органів дихання 
і прилади для регенерації.

Для обслуговування цих приладів у штаті повинна бути передбачена достатня кількість 
кваліфікованого персоналу.

Прилади повинні належним чином зберігатись і перевірятись.

▼B

4.3.3. Якщо в атмосфері наявні, або можуть з’явитись токсичні гази, повинен бути 
розроблений план захисту від газу, в якому повинні бути детально викладені запобіжні 
заходи і передбачене необхідне захисне обладнання.

4.4. Захист від пожежі

4.4.1. Під час планування, обладнання, оснащення, введення в дію, експлуатації 
робочих місць і нагляду за ними повинні бути вжиті відповідні заходи для того, щоб 
запобігти виникненню і поширенню пожежі, викликаної джерелами, зазначеними в 
документі щодо безпеки і захисту здоров’я.

У випадку пожежі повинна здійснюватись швидка і ефективна боротьба з нею.

4.4.2. Робочі місця повинні бути оснащені належним обладнанням для гасіння вогню, 
а за необхідності - сигнальними пристроями і засобами аварійного оповіщення.

4.4.3. Неавтоматичні засоби гасіння вогню повинні бути легкодосяжними і, якщо в 
цьому є потреба, захищені від пошкоджень. 

4.4.4. Запобіжні заходи, які згідно з статтями 3,4,5 і 6 повинні здійснюватись для 
виявлення і придушення виникнення і поширення пожежі, викладаються в плані 
протипожежного захисту, який повинен бути в розпорядженні (працівника) в робочій 
зоні.

4.4.5. Обладнання для гасіння вогню маркується згідно з національними приписами, 
гармонізованими з Директивою 92/58/ЄЕС (2) про позначення небезпеки на робочих 
місцях.

Ці позначення повинні бути довговічними і зробленими на відповідних місцях.

5. Вибухові речовини і засоби

Зберігання, транспортування і застосування вибухових речовин і засобів повинні 
здійснюватись тільки кваліфікованими особами, які згідно з установленим порядком 
мають на це дозвіл.

Ці роботи повинні проводитись таким чином, щоб запобігти будь-якій небезпеці для 

1 ОВ № L 393, 30.12.1989, С.18.
1 ОВ № L 245, 26.08.1998, C. 23.
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працівників. 

6. Шляхи пересування

6.1. Доступ до робочих місць повинен бути безпечним, повинна бути передбачена 
можливість їх швидко і безпечно залишити.

6.2. Шляхи пересування, включаючи сходи, драбини, рампи для вантажних робіт, 
повинні бути так розраховані, обладнані і мати такі розміри, щоб по ним можна 
було легко і безпечно ходити або їздити і при цьому не створювалась загроза для 
працівників, що працюють поблизу.

6.3. Розміри шляхів пересування, призначених для переміщення людей та/або вантажів, 
повинні відповідати кількості можливих користувачів і характеру виробництва. 

Якщо на шляхах пересування застосовуються транспортні засоби, повинен бути 
передбачений достатній простір для безпечного проходу пішоходів.

6.4. Шляхи пересування транспортних засобів повинні бути оснащені дверима, 
ворітьми, пішохідними доріжками, проходами і переходами, розміщеними на 
належній відстані один від одного.

6.5. Обмежувальні знаки на шляхах пересування машин і людей повинні бути чіткими 
і добре видимими, щоб забезпечити безпеку працівників.

6.6. Якщо на території підприємства пересуваються автомашини або інші транспортні 
засоби, повинні бути встановлені необхідні правила їх руху.

7. Робочі зони на відкритому просторі 

7.1. Робочі місця, шляхи пересування, обладнання та інші місця на відкритому просторі, 
які використовуються працівниками під час роботи, або до яких вони мають доступ, 
повинні бути так обладнані, щоб вхід і в’їзд до них був безпечним.

▼B

7.2. Робочі зони на відкритому просторі повинні мати штучне освітлення, якщо денного 
світла недостатньо.

7.3. Якщо працівники зайняті на робочих місцях, розташованих на відкритому проcторі, 
ці робочі місця повинні бути, по можливості, так обладнані, щоб працівники : 

(а) були захищені від погодних впливів, а при необхідності — від падіння предметів;

(b) були захищені від шуму, що перевищує допустимий за умовами безпеки рівень, 
та інших шкідливих зовнішніх факторів (наприклад, газів, випарів, пилу);

(c) у випадку небезпеки могли швидко залишити робочі місця, або їм могла бути 
швидко надана допомога;

(d) не могли впасти або послизнутися.
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8. Небезпечні зони 

8.1. Небезпечні зони повинні бути позначені добре видимими знаками;

8.2. Якщо всередині робочої зони є обумовлена характером роботи небезпечна зона, 
в якій, наприклад, існує небезпека падіння працівника або падіння предметів на 
нього, такі зони повинні, по можливості, бути оснащені пристроями, які запобігали б 
доступу сторонніх працівників у небезпечні зони.

8.3. Для захисту працівників, які за характером своєї роботи повинні входити у 
небезпечні зони, необхідно здійснити відповідні запобіжні заходи.

9. Рятівні шляхи і аварійні виходи

9.1. Повинна бути передбачена можливість у випадку небезпеки швидко і при повній 
безпеці залишити всі робочі місця.

9.2. Рятівні шляхи і аварійні виходи повинні бути вільні від сторонніх предметів і 
являти по можливості найкоротший шлях на вільний простір або у безпечну зону, до 
безпечного пункту збору або евакуації.

Кількість, облаштування і розміри рятівних шляхів і аварійних виходів визначаються 
залежно від потреби, обладнання, розмірів робочих місць, а також максимально 
можливої кількості наявних там осіб.

9.4. Двері аварійних виходів повинні відкриватись назовні.

Двері аварійних виходів повинні замикатись так, щоб при необхідності їх могла легко 
відкрити будь-яка одна особа без допоміжних засобів.

9.5. Двері аварійних виходів не можна замикати на ключ. Рятівні шляхи і аварійні 
виходи, а також підходи і двері, що ведуть до них, повинні завжди бути вільними від 
сторонніх предметів, щоб у будь-який момент ними можна було скористатись.

9.6. Рятівні шляхи і аварійні виходи повинні бути позначені відповідно до національних 
приписів, гармонізованих з Директивою 92/58/ЄЕС.

10. Рятівне обладнання

10.1. Підприємці (роботодавці) повинні дати вказівки, в якому випадку яких слід 
вживати заходів.

10.2. Рятівні прилади повинні зберігатись у готовому до використання стані у 
легкодоступних місцях і мати позначення відповідно до національних приписів, 
гармонізованих з Директивою 92/58/ЄЕС.

11. Навчання з питань безпеки

У всіх робочих зонах через регулярні відрізки часу повинні проводитись навчання 
(тренування) з питань безпеки.



ЗМІСТ  92/104/ЄЕС 413

▼B

Головною метою цих навчань є те, щоб кожен працівник даної робочої зони знав 
свої завдання на випадок аварійної ситуації, правила застосування і обслуговування 
рятівного обладнання; підготовленість працівника повинна бути ним засвідчена.

За необхідності працівники повинні мати можливість додатково потренуватись у 
правильному поводженні з цим обладнанням, його вживанням і обслуговуванням.

12. Обладнання для першої допомоги

12.1. Обладнання для першої допомоги повинно постійно перебувати у готовому для 
використання стані там, де умови праці цього вимагають; воно повинно відповідати 
характеру діяльності працівників.

Воно повинно бути належним чином позначеним і легко доступним.

12.2. Якщо розміри робочої зони, характер виконуваної там діяльності і частота 
нещасних випадків цього вимагають, повинно бути передбачено одне або кілька 
приміщень для надання першої допомоги.

В цих приміщеннях повинно бути вивішено на добре видимому місці керівництво 
щодо надання першої допомоги.

12.3. Приміщення для першої допомоги повинні бути оснащені необхідним 
обладнанням і матеріалами і бути легко доступними для людей з носилками.

Вони повинні бути позначені згідно з національними приписами, гармонізованими з 
Директивою 92/58/ЄЕС.

12.4. Обладнання для надання першої допомоги повинно зберігатись у всіх місцях, де 
це необхідно за умовами ведення робіт.

Місця зберігання цього обладнання повинні бути позначені і легкодоступні.

12.5. Необхідна кількість працівників повинна бути навчена користуванню засобами 
першої допомоги.

13. Природне і штучне освітлення

13.1. Кожна робоча зона повинна бути освітлена таким чином, щоб була в достатній 
мірі забезпечена безпека і захист здоров’я працівників.

13.2. Робочі зони повинні одержувати по можливості достатньо денного світла і 
бути обладнані штучним освітленням з урахуванням погодних умов, вимог безпеки і 
захисту здоров’я працівників.

13.3. Освітлення робочих приміщень і шляхів сполучення між ними повинно бути 
таким, щоб спосіб освітлення не міг спричинити небезпеки травмування працівників.

13.4. Робочі зони, в яких при відключенні штучного освітлення може виникнути 
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небезпека для працівників, повинні бути обладнані достатнім аварійним освітленням.

Якщо це неможливо, працівники повинні бути забезпечені власними джерелами 
освітлення.

14. Санітарне обладнання

14.1. Приміщення для переодягнення; шафи для одягу

14.1.1. Працівникам повинні бути надані у розпорядження належні приміщення для 
переодягання, якщо вони за характером діяльності повинні працювати у спеціальному 
робочому одязі і якщо їм з гігієнічних або моральних причин треба переодягатись у 
окремому приміщенні.

Приміщення для переодягання повинно бути легко доступним, мати достатній розмір 
і устатковане сидіннями.

14.1.2. Приміщення для переодягання повинні мати достатню величину і обладнані 
шафами, що замикаються, в яких кожен працівник може залишити свій одяг на час 
роботи.

Шафи для робочого одягу і шафи для особистого одягу повинні бути роздільними, 
якщо цього вимагають обставини (наприклад, наявність небезпечних речовин, 
вологість, бруд).

Слід забезпечити просушування робочого одягу.

▼B

14.1.3. Для жіночого і чоловічого персоналу слід передбачити окремі приміщення для 
переодягання, або роздільне користування цими приміщеннями.

14.1.4. Якщо приміщення для переодягання, про яке йдеться у п. 14.1.1, не потрібно, 
необхідно для кожного працівника передбачити місце в гардеробі.

14.2. Душі, умивальники

14.2.1. Працівникам повинна бути надана у розпорядження достатня кількість душів, 
якщо це потрібно за характером діяльності або з гігієнічних міркувань.

Для чоловіків і жінок повинні бути передбачені окремі душові приміщення, або 
роздільне користування цими приміщеннями.

14.2.2. Душові приміщення повинні бути достатнього розміру, щоб кожен працівник 
міг помитись відповідно до вимог гігієни.

В душах повинна бути як холодна, так і тепла вода. 

14.2.3. Якщо душі, про які йдеться в першому абзаці п. 14.2.1, не є необхідними, 
повинно передбачити достатню кількість необхідних умивальників з холодною і 
теплою водою поблизу робочих місць і приміщень для переодягнення.
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Для жінок і чоловіків повинні бути виділені окремі умивальники, або передбачене 
роздільне користування ними, якщо цього вимагають міркування моралі.

14.3. Туалети і місця для миття рук

Працівникам повинно бути надане у розпорядження спеціальне приміщення 
з достатнім числом місць для туалету і миття рук поблизу від робочих місць, 
приміщення для відпочинку під час перерви, приміщення для переодягання, душових 
і умивальників.

Для чоловіків і жінок повинні бути окремі туалети, або організовано роздільне 
користування ними. 

Гігієнічні приміщення, про які йдеться у даному параграфі, на підприємствах з 
підземним способом видобування можуть знаходитись на поверхні.

15. Породні сховища та інші зони для зберігання

Породні сховища та інші зони для зберігання, а також відстійники повинні так 
проектуватись, оформлятись, експлуатуватись і підтримуватись, щоб була забезпечена 
їх стійкість і безпечність для здоров’я працівників.

16. Устаткування, розташоване на поверхні (спеціальні додаткові положення) 

16.1. Стійкість і міцність 

Робочі зони повинні так оформлятись, обладнуватись, експлуатуватись і 
контролюватись, щоб не порушувалась стабільність навколишнього оточення.

Вони повинні мати відповідну до способу їх використання конструкцію і міцність.

16.2. Підлоги, стіни, стелі та покрівлі приміщень.

16.2.1. Підлоги приміщень не повинні мати нерівностей, отворів або небезпечних 
ухилів, вони повинні бути міцними, безпечними для ходіння і не слизькими.

Робочі зони в тих місцях, де розташоване робоче місце, повинні мати достатню теплову 
ізоляцію з урахуванням характеру виробництва і фізичної діяльності працівника.

16.2.2. Поверхня підлоги, стін і стелі повинна бути такою, щоб допускати необхідне, 
виходячи з гігієнічних вимог очищення і оновлення.

16.2.3. Прозорі і світлопроникні, зокрема, скляні, стінки у приміщеннях або поблизу 
робочих місць і шляхів пересування повинні бути чітко позначені і виготовлені з 
міцного матеріалу, або відмежовані від робочих місць і шляхів пересування таким 
чином, щоб працівники не вступили з ними в контакт і не могли поранитись уламками 
стінок.

▼B

16.2.4. Доступ на покрівлі з матеріалів, які не мають достатньої міцності, дозволяється 



ЗМІСТ  92/104/ЄЕС 416

лише тоді, коли у розпорядження надані засоби, які забезпечують безпечне ведення 
робіт.

16.3. Розміри приміщень, обсяг повітря в них, простір для руху на робочому місці

16.3.1. Робочі приміщення повинні мати достатню площу і висоту, а також достатній 
обсяг повітря, так, щоб працівники без шкоди для їх безпеки, здоров’я і самопочуття 
могли виконувати свою роботу.

16.3.2. Простір, що надається працівникові на його робочому місці, повинен мати 
такі розміри, щоб працівник під час своєї діяльності мав достатню свободу рухів і міг 
безпечно виконувати свої завдання.

16.4. Вікна і дахові ліхтарі

16.4.1. Вікна, дахові ліхтарі і вентиляційні пристрої, які можуть відкриватись, 
закриватись, регулюватись і закріплятись (у певному положенні), повинні мати таку 
будову, щоб забезпечити безпеку поводження з ними.

При їх відкритому положенні не повинна виникати небезпека для працівників.

16.4.2. Повинна бути забезпечена можливість безпечного очищення вікон і дахових 
ліхтарів.

16.5. Двері й ворота

16.5.1. Місце, кількість, розміри дверей і воріт, матеріал, з яких вони виготовляються, 
повинні відповідати характеру і призначенню приміщення або (робочої) зони.

16.5.2. Прозорі двері повинні мати позначення на рівні очей.

16.5.3. Поворотні двері і ворота повинні бути прозорими або мати віконця.

16.5.4. Якщо прозорі або світлопроникні частини дверей і воріт виготовлені з крихкого 
матеріалу і є небезпека поранення працівників їх уламками, ці частини дверей повинні 
бути захищені від дотику до них.

16.5.5. Розсувні двері повинні мати захист (блокування) від ненавмисного відкривання 
і закривання.

16.5.6. Двері і ворота, що відкриваються в напрямку догори, повинні мати захист 
(блокування) від ненавмисного опускання.

16.5.7. Двері, що знаходяться на рятівному шляху, повинні мати належні позначення. 
Вони повинні мати можливість бути відкритими в будь-який момент без застосування 
допоміжних засобів. Протягом перебування працівників у робочих зонах двері не 
повинні замикатись.

16.5.8. В безпосередній близькості до воріт, призначених переважно для руху 
транспортних засобів, повинні бути влаштовані двері для пішоходів, вони мусять 
мати добре видиме позначення і бути постійно доступними за винятком випадків, 
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коли прохід через них є небезпечним.

16.5.9. Двері і ворота, що мають силовий привід, повинні рухатись так, щоб не 
створювати загрози для працівників.

Вони повинні бути оснащені добре видимими і легко доступними екстреними 
вимикачами і мати можливість бути відкритими вручну, якщо внаслідок відключення 
струму автоматика не зможе цього зробити.

16.6. Вентиляція закритих приміщень

16.6.1. У закритих робочих приміщеннях повинна бути забезпечена достатня кількість 
придатного для дихання повітря з урахуванням характеру робочого процесу і фізичної 
напруженості праці працівників.

При застосуванні вентиляційних засобів вони повинні бути готовими до використання 
в будь-який момент.

Будь-яке порушення їх роботи повинно бути негайно відображено попереджувальними 
пристроями, якщо це необхідно з огляду на здоров’я працівників.

▼B

1.6.6.2.Кондиціонери або механічні вентиляційні установки повинні бути розміщені 
таким чином, щоб працівники не підпадали під дію небажаних протягів.

Відкладення та забруднення, які можуть привезти до забруднення повітря і пошкодити 
здоров’ю працівників, повинні оперативно видалятись.

16.7. Температура в приміщеннях

16.7.1. Температура в робочих приміщеннях протягом робочого часу повинна 
встановлюватись сприятливою для людського організму з урахуванням застосовуваних 
методів роботи і напруженості фізичної праці.

16.7.2. Температура в приміщеннях для відпочинку під час перерв, для підготовки 
до роботи, приміщень санітарно-гігієнічного призначення, їдальнях, амбулаторіях 
повинна відповідати призначенню даного приміщення.

16.7.3. Вікна, дахові ліхтарі, скляні стіни повинні мати ширми для захисту, якщо це 
необхідно, працівників від надмірного сонячного випромінювання з урахуванням 
характеру робочої зони і виконуваних робіт.

16.8. Приміщення для відпочинку під час перерв

16.8.1. Працівники повинні мати у розпорядженні легко доступне приміщення для 
відпочинку під час перерв, якщо цього вимагають міркування щодо безпеки і здоров’я, 
особливо ж, характер робіт або така, що перевищує певну верхню межу, чисельність 
зайнятого персоналу.

Ці вимоги не стосуються працівників, що працюють у конторах, або приміщеннях 
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подібного характеру і де їм можуть бути надані рівноцінні умови для відпочинку під 
час перерв.

16.8.2. Приміщення для відпочинку під час перерв повинні мати достатній розмір і 
відповідно до кількості працівників устатковані столами і сидіннями з спинками.

16.8.3. В приміщеннях для відпочинку під час перерв повинні бути вжиті заходи для 
захисту тих, що не палить, від шкідливого впливу тютюнового диму.

16.8.4. Якщо протягом робочого часу періоди готовності до роботи є регулярними 
і частими, і приміщення для відпочинку під час перерв відсутнє, слід надати у 
розпорядження працівників інші приміщення, в яких вони можуть перебувати в 
стані готовності до роботи, якщо це необхідно з міркувань безпеки і здоров’я. В цих 
приміщеннях необхідно передбачити належні заходи для захисту тих, що не палить, 
від шкідливого впливу тютюнового диму.

17. Вагітні жінки і матері-годувальниці 

Вагітні жінки і матері-годувальниці повинні мати можливість відпочинку в належних 
умовах в лежачому положенні.

18. Працівники з фізичними вадами

Робочі місця для таких працівників повинні бути відповідним чином обладнані.

Це стосується, головним чином, дверей, шляхів пересування, сходів, душових, 
умивальників, туалетів, яким користуються інваліди, а також робочих місць, на яких 
вони безпосередньо працюють.

ЧАСТИНА В 
СПЕЦІАЛЬНІ МІНІМАЛЬНІ ПРИПИСИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ 

ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

1. Загальні положення 

1.1. Не порушуючи положень абзацу 2 статті 3, роботодавець, який відповідно до 
національних правових приписів та/або практичного досвіду несе відповідальність за 
робочі зони, віднесені до розділу В, повинен турбуватись про те, щоб у документі про 
охорону праці було зазначено, що повинні бути вжиті всі належні заходи, спрямовані 
на безпеку і захист здоров’я працівників як взагалі, так і у аварійних ситуаціях.

1.2. Цей документ повинен регулярно приводитись у відповідність до стану 
виробництва і бути доступним для працівників.

▼B

Роботи повинні проводитись відповідно до цього документа.

2. Виробництво
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2.1. Роботи повинні плануватись з урахуванням даних, наведених у документації про 
безпеку і захист здоров’я при небезпеці, обумовленій падаючими або сповзаючими 
масами.

Для цього необхідно забезпечити максимальну відповідність висот і кутів укосів 
уступів і бортів властивостям порід, вимогам щодо стійкості гірничих порід і технології 
ведення робіт.

2.2. Транспортні комунікації повинні мати стійкість, що відповідала б параметрам 
машин, що пересуваються по них.

Вони повинні прокладатись і підтримуватись таким чином, щоб забезпечити 
безпечний проїзд транспорту і машин.

2.3. Перед початком розкривних і видобувних робіт необхідно переконатись, що над 
робочими зонами і транспортними комунікаціями відсутні породні маси, що можуть 
сповзти або зірватись.

Якщо це необхідно, їх треба видалити.

2.4. Не допускається «підробляти» розкривні та видобувні уступи, а також відвали 
таким чином, щоб це робило їх нестійкими.

ЧАСТИНА C 
СПЕЦІАЛЬНІ МІНІМАЛЬНІ ПРИПИСИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 

З ПІДЗЕМНИМ СПОСОБОМ ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

1. Загальні положення

1.1. Незалежно від пункту 2 статті 3 роботодавець, що згідно з національним правом 
та/або практикою несе відповідальність за робочі зони, які відносяться до даного 
розділу, повинен потурбуватись про те, щоб у документі про безпеку і захист здоров’я 
були зазначені всі необхідні заходи, які повинні бути здійснені для безпеки і захисту 
здоров’я працівників як в нормальних умовах, так і у випадку аварії.

1.2. Цей документ повинен регулярно оновлюватись відповідно до стану виробництва 
і бути у розпорядженні працівників у робочих зонах. 

Робота повинна проводитись відповідно до цього документа.

2. Плани підземних гірничих робіт

2.1. Плани підземних гірничих робіт повинні виконуватись у масштабі, необхідному 
для ясного представлення (про гірничі виробки).

Поряд з штреками і забоями на них повинні бути зазначені всі елементи, які можуть 
мати вплив на безпеку ведення робіт.

Плани повинні бути легкодоступними і зберігатись доти, доки цього вимагають 
міркування безпеки.
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2.2. Маркшейдерські плани повинні регулярно поновлюватись відповідно до стану 
робіт і перебувати у розпорядженні (працівників) у робочих зонах.

3. Гірничі виходи, що виходять на поверхню

Будь-яке підприємство з підземним способом видобування повинно мати не менше 
двох незалежних, безпечних і легкодоступних для працівників, що працюють під 
землею, виходів, що ведуть на поверхню.

Якщо використання цих виходів працівниками вимагає особливого напруження сил, 
вони повинні бути устатковані механічними засобами для підняття людей.

4. Робочі місця 

Робочі місця, в яких провадяться роботи, повинні так прокладатись, так 
використовуватись, обладнуватись і підтримуватись, щоб небезпека для працівників 
під час роботи або руху по ним була якомога меншою.

▼B

5. Транспорт 

5.1. Транспортне обладнання повинно бути так споруджено, прийнято в експлуатацію 
і підтримуватись в такому стані, щоб була забезпечена безпека і захист здоров’я 
працівників, які це обладнання обслуговують, використовують, або перебувають у 
безпосередній близькості від нього.

5.2. Транспортування людей облаштовується відповідно до спеціальних письмових 
приписів.

6. Закріплювальні роботи та керування гірничим тиском

Безпосередньо після посування вибою повинно здійснюватись кріплення, за винятком 
випадків, коли завдяки стійкості гірничих порід воно не є необхідним для безпеки 
працівників. Кріплення здійснюється відповідно до письмових вказівок і схеми.

У всіх робочих місцях, в які дозволений доступ людей, повинна регулярно випробуватись 
стійкість порід, кріплення повинно відповідним чином пристосовуватись. 

7. Вентиляція

7.1. Всі підземні виробки, в які дозволений доступ людей, повинні належним чином 
вентилюватись.

Повинна бути передбачена постійна вентиляція, щоб з достатнім запасом забезпечити 
таке :

— атмосферу, що не шкодила б здоров’ю;
— атмосферу, що не створювала б загрози вибуху, або загрози від пилу, що 

вдихується працівниками;
— атмосферу, що відповідала б умовам праці під час робочого часу з урахуванням 
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застосовуваних методів праці і фізичної напруженості праці працівників.

7.2. Якщо природна вентиляція недостатня для виконання вимог п. 6.1, необхідно 
влаштувати головну вентиляцію шляхом встановлення одного або більшої кількості 
механічних вентиляційних пристроїв. Необхідно вжити заходів для забезпечення 
стабільної і безперервної вентиляції.

Рівень депресії головного вентилятора повинен постійно контролюватись, про 
непередбачену зупинку вентиляції повинен сигналізувати аварійний пристрій.

7.3. Необхідно забезпечити регулярне вимірювання параметрів вентиляції. Результати 
вимірювань фіксуються.

Повинна бути розроблена схема вентиляції, що відображала б її найважливіші 
ознаки, вона повинна регулярно оновлюватись відповідно до стану гірничих робіт і 
перебувати в розпорядженні працівників у робочих зонах.

8. Шахти, небезпечні по газу 

8.1. Небезпечними по газу вважаються такі шахти, в яких шахтний газ може бути 
наявним в кількості, при якій не виключене утворення вибухонебезпечної атмосфери.

8.2. Головна вентиляція здійснюється одним, або кількома механічними засобами 
вентиляції.

8.3. Ведення робіт здійснюється з урахуванням дегазації.

Необхідно вжити заходів, щоб безпека, яку спричиняє шахтний газ, була максимально 
зменшена.

8.4. Місцева вентиляція обмежується розвідувальними, підготовчими і 
видобувальними виробками, а також виробниками, що мають безпосередній зв’язок 
з головним вентиляційним струменем.

Місцева вентиляція може влаштовуватись тільки тоді, коли здійснені відповідні 
додаткові заходи для безпеки і захисту здоров’я працівників.

8.5. Вимірювання, про які йшла мова у п. 6.3, повинні бути доповнені вимірюванням 
наявності шахтного газу. 

▼B 

Відповідно до положень документа про безпеку і захист здоров’я необхідно постійно 
контролювати концентрацію шахтного газу у витяжних виробках, що ведуть від 
механізованих вибоїв, від виробок, з покрівлі яких видобувається вугілля, а також 
від тупикових виробок, у яких механізованим способом провадяться прохідницькі 
роботи.

8.6. У шахтах, небезпечних по газу, дозволяється застосування тільки спеціальних 
вибухових речовин і засобів підривання.

8.7. Вимоги п. 4.1.2 розділу А замінюються таким :
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— забороняється палити і брати з собою призначені для паління тютюнові вироби і 
будь-які засоби для створення відкритого вогню. 

— вогневе різання і зварювання, а також інші подібні дії допускаються тільки за 
умови здійснення спеціальних заходів для забезпечення безпеки і захисту здоров’я 
працівників.

9. Підприємства з горючим пилом

9.1. Вугільні підприємства розглядаються як підприємства з горючим пилом, за 
винятком тих випадків, коли в документі з безпеки і захисту здоров’я зазначено, що 
пил жодного з розкритих пластів не може спричинити вибух.

9.2. Для підприємств з горючим пилом чинними є вимоги пп. 8.6, 8.7 розділу С.

9.3. Повинні бути здійснені заходи, щоб запобігти відкладенню горючого пилу, 
видалити його, нейтралізувати або зв’язати. 

9.4. Поширення вибуху пилу або газу, яке може привезти до нових вибухів пилу, 
повинно бути обмежено противибуховими сланцевими заслонами.

Розташування цих сланцевих заслонів повинно постійно пристосовуватись до стану 
робіт і зазначатись у документі, що має бути у розпорядженні працівників у робочих 
зонах.

10. Раптовий викид газу, гірничий удар, прорив води

10.1. Там, де є небезпека раптового викиду газу (разом з викидом корисної копалини або 
породи чи без нього, гірничого удару або прориву води, роботи необхідно планувати 
і проводити таким чином, щоб наскільки це можливо, забезпечити безперешкодну 
роботу з урахуванням безпеки персоналу.

10.2. Повинні бути здійснені заходи для того, щоб виявити небезпечні зони, подолати 
небезпеку захистити підземний персонал, що рухається в напрямку цих зон або 
всередині їх.

11. Відкриті або приховані підземні пожежі, самозагоряння 

11.1. Повинні бути здійснені заходи щоб уникнути самозагорання або своєчасно його 
виявити.

11.2. Якщо у шахту доставляються горючі речовини, їх кількість повинна бути обмежена 
мінімально необхідною.

11.3. Якщо застосовуються рідини для гідравліки (рідини для передачі гідростатичної 
або гідрокінетичної механічної енергії), необхідно застосовувати, наскільки це 
можливо, важкозаймисті рідини, щоб запобігти виникненню і поширенню пожеж.

Рідини для гідравліки повинні відповідати вимогам належної документації, бути 
випробуваними на незаймистість і задовольняти необхідні гігієнічні вимоги.
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При застосуванні рідин для гідравліки, які не відповідають вимогам, викладеним у 
попередньому абзаці, необхідно вжити додаткових заходів для уникнення підвищеної 
загрози пожежі і її поширення.

12. Заходи для захисту працівників

Всі працівники повинні для забезпечення своєї безпеки залежно від рівня ризику бути 
забезпечені засобами для захисту органів дихання (саморятівниками, які повинні 
знаходитись в радіусі постійної досяжності).

Кожен користувач повинен знати правила користування цими засобами.

▼B

Ці засоби повинні зберігатись на підприємстві, їх стан повинен регулярно перевірятись.

13. Освітлення

Положення секції 13 Частини А замінюються такими :

— кожний працівник повинен мати у розпорядженні власну лампу, що відповідала 
б своєму призначенню;

— робочі місця, наскільки це можливо, повинні бути устатковані обладнанням, яке 
забезпечувало б необхідне для безпеки і захисту здоров’я працівників штучне 
освітлення;

— освітлення повинно бути так улаштоване, щоб через спосіб освітлення не виникла 
небезпека нещасного випадку для працівників.

14. Контроль наявності під землею

Повинні бути створені організаційні можливості для того, щоб у будь-який момент 
мати інформацію, хто перебуває під землею.

15. Організація рятувальної справи

Для того, щоб при нещасних випадках забезпечити швидкі і ефективні дії, повинна 
бути передбачена належна гірничорятувальна служба.

Ця рятувальна служба повинна мати у розпорядженні для використання на кожному 
окремому підприємстві, що веде підземну розвідку або видобування мінеральної 
сировини, достатню кількість кваліфікованого персоналу рятівників і необхідних 
рятівних засобів.
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COUNCIL DIRECTIVE 92/104/EEC OF 3 DECEMBER 1992 ON THE 
MINIMUM REQUIREMENTS FOR IMPROVING THE SAFETY AND HEALTH 
PROTECTION OF WORKERS IN SURFACE AND UNDERGROUND MINERAL-
EXTRACTING INDUSTRIES (TWELFTH INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN 
THE MEANING OF ARTICLE 16 (1) OF DIRECTIVE 89/391/EEC)

 (OJ L 404, 31.12.1992, p.10)  

  Amended by:
Official Journal

  No page date

►M1 DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL Text with EEA relevance of 20 June 2007   L 165 21 27.6.2007

▼B

COUNCIL DIRECTIVE 92/104/EEC 
of 3 December 1992 

on the minimum requirements for improving the safety and health protection of 
workers in surface and underground mineral-extracting industries (twelfth individual 

Directive within the meaning of Article 16 (1) 
of Directive 89/391/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 118a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1), drawn up after consultation with the 
Safety and Health Commission for the Mining and Other Extractive Industries,

In cooperation with the European Parliament (2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),

Whereas Article 118a of the Treaty provides that the Council shall adopt, by means of 
Directives, minimum requirements for encouraging improvements, especially in the working 
environment, to guarantee a better level of protection of the safety and health of workers;

Whereas, pursuant to that Article, such Directives must avoid imposing administrative, 
financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and development 
of small and medium-sized undertakings;

Whereas the improvement of workers’ safety, hygiene and health at works is an objective 
which should not be subordinated to purely economic considerations;

Whereas Council Directive 89/654/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety 
and health requirements for the workplace (first individual Directive within the meaning of 
1 OJ No C 58, 5.3.1992, p. 3.
2 OJ No C 150, 15.6.1992, p. 128, and OJ No C 305, 23.11.1992.
3 OJ No C 169, 6.7.1992, p. 28.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0104
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0104-20070627&qid=1429820344664&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01992L0104-20070627&qid=1429820344664&from=EN
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Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) (1) does not apply to the extractive industries;

Whereas compliance with the minimum requirements designed to guarantee a better 
standard of safety and health for surface and underground mineral-extracting industries is 
essential to ensure the safety and health of workers;

Whereas surface and underground mineral-extracting industries constitute an area of 
activity likely to expose workers to particularly high levels of risk;

Whereas this Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of 
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (2); whereas, therefore, the 
provisions of the said Directive apply in full to surface and underground mineral-extracting 
industries without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this 
Directive;

Whereas the ancillary surface installations of surface and underground mineral-extracting 
industries which are not essential to the surface and underground mineral-extracting 
industries as defined in Article 2 (a) of this Directive are subject to the provisions of Directive 
89/654/EEC;

Whereas, on 3 November 1992, the Council adopted Directive 92/91/EEC on the minimum 
requirements for improving the safety and health protection of workers in the mineral-
extracting industries through 

▼B

drilling (eleventh individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/
EEC) (3);

Whereas this Directive is a practical contribution towards creating the social dimension of 
the internal market,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1

Subject

1. This Directive, which is the twelfth individual Directive within the meaning of Article 16 
(1) of Directive 89/391/EEC, lays down minimum requirements for the safety and health 
protection of workers in the surface and underground mineral- extracting industries defined 
in Article 2 (a).

2. The provisions of Directive 89/391/EEC shall apply in full to the sphere referred to in 

1 OJ No L 393, 30.12.1989, p. 1.
2 OJ No L 183, 29.6.1989, p. 1.
3 OJ No L 348, 28.11.1992, p. 9.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0104
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paragraph 1, without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in 
this Directive.

A r t i c l e  2

Definitions

For the purpose of this Directive:

(a) surface and underground mineral-extracting industries shall mean all industries practising:

— surface or underground extraction, in the strict sense of the word, of minerals, and/or

— prospecting with a view to such extraction, and/or

— preparation of extracted materials for sale, excluding the activities of processing the 
materials extracted,

excluding the mineral-extracting industries through drilling defined in Article 2 (a) of 
Directive 92/91/EEC;

(b) workplace shall mean the whole area intended to house workstations, relating to the 
immediate and ancillary activities and installations of the surface or underground mineral-
extracting industries, including overburden dumps and other tips and accommodation, 
where provided, to which workers have access in the context of their work.

SECTION II 
EMPLOYERS’ OBLIGATIONS

A r t i c l e  3

General obligations

1. To safeguard the safety and health of workers, the employer shall take the necessary 
measures to ensure that:

(a) workplaces are designed, constructed, equipped, commissioned, operated and 
maintained in such a way that workers can perform the work assigned to them without 
endangering their safety and/or health and/or those of other workers;

(b) the operation of workplaces when workers are present takes place under the supervision 
of a person in charge;

(c) work involving a special risk is entrusted only to competent staff and carried out in 
accordance with the instructions given;

(d) all safety instructions are comprehensible to all the workers concerned;
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(e) appropriate first-aid facilities are provided;

(f) any relevant safety drills are performed at regular intervals.

2. The employer shall ensure that a document concerning safety and health, hereinafter 
referred to as ‘safety and health document’, covering the relevant requirements laid down 
in Articles 6, 9 and 10 of Directive 89/391/EEC, is drawn up and kept up to date.

The safety and health document shall demonstrate in particular that:

— the risks to which workers at the workplace are exposed have been determined and 
assessed,

— adequate measures will be taken to attain the aims of this Directive,

— the design, use and maintenance of the workplace and of the equipment are safe.

The safety and health document must be drawn up before work starts and be revised if the 
workplace has undergone major changes, extensions or conversions.

3. Where workers from several undertakings are present at the same workplace, each 
employer shall be responsible for all matters under his control.

The employer who, in accordance with national laws and/or practices, is in charge of the 
workplace, shall coordinate the implementation of all the measures concerning the safety 
and health of the workers and shall state, in his safety and health document, the aim of that 
coordination and the measures and procedures for implementing it.

The coordination shall not affect the responsibility of the individual employers as provided 
for in Directive 89/391/EEC.

4. The employer shall report any serious and/or fatal occupational accidents and situations 
of serious danger to the competent authorities as soon as possible.

A r t i c l e  4

Protection from fire, explosions and health-endangering atmospheres

The employer shall take measures and precautions appropriate to the nature of the 
operation:

— to avoid, detect and combat the starting and spread of fires and explosions, and

— to prevent the occurrence of explosive and/or health-endangering atmospheres.

A r t i c l e  5
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Escape and rescue facilities

The employer shall provide and maintain appropriate means of escape and rescue in order 
to ensure that workers have adequate opportunities for leaving the workplaces promptly 
and safely in the event of danger.

▼B

A r t i c l e  6

Communication, warning and alarm systems

The employer shall take the requisite measures to provide the necessary warning and other 
communication systems to enable assistance, escape and rescue operations to be launched 
immediately if the need arises.

A r t i c l e  7

Keeping workers informed

1. Without prejudice to Article 10 of Directive 89/391/EEC, workers and/or their 
representatives shall be informed of all measures to be taken concerning safety and health 
at workplaces, and in particular of those relating to the implementation of Articles 3 to 6.

2. The information must be comprehensible to the workers concerned.

A r t i c l e  8

Health surveillance

1. To ensure that workers receive health surveillance appropriate to the health and safety 
risks they incur at work, measures shall be introduced in accordance with national law and/
or practices.

2. The measures referred to in paragraph 1 shall be such that each worker shall be entitled 
to, or shall undergo, health surveillance before being assigned to duties related to the 
activities referred to in Article 2 and subsequently at regular intervals.

3. Health surveillance may be provided as part of a national health system.

A r t i c l e  9

Consultation of workers and workers’ participation

Consultation and participation of workers and/or of their representatives shall take place in 
accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on the matters covered by this Directive.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0104
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A r t i c l e  10

Minimum requirements for safety and health

1. Workplaces used for the first time after the date on which this Directive is brought into 
effect as referred to in Article 13 (1) must satisfy the minimum safety and health requirement 
laid down in the Annex.

2. Workplaces already in use before the date on which this Directive is brought into effect 
as referred to in Article 13 (1) must satisfy the minimum safety and health requirements laid 
down in the Annex as soon as possible and at the latest nine years after that date.

3. When workplaces undergo changes, extensions and/or conversions after the date on 
which this Directive is brought into effect as referred to in Article 13 (1), the employer shall 
take the measures necessary to ensure that those changes, extensions and/or conversions 
are in compliance with the corresponding minimum requirements laid down in the Annex.

▼B

SECTION III 
OTHER PROVISIONS

A r t i c l e  11

Adjustments to the Annex

Purely technical adjustments to the Annex in line with:

— the adoption of Directive in the field of technical harmonization and standardization 
concerning surface or underground mineral-extracting industries,

— and/or
— technical progress, changes in international regulations or specifications, and new 

findings concerning the surface or underground mineral-extracting industries,

shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17 of Directive 
89/391/EEC.

A r t i c l e  1 2

Mineral-extraction by dredging

Member States shall be entitled not to apply this Directive to mineral-extraction by dredging 
provided that they ensure the protection of the workers concerned in line with the general 
principles of the protection of the safety and health of workers laid down in this Directive, 
taking into account the specific risks involved in mineral-extraction by dredging.

A r t i c l e  1 3

Final provisions

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0104
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1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive not later than 24 months after its adoption. They 
shall forthwith inform the Commission thereof.

2. When Member States adopt the measures referred to in paragraph 1, the measures shall 
contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the 
occasion of their official publication. The methods of making such a reference shall be laid 
down by Member States.

3. Member States shall communicate to the Commission the texts of the provisions of 
national law which they have already adopted, or are to adopt, in the field governed by this 
Directive.

▼M1 ––––––

▼B

A r t i c l e  14

This Directive is addressed to the Member States.

▼B

ANNEX 
MINIMUM SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS AS REFERRED TO IN ARTICLE 10 OF 

THE DIRECTIVE

Preliminary note

The obligations laid down in this Annex apply whenever required by the features of the 
workplace, the activity, the circumstances or a specific risk.

PART A 
COMMON MINIMUM REQUIREMENTS APPLICABLE TO SURFACE AND UNDERGROUND 

MINERAL-EXTRACTING INDUSTRIES AND TO ANCILLARY SURFACE INSTALLATIONS

1.  Supervision and organization

1.1.  Organization of workplaces

1.1.1. Workplaces must be so organized as to provide adequate protection against hazards. 
They must be kept in good order, with any hazardous substances or deposits removed or 
controlled in order not to endanger the health and safety of workers.

1.1.2. Workstations must be designed and constructed according to ergonomic principles 
taking into account the need for workers to be able to follow operations taking place at 
their workstations.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0104
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0104
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1.1.3. Where workstations are occupied by lone workers, adequate supervision or means of 
communication must be provided.

1.2.  Person in charge

A responsible person who has the skills and competence required for this duty, in accordance 
with the national laws and/or practices, and who has been appointed by the employer, must 
at all times be in charge of every workplace when workers are present.

The employer may personally assume responsibility for the workplace as referred to in 
the first subparagraph, if he has the skills and competence required for the purpose, in 
accordance with national laws and/or practices.

1.3.  Supervision

To ensure workers’ safety and health protection during all operations undertaken, the 
necessary supervision must be provided by persons having the skills and competence for 
this duty, in accordance with the national laws and/or practices, having been appointed by 
the employer or on his behalf and acting on his behalf.

Where required by the safety and health document, a supervisor must visit occupied 
workstations at least once during each shift.

The employer may personally undertake the supervision referred to in the first and second 
subparagraphs if he has the skills and competence required for the purpose, in accordance 
with national laws and/or practices.

1.4.  Competent workers

When workers are present at any workplace, there must be a sufficient number of workers 
with the requisite skills, experience and training to perform the tasks assigned to them.

1.5.  Information, instructions and training

Workers must be given the necessary information, instructions, training and re-training to 
ensure their health and safety.

The employer must ensure that workers receive comprehensible instructions so as not to 
endanger their safety and health or those of other workers.

▼B

1.6.  Written instructions

Written instructions specifying rules to be observed to ensure the safety and health of 
workers and the safe use of equipment must be drawn up for every workplace.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0104


ЗМІСТ  92/104/EEC 432

These must include information on the use of emergency equipment and action to be taken 
in the event of an emergency at or near the workplace.

1.7.  Safe working methods

Safe working methods must be applied at each workplace or in respect of each activity.

1.8.  Work permits

Where required by the safety and health document, a system of work permits must be 
introduced for carrying out both hazardous activities and usually straightforward activities 
which may interact with other activities to cause serious hazards.

Work permits must be issued by a person in charge before work starts and must specify 
the conditions to be fulfilled and the precautions to be taken before, during and after work.

1.9.  Regular review of safety and health measures

The employer must ensure that the measures taken to protect the safety and health of the 
workers, including the safety and health management system, are regularly reviewed to 
ensure compliance with this Directive.

2.  Mechanical and electrical equipment and plant

2.1.  General

Selection, installation, commissioning, operation and maintenance of mechanical and 
electrical equipment must take place with due regard for the safety and health of workers, 
taking into consideration other provisions of this Directive and of Directives 89/392/EEC 
(1) and 89/655/EEC (2).

If located in an area within which risk of fire or explosion from ignition of gas, vapour or 
volatile liquid exists, or is likely to exist, equipment must be suitable for use in that area.

Equipment must, if necessary, be fitted with suitable protective devices and fail-safe systems.

2.2.  Specific provisions

Mechanical equipment and plant must be of adequate strength and free from patent defect 
and suitable for the purpose for which it is intended.

Electrical equipment and plant must be of sufficient size and power for the purpose for 
which it is intended.

Mechanical and electrical equipment and installations must be so installed and protected 

1 OJ No L 183, 29.6.1989, p. 9. Directive amended by Directive 91/368/EEC (OJ No L 198, 22.7.1991, p. 16).
2 OJ No L 393, 30.12.1989, p. 13.
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as to prevent danger.

3.  Maintenance

3.1.  General maintenance

A suitable scheme should be set up providing for the systematic examination, maintenance 
and, where appropriate, testing of mechanical and electrical equipment and plant.

All maintenance, examination and testing of any part of the plant and equipment must be 
carried out by a competent person.

▼B

Records of examinations and tests must be made and kept in an appropriate manner.

3.2.  Safety equipment maintenance

Adequate safety equipment must be maintained ready for use and in good working order 
at all times.

Maintenance must be undertaken with due regard to operations.

4.  Protection from explosion risks, harmful atmospheres and fire hazards

4.1.  General

4.1.1. Measures must be taken for assessing the presence of harmful and/or potentially 
explosive substances in the atmosphere and for measuring the concentration of such 
substances.

Where required by the safety and health document, monitoring devices measuring gas 
concentrations at specified places automatically and continuously, automatic alarms and 
devices to cut off power automatically from electrical installations and internal combustion 
engines must be provided.

Where automatic measurements are provided for, the values measured must be recorded 
and kept as stipulated in the safety and health document.

4.1.2. Smoking is forbidden in areas subject to particular fire or explosion hazards.

The use of any open flame and the execution of any work that may give rise to an ignition 
hazard is prohibited unless adequate safety precautions are taken to prevent the occurrence 
of fires or explosions.

4.2.  Protection from explosion risks

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0104


ЗМІСТ  92/104/EEC 434

4.2.1. All necessary measures must be taken to combat the formation and accumulation of 
explosive atmospheres.

4.2.2. In areas where there are risks of explosion, all necessary measures must be taken to 
prevent the ignition of explosive atmospheres.

4.2.3. An explosion prevention plan detailing the equipment and measures required must 
be prepared.

4.3.  Protection from harmful atmospheres

4.3.1. Where harmful substances accumulate or may accumulate in the atmosphere, 
appropriate measures must be taken to ensure:

(a) their suppression at source; or

(b) their extraction at source or removal; or

(c) diliction accumulations of such substances,

in such a way that workers are not at risk.

The system must be capable of dispersing these harmful substances in such a way that 
workers are not at risk.

4.3.2. Without prejudice to Directive 89/656/EEC (1), appropriate and sufficient breathing 
and resuscitation equipment must be available in areas where workers may be exposed to 
atmospheres which are harmful to health.

In such cases, a sufficient number of workers trained to use such equipment must be present 
at the workplace.

The equipment must be suitably stored and maintained.

▼B

4.3.3. Where toxic gases are, or may be, present in the atmosphere, a protection plan 
detailing the protective equipment available and the preventive measures taken must be 
available.

4.4.  Protection from fire hazards

4.4.1. Wherever workplaces are designed, constructed, equipped, commissioned, operated 
or maintained, adequate measures must be taken to prevent fires from starting and 
spreading from the sources identified in the safety and health document.

1 OJ No L 393, 30.12.1989, p. 18.
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Provision must be made for fast and effective fire-fighting.

4.4.2. Workplaces must be equipped with appropriate fire-fighting equipment and, as 
necessary, with fire detectors and alarm systems.

4.4.3. Non-automatic fire-fighting equipment must be easily accessible and simple to use 
and, where necessary, protected from damage.

4.4.4. A fire protection plan detailing the precautions to be taken, in accordance with 
Articles 3, 4, 5 and 6 of this Directive, to protect against, detect and combat the outbreak 
and spread of fires must be kept on site.

4.4.5. The fire-fighting equipment must be indicated by signs in accordance with the national 
regulations transposing Directive 92/58/EEC (1) into law.

Such signs must be placed at appropriate points and be made to last.

5.  Explosives and initiating devices

Operations involving the storage, transport and use of explosives and initiating devices must 
be carried out by duly authorized and competent persons.

Such operations must be organized and performed in such a way that there is no risk to 
workers.

6.  Traffic routes

6.1. It must be possible to reach workplaces without danger and leave them quickly and 
safely in an emergency.

6.2. Traffic routes, including stairs, fixed ladders and loading bays and ramps, must be 
calculated, dimensioned and located to ensure easy, safe and appropriate access for 
pedestrians or vehicles in such a way as not to endanger workers employed in the 
vicinity of these traffic routes.

6.3. Routes used for pedestrian traffic and/or goods traffic must be dimensioned in 
accordance with the number of potential users and the type of undertaking.

 If means of transport are used on traffic routes, a sufficient safety clearance must be  
provided for pedestrians.

6.4. Sufficient clearance must be allowed between vehicle traffic routes and doors, gates, 
passages for pedestrians, corridors and staircases.

6.5. Traffic and access routes must be clearly identified for the protection of workers.
6.6. Where vehicles or machines enter workplaces, traffic regulations must be established 

as necessary.

7.  Outdoor workplaces

7.1. Workstations, traffic routes and other areas or installations outdoors which are 

1 OJ No L 245, 26.8.1992, p. 23.
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occupied or used by the workers in the course of their activity must be organized in such a 
way that pedestrians and vehicles can circulate safely.

▼B

7.2. Workplaces outdoors must be adequately lit by artificial lighting if daylight is not 
adequate.

7.3. When workers are employed at workstations outdoors, such workstations must as 
far as possible be arranged so that workers:

(a) are protected against inclement weather conditions and if necessary against falling 
objects;

(b) are not exposed to harmful noise levels nor to harmful external influences such as 
gases, vapours or dust;

(c) are able to leave their workstations swiftly in the event of danger or are able to be 
rapidly assisted;

(d) cannot slip or fall.

8.  Danger areas

8.1. Danger areas must be clearly indicated.

8.2. If the workplaces contain danger areas in which, owing to the nature of the work, 
there are risks including that of the worker or objects falling, the places must be equipped, 
as far as possible, with devices preventing unauthorized workers from entering those areas.

8.3. Appropriate measures must be taken to protect workers authorized to enter danger 
areas.

9.  Emergency routes and exits

9.1. In the event of danger, it must be possible for workers to evacuate all workstations 
quickly and as safely as possible.

9.2. Emergency routes and exits must remain clear and lead by the most direct means to 
the open air or to a safe area, a safe assembly point or a safe evacuation point.

9.3. The number, distribution and dimensions of the emergency routes and exits depend 
on the use, equipment and dimensions of the workplaces and the maximum number of 
persons that may be present.

9.4. Emergency doors must open outwards.

Emergency doors should not be so locked or fastened that they cannot be easily and 
immediately opened by any person who may require to use them in an emergency.

9.5. Emergency doors must not be locked.
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The emergency routes and exits, and the traffic routes and doors giving access to them, 
must be free from obstruction so that they can be used at any time without hindrance.

9.6. Emergency routes and exits requiring illumination must be provided with emergency 
lighting of adequate intensity in case the lighting fails.

9.7. Specific emergency routes and exits must be indicated by signs in accordance with 
the national regulations transposing Directive 92/58/EEC into law.

10.  Means of evacuation and escape

10.1. Workers must be trained in the appropriate actions to be taken in emergencies.

10.2. Rescue equipment must be provided at readily accessible and appropriately sited 
places and kept ready for use and must be indicated by signs in accordance with the national 
regulations transposing Directive 92/58/EEC into law.

11.  Safety drills

Safety drills must be held at regular intervals at all workplaces at which workers are usually 
present.

▼B

The main purpose of such drills is to train and check the skills of workers to whom specific 
duties have been assigned in the event of emergency involving the use, handling or operation 
of emergency equipment.

Where appropriate, workers should also be drilled in the correct use, handling or operation 
of that equipment.

12.  First-aid facilities

12.1. First-aid equipment must be available in all places where working conditions require 
it and must be appropriate to the operation.

This equipment must be indicated by suitable signs and easily accessible.

12.2. One or more first aid rooms must be provided where the size of the premises, type 
of activity being carried out and frequency of accidents so dictate.

Clearly visible first-aid instruction in the event of accidents must be displayed in these rooms.

12.3. First-aid rooms must be fitted with essential first-aid installations and equipment and 
be easily accessible to stretchers.

They must be signposted in accordance with the national regulations transposing Directive 
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92/58/EEC into law.

12.4. In addition, first-aid equipment must be available in all places where working 
conditions require it.

This equipment must be suitably marked and easily accessible.

12.5. A sufficient number of workers must be trained in the use of the first-aid equipment 
provided.

13.  Natural and artificial lighting

13.1. Every workplace must be provided throughout with lighting capable of supplying 
illumination sufficient to ensure the health and safety of persons therein.

13.2. Workplaces must as far as possible receive sufficient natural light and, bearing in mind 
the climatic conditions, be equipped with artificial lighting for the protection of workers’ 
safety and health.

13.3. Lighting installations in rooms containing workplaces and in passageways must be 
placed in such a way that the type of lighting does not present a risk of accident to workers.

13.4. Workplaces in which workers are exposed to risks in the event of failure of artificial 
lighting must be provided with emergency lighting of adequate intensity.

Where that is impossible, workers must be provided with personal lamps.

14.  Sanitary installations

14.1.  Changing rooms and lockers

14.1.1. Appropriate changing rooms must be provided for workers if they have to wear 
special work clothes and where, for reasons of health or propriety, they cannot be expected 
to change in another room.

Changing rooms must be easily accessible, be of sufficient capacity and be provided with 
seating.

14.1.2. Changing rooms must be sufficiently large and have facilities to enable each worker 
to lock away his/her clothes during working hours.

If circumstances so require (e.g. dangerous substances, humidity, dirt), lockers for work 
clothes must be separate from those for ordinary clothes.

Provision must be made to enable wet work clothes to be dried.
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▼B

14.1.3. Provision must be made for separate changing rooms or separate use of changing 
rooms for men and women.

14.1.4. If changing rooms are not required under 14.1.1, each worker must be provided with 
a place to store his/her clothes.

14.2.  Showers and washbasins

14.2.1. Adequate and suitable showers must be provided for workers if required by the 
nature of the work or for health reasons.

Provision must be made for separate shower rooms or separate use of shower rooms for 
men and women.

14.2.2. The shower rooms must be sufficiently large to permit each worker to wash without 
hindrance in conditions of an appropriate standard of hygiene.

The showers must be equipped with hot and cold water.

14.2.3. Where showers are not required under the first subparagraph of 14.2.1, adequate 
and suitable washbasins with hot and cold water must be provided in the vicinity of the 
workstations and the changing rooms.

Such washbasins must be separate for, or used separately by, men and women when so 
required for reasons of propriety.

14.3.  Lavoratories and washbasins

Separate facilities must be provided in the vicinity of workstations, rest rooms, changing 
rooms and rooms housing showers or washbasins, with an adequate number of lavatories 
and washbasins.

Provisions must be made for separate lavatories or separate use of lavatories for men and 
women.

In the case of underground mineral-extracting industries, the sanitary installations referred 
to in this section may be located on the surface.

15.  Overburden dumps and other tips

Overburden dumps, spoil heaps and other tips, as well as settling lagoons, must be designed, 
constructed, operated and maintained in such a way as to ensure their stability, as well as 
the safety and health of workers.

16.  Ancillary surface installations (additional special provisions)
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16.1.  Stability and solidity

Workplaces must be designed, constructed, erected, operated, supervised and maintained 
to withstand the environmental forces anticipated.

They must have a structure and solidity appropriate to the nature of their use.

16.2.  Floors, walls, ceilings and roofs of rooms

16.2.1. The floors of workplaces must have no dangerous bumps, holes or slopes and must 
be fixed, stable and not slippery.

Workplaces containing workstations must be adequately insulated against heat, bearing in 
mind the type of undertaking involved and the physical activity of the workers.

16.2.2. The surfaces of floors, walls and ceilings in rooms must be such that they can be 
cleaned or refurbished to an appropriate standard of hygiene.

16.2.3. Transparent or translucent walls, in particular all-glass partitions, in rooms or in 
the vicinity of workplaces and traffic routes must be clearly indicated and made of safety 
material or be shielded from such places or traffic routes to prevent workers from coming 
into contact with walls or being injured should the walls shatter.

▼B

16.2.4. Access to roofs made of materials of insufficient strength must not be permitted 
unless equipment is provided to ensure that the work can be carried out in a safe manner.

16.3.  Room dimensions and air space in rooms —freedom of movement at the workstation

16.3.1. Workrooms must have sufficient surface area, height and air space to allow workers 
to perform their work without risk to their safety, health or well-being.

16.3.2. The dimensions of the unoccupied area at the workstation must allow workers 
sufficient freedom of movement and enable them to perform their work safely.

16.4.  Windows and skylights

16.4.1. Windows, skylights and ventilation devices which are meant to be opened, adjusted 
or secured must be designed so that these operations can be carried out safely.

They must not be positioned so as to constitute a hazard to workers when open.

16.4.2. It must be possible to clean windows and skylights without risk.

16.5.  Doors and gates

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0104


ЗМІСТ  92/104/EEC 441

16.5.1. The position, number and dimensions of doors and gates, and the materials used in 
their construction, are determined by the nature and use of the rooms or areas.

16.5.2. Transparent doors must be appropriately marked at a conspicuous level.

16.5.3. Swing doors and gates must be transparent or have see-through panels.

16.5.4. If transparent or translucent surfaces in doors and gates are not made of safety 
material and if there is a danger that workers may be injured if a door or gate should shatter, 
the surfaces must be protected against breakage.

16.5.5. Sliding doors must be fitted with a safety device to prevent them from being derailed 
and falling over unexpectedly.

16.5.6. Doors and gates opening upwards must be fitted with a mechanism to secure them 
against falling back unexpectedly.

16.5.7. Doors along escape routes must be appropriately marked.

It must be possible to open them from the inside at any time without special assistance.

It must be possible to open the doors when the workplaces are occupied.

16.5.8. Doors for pedestrians must be provided in the immediate vicinity of any gates 
intended essentially for vehicle traffic, unless it is safe for pedestrians to pass through; such 
doors must be clearly marked and left permanently unobstructed.

16.5.9. Mechanical doors and gates must function without risk of accident to workers.

They must be fitted with easily identifiable and accessible emergency shut-down devices 
and, unless they open automatically in the event of a power failure, it must also be possible 
to open them manually.

16.6.  Ventilation of enclosed workplaces

16.6.1. Steps shall be taken to ensure that there is sufficient fresh air in enclosed workplaces, 
having regard to the working methods used and the physical demands placed on the workers.

If a forced ventilation system is used, it must be maintained in working order.

Any breakdown must be indicated by a control system where this is necessary for workers’ 
health.

▼B

16.6.2. If air-conditioning or mechanical ventilation installations are used, they must operate 
in such a way that workers are not exposed to draughts which cause discomfort.
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Any deposit or dirt likely to create an immediate danger to the health of workers by polluting 
the atmosphere must be removed without delay.

16.7.  Room temperature

16.7.1. During working hours, the temperature in rooms containing workstations must 
be suitable for human beings, having regard to the working methods being used and the 
physical demands placed on the workers.

16.7.2. The temperature in rest areas, rooms for duty staff, sanitary facilities canteens and 
first aid rooms must be appropriate to the particular purpose of such areas.

16.7.3. Windows, skylights and glass partitions should allow excessive effects of sunlight in 
workplaces to be avoided, having regard to the nature of the work and of the workplace.

16.8.  Rest rooms

16.8.1. Where the safety or health of workers, in particular because of the type of activity 
carried out or the presence of more than a certain number of employees, so requires, 
workers must be provided with an easily accessible rest room.

This provision does not apply if the workers are employed in offices or similar workrooms 
providing equivalent relaxation during breaks.

16.8.2. Rest rooms must be large enough and equipped with an adequate number of tables 
and seats with backs for the number of workers.

16.8.3. In rest rooms appropriate measures must be introduced for the protection of non-
smokers against discomfort caused by tobacco smoke.

16.8.4. If working hours are regularly and frequently interrupted and there is no rest room, 
other rooms must be provided in which workers can stay during such interruptions, wherever 
this is required for the safety or health of workers.

Appropriate measures should be taken for the protection of non-smokers against discomfort 
caused by tobacco smoke.

17.  Pregnant women and nursing mothers

Pregnant women and nursing mothers must be able to lie down to rest in appropriate 
conditions.

18.  Disabled workers

Workplaces must be organized to take account of disabled workers, if necessary.

This provision applies in particular to the doors, passageways, staircases, showers, 
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washbasins, lavatories and workstations used or occupied directly by disabled workers.

PART B 
SPECIAL MINIMUM REQUIREMENTS APPLICABLE TO SURFACE MINERAL-EXTRACTING 

INDUSTRIES

1.  General

1.1. Without prejudice to Article 3 (2), the employer who, in accordance with national 
legislation and/or practice, is responsible for the workplace covered by this Part B must 
ensure that the safety and health document shows that all relevant measures have been 
taken to protect the safety and health of workers in both normal and critical situations.

1.2. The safety and health document must be brought up to date regularly and be available 
for inspection at the workplace.

▼B

Work must be carried out in accordance with the safety and health document.

2.  Operation

2.1. Work must be planned taking into account the elements of the safety and health 
document which concern the risks of falls or slips of ground.

Consequently, as a preventive measure, the height and slope of overburden-stripping and 
extraction faces must be appropriate to the nature and stability of the ground and the 
methods of working.

2.2. Benches and haul roads must be stable enough for the plant used.

They must be constructed and maintained in such a way that plant can be moved safely.

2.3. Before the start or restart of work, stripping and extraction faces above work areas 
or haul roads must be checked for loose ground or rocks.

Scaling must be carried out where necessary.

2.4. Faces and tips must not be worked in such a way that instability is created.

PART C 
SPECIAL MINIMUM REQUIREMENTS APPLICABLE TO UNDERGROUND MINERAL-

EXTRACTING INDUSTRIES

1.  General

1.1. Without prejudice to Article 3 (2), the employer who, in accordance with national 
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legislation and/or practice, is responsible for the workplace covered by this Part C must 
ensure that the safety and health document shows that all relevant measures have been 
taken to protect the safety and health of workers in both normal and critical situations.

1.2. The safety and health document must be brought up to date regularly and be available 
for inspection at the workplace.

Work must be carried out in accordance with the safety and health document.

2.  Plans of underground workings

2.1. Plans of underground workings drawn to a scale which provides a clear representation 
must be prepared.

In addition to roadways and winning areas, they must show the known features which may 
influence working and safety.

They must be readily accessible and must be kept for as long as is necessary for safety 
purposes.

2.2. Plans of underground workings must be brought up to date periodically and held 
available at the workplace.

3.  Outlets

All undergound workings must have access to the surface via at least two separate outlets 
which are soundly constructed and readily accessible to underground workers.

Mechanical manwinding or manriding facilities must be available for these outlets if 
considerable physical effort is involved in negotiating them.

4.  Workings

Workings where underground work is carried out must be constructed, operated, equipped 
and maintained so that workers can work and move in them with a minimum of risk.

▼B

Roadways must be signposted to help workers to find their way about the workings.

5.  Transport

5.1. Transport facilities must be installed, operated and maintained in such a way as to 
ensure the safety and health of drivers, users and other persons in the vicinity.

5.2. Mechanical manwinding or manriding facilitates must be properly installed and used 
in accordance with written instructions.
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6.  Support and ground stability

Support must be provided as soon as possible after excavation, except where the stability 
of the ground makes it unnecessary for the safety of workers. Support must be installed in 
accordance with plans and written instructions.

Workings accessible to workers must be inspected regularly for ground stability, and support 
maintained accordingly.

7.  Ventilation

7.1. All underground workings to which access is permitted must be ventilated in an 
appropriate manner.

Continuous ventilation must be provided to maintain, with an adequate safety margin:

— a healthy atmosphere,
— an atmosphere in which the risks of explosion and respirable dust are kept under 

control,
— an atmosphere in which working conditions are adequate while work is in progress, 

having regard to the working methods being used and the physical demands placed on 
the workers.

7.2. Where the requirements of 7.1 cannot be met by natural ventilation, the main 
ventilation must be provided by means of one or more mechanical fans.

Steps must be taken to ensure stable and continuous ventilation.

The depression of the main fans must be monitored continuously, and an automatic alarm 
must indicate unscheduled stoppages.

7.3. The ventilation parameters must be measures periodically and recorded.

A ventilation plan containing the pertinent details of the ventilation system must be 
prepared, brought up to date periodically and held available at the workplace.

8.  Gassy mines

8.1. An underground working is regarded as gassy if firedamp is likely to be released in 
such a quantity that the risk of formation of an explosive atmosphere cannot be 
excluded.

8.2. The main ventilation must be provided by one or more mechanical fans.
8.3. Working must proceed taking account of firedamp emission. 

Steps must be taken to eliminate as far as possible the risks arising from firedamp.
8.4. Auxiliary ventilation must be limited to development and salvage work and to places 

with a direct connection to the main ventilation current.
 Production workings may be ventilated by auxiliary systems only if appropriate 

additional measures are taken to ensure the safety and health of workers.
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8.5. The ventilation measurement referred to under 7.3 must be supplemented by 
firedamp determinations.

▼B

Where required by the safety and health document, firedamp levels must also be continuously 
monitored in return airways from production units using mechanized extraction or 
underpinning and at the head ends of mechanized blind end workings.

8.6. Only explosives and initiating devices specifically for gassy mines may be used.

8.7. The provisions of 4.1.2 of Part A are replaced as follows:

— Smoking, carrying tobacco for smoking and any objects which may be used to produce a 
flame are prohibited.

— Flame cutting, welding and other similar operations are permitted only in exceptional 
circumstances and subject to specific measures ensuring the safety and health of the 
workers.

9.  Mines containing flammable dusts

9.1. Coal mines are considered to be susceptible to flammable dusts except where the 
safety and health document shows that none of the seams being worked contains dust 
liable to propagate an explosion.

9.2. In mines with flammable dusts the provisions of 8.6 and 8.7 of this Part C apply mutatis 
mutandis.

9.3. Steps must be taken to reduce flammable dust deposits, and to remove neutralize or 
bind the same.

9.4. Propagation of flammable dust and/or firedamp explosions which are liable to trigger 
further flammable dust explosions must be limited by installing a system of explosion 
barriers.

The locations of such explosion barriers must be indicated in a document which is brought 
up to date periodically and held available at the workplace.

10.  Gas outbursts, rockbursts and water inrushes

10.1. In zones susceptible to gas outbursts with or without the projection of minerals or 
rock, rock- bursts or water inrushes, an operating plan must be drawn up and implemented 
so as to ensure, as far as possible, a safe system of work and the protection of workers.

10.2. Measures must be taken to identify risk zones, protect workers in workings 
approaching or traversing these zones, and control the risks.
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11.  Fires, combustions and heatings

11.1. Provision must be made for the prevention and, where appropriate, the early 
detection of spontaneous combustion.

11.2. Flammable materials taken into underground workings must be limited to the 
quantities which are strictly necessary.

11.3. Where it is necessary to use hydraulic fluids (fluids for the transmission of hydrostatic 
and/or hydrokinetic mechanical energy), fluids which are difficult to ignite must, as far as 
possible, be used in order to avoid the risk of fire and its spread.

The hydraulic fluids must satisfy specifications and test conditions relating to fire resistance 
and hygiene criteria.

Where hydraulic fluids are used which do not satisfy the specifications, conditions and 
criteria referred to in the second subparagraph, additional precautions must be taken to 
avoid the increased risk of fire and its spread.

12.  Precautions for withdrawal of workers

So that they can withdraw in safety, workers must, where necessary, be provided with self-
rescue respiratory protection devices which they must always keep within their reach.

Workers must be trained in the use of these devices.

▼B

These devices must remain at the site and be checked regularly to ensure that they are in 
good condition.

13.  Lighting

The provisions of section 13 of Part A are replaced as follows:

— Workers must be provided with a suitable personal lamp.

— Workstations must as far as possible be equipped with artificial lighting adequate for the 
protection of workers’ safety and health.

— Lighting installations must be placed in such a way that there is no risk of accident to 
workers as a result of the type of lighting fitted.

14.  Underground workforce accounting

It must be possible to know exactly who is under ground at any time.
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15.  Rescue organization

In order to enable suitable action to be taken rapidly and effectively in the event of a major 
incident, an adequate rescue organization must be set up.

The rescue organization must, in order to be able to act at any site where underground 
extraction or exploratory workings are in progress, have sufficient trained rescue workers 
and adequate rescue equipment at its disposal.
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7. ДИРЕКТИВА РАДИ 89/656/ЄЕС ВІД 30 ЛИСТОПАДА 1989 РОКУ 
ПРО МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ 
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ (ТРЕТЯ ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 
16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

(ОВ L 393, 30.12.1989, С. 18)

Зі змінами, внесеними:
Офіційний вісник

№ С дата
►M1		 Директива	Європейського	Парламенту	та	Ради	2007/30/
ЄС	від 20 червня 2007 року  L 165  21 27.6.2007

Виправлено:

►С1	Виправлення, ОВ L 59, 6.3.1991, С. 24 (89/656/ЄЕС)

▼B

ДИРЕКТИВА РАДИ 
від 30 листопада 1989 року 

про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці 

(третя окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) 
(89/656/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства 
і, зокрема, його статтю 118а,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), подану після консультації з Дорадчим комітетом 
по безпеці, гігієні та охороні здоров’я на роботі,

У співпраці з Європейським Парламентом (2),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (3), 

Оскільки стаття 118а Договору передбачає, що Рада повинна прийняти директиви, 
в яких будуть встановлені мінімальні вимоги, спрямовані на забезпечення більш 
високого рівня, особливо у виробничому середовищі, безпеки і охорони здоров’я 
працівників;

Оскільки згідно зі згаданою статтею, такі директиви повинні уникати адміністративних, 
фінансових та законодавчих обмежень, щоб вони не гальмували процес становлення 
і розвитку малого і середнього підприємництва;

Оскільки повідомлення Комісії про програму стосовно безпеки, гігієни і охорони 

1 ОВ C 161, від 20.6.1988, С. 1, ОВ C 115, від 8.5.1989, С.27 та ОВ С 287, від 15.11.1989, С.11.
2 ОВ C 12, від 16.1.1989, С.92 та ОВ С 256, від 9.10.1989, С.61
3 ОВ С 318, від 12.12.1988, С.30.
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здоров’я на роботі (1) передбачає прийняття директиви про використання працівниками 
індивідуальних засобів захисту на роботі;

Оскільки Рада в своїй резолюції від 21 грудня 1987 року стосовно безпеки життя, 
гігієни і охорони здоров’я на роботі (2) відзначила намір Комісії подати їй на розгляд 
найближчим часом перелік мінімальних вимог стосовно організації безпеки і охорони 
здоров’я на роботі;

Оскільки відповідність мінімальним вимогам, спрямованим на забезпечення 
зменшення загроз безпеці і здоров’ю тих, хто використовує засоби індивідуального 
захисту (зіз), є суттєвим для гарантування безпеки і здоров’я працівників;

Оскільки ця окрема Директива відповідно до частини 1 статті 16 Директиви Ради 
89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про запровадження заходів з підвищення рівня 
безпеки і охорони здоров’я працівників на роботі (3). 

Оскільки таким чином положення згаданої директиви будуть повністю стосуватись 
використання працівниками засобів індивідуального захисту (зіз) на робочих місцях, 
що не суперечить більш суворим і специфічним вимогам, які містить ця Директива;

Оскільки ця Директива є практичним кроком до досягнення соціальної орієнтації 
внутрішнього ринку;

Оскільки колективним засобам захисту повинен надаватись пріоритет над засобами 
індивідуального захисту (зіз); 

Оскільки від роботодавця вимагається забезпечення безпеки обладнання і вжиття 
заходів безпеки;

▼B

Оскільки вимоги, закладені у цій Директиві, не повинні викликати зміни вимог 
до засобів індивідуального захисту, дизайн та виробництво яких узгоджується з 
Директивами, що стосуються до безпеки і охорони здоров’я на роботі;

Оскільки повинно бути передбачене положення про документацію, які держави-
члени зможуть використовувати, встановлюючи загальні правила користування 
індивідуальними засобами захисту;

Оскільки згідно з рішенням 74/325/ЕЕС (4) з останніми змінами, внесеними у 1985 році 
Актом про приєднання, Комісія консультується з Дорадчим комітетом з питань гігієни, 
безпеки та здоров’я на роботі при розробці пропозицій в цій сфері,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

1 ОВ С 28, від 3.2.1988, С.3.
2 ОВ С 28, від 3.2.1988, С.1.
3 ОВ № L183, 29.6.1989, С.1.
4 ОВ № L185, 9.7.1974, С.15.
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Розділ І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
С т а т т я  1 

Сфера застосування

1. Ця Директива є третьою окремою Директивою у значенні частини 1 статті 16 
Директиви 89/391/ЄЕС, містить в собі мінімальні вимоги до засобів індивідуального 
захисту, які використовуються працівниками на роботі.

2. Положення Директиви 89/391/ЄЕС повністю можуть бути застосовані до всієї 
сукупності вимог щодо засобів індивідуального захисту, згаданих у частині 1, не 
порушуючи більш	►С2 суворих ◄ та/або спеціальних положень цієї Директиви.

С т а т т я  2 
Визначення

1. Для цілей цієї Директиви засоби індивідуального захисту означають все обладнання, 
призначене для носіння і використання працівником для свого захисту від однієї чи 
більшої кількості небезпек, які могли б становити загрозу безпеці та здоров’ю на 
роботі, а також будь-яких Додатків та пристроїв, призначених для цієї мети.

2. Визначення у частині 1 стосується:

(a) звичайного робочого одягу і форми, яка не призначається для захисту безпеки і 
здоров’я працівника;

(b) обладнання, яке використовується в надзвичайних ситуаціях та рятувальними 
службами;

(c) засобів індивідуального захисту, виготовлених для військ, поліції та інших органів 
підтримки правопорядку;

(d) засобів індивідуального захисту для дорожнього транспорту;
(e) спортивного обладнання;
(f) обладнання для самозахисту і стримування;
(g) портативних засобів для виявлення і попередження ризиків та перешкод.

С т а т т я  3 
Загальне правило

Засоби індивідуального захисту повинні використовуватися тоді, коли неможливе 
уникнення чи значне обмеження небезпечної ситуації технічними засобами 
колективного захисту або засобами, методами чи процедурою організації роботи.

▼B

Розділ ІІ.  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РОБОТОДАВЦЯ

С т а т т я  4 
Загальні положення

1. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Співтовариства щодо 
їх дизайну та виробництва з урахуванням вимог безпеки і охорони здоров’я.
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Всі засоби індивідуального захисту повинні:

(a) відповідати ступеню існуючих ризиків та не призводити до будь-якого збільшення 
ризику;

(b) відповідати існуючим на робочому місці умовам;

(c) враховуючи ергономічні вимогами і стан здоров’я працівника;

(d) точно підходити користувачеві після необхідного регулювання.

2. Якщо існування більше одного ризику робить необхідним для працівника носіння 
одночасно більше одного засобу індивідуального захисту, таке обладнання повинно 
бути сумісним і ефективним проти існуючої загрози чи загроз.

3. Умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема, термін його 
використання повинні бути визначені, враховуючи серйозність небезпеки, частоту 
знаходження працівника під її дією, характеристику робочого місця кожного 
працівника і ефективність дії засобу індивідуального захисту.

4. Засіб індивідуального захисту в принципі призначений для особистого користування.

Якщо обставини вимагають, щоб засіб індивідуального захисту використовувався 
більш ніж однією людиною, то повинні бути прийняті відповідні заходи, щоб це не 
створювало проблем для здоров’я та особистої гігієни користувачів.

5. Належна інформація про кожний засіб індивідуального захисту, необхідна згідно з 
частинами 1 і 2, повинна бути забезпечена і бути доступною для підприємства та/або 
установи.

6. Засіб індивідуального захисту повинен бути безкоштовно наданий роботодавцем, 
який повинен забезпечити його працездатність, задовільний гігієнічний стан 
за допомогою належного обслуговування ремонту та заміни деталей. Однак 
держави-члени можуть передбачити, згідно зі своєю національною практикою, що 
працівнику може бути запропоновано частково оплачувати вартість деяких засобів 
індивідуального захисту, за умови, що їх використання не є вкрай необхідним на 
робочому місці.

7. Роботодавець повинен спочатку поінформувати працівника про ризики від яких 
його захищає користування засобом індивідуального захисту.

8. Роботодавець повинен налагодити навчання або, в разі необхідності, організувати 
демонстрацію використання засобів індивідуального захисту.

9. Засоби індивідуального захисту можуть використовуватись виключно для 
визначених цілей, крім особливих і виняткових обставин.

Вони повинні використовуватись згідно з інструкціями.

Такі інструкції повинні бути зрозумілими для працівників
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▼B

С т а т т я  5 
Оцінка засобів індивідуального захисту

1. Перед вибором засобу індивідуального захисту, роботодавець повинен з’ясувати, 
чи відповідає зіз, який він планує використовувати, вимогам статті 4(1) та (2).

Оцінка повинна включати:

(a) аналіз та оцінку небезпечних ситуацій, яких не можна уникнути за допомогою 
інших засобів;

(b) визначення характеристик, які повинен мати засіб індивідуального захисту, для 
ефективного захисту від небезпек визначених в пункті (а), беручи до уваги будь-яку 
небезпеку, яку можна створити саме обладнання;

(c) порівняння характеристик наявних засобів індивідуального захисту повинно 
включати характеристики, згадані в пункті (b).

2. Оцінка, передбачена у частині 1, повинна бути переглянутою при внесенні будь-
яких змін стосовно будь-яких її елементів.

С т а т т я  6  (1 ) 
Правила використання

1. Не порушуючи вимог статей 3, 4 і 5, держави-члени повинні забезпечити 
встановлення загальних правил використання засобів індивідуального захисту та/
або правил, які визначають, коли роботодавець повинен забезпечити працівників 
засобами індивідуального захисту, з урахуванням положень законодавства 
Співтовариства стосовно вільного переміщення такого обладнання. Ці правила 
повинні визначити, зокрема, обставини або небезпечні ситуації, в яких, не порушуючи 
пріоритету колективних засобів захисту, використання засобів індивідуального 
захисту є необхідним

Додатки І, ІІ та ІІІ містять інформацію, якою треба користуватись для встановлення 
цих правил.

Держави-члени, адаптуючи правила, згадані у частині 1, повинні враховувати будь-
які значні зміни, що стосуються відповідності засобів індивідуального захисту та 
колективних засобів захисту, ризикам, поява яких зумовлена технічним прогресом.

2. Держави-члени повинні консультувати організації працівників та роботодавців 
стосовно правил, згаданих в частинах 1 і 2.

С т а т т я  7 
Інформація для працівників

Без шкоди статті 10 Директиви 89/391/ЄЕС, працівники та/або їх представники повинні 
бути поінформовані про всі заходи, що мають бути вжиті для забезпечення безпеки 

1 Див. Повідомлення Комісії (ОВ № С 328, 30.12.1989, С. 3).
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і здоров’я працівників при використанні ними засобів індивідуального захисту на 
робочих місцях.

С т а т т я  8 
Інструктаж і навчання працівників

Інструктаж і навчання працівників та/або їх представників, повинні проводитись згідно 
зі статтею 11 Директиви 89/391/EEC стосовно питань, викладених в ній, включаючи 
Додатки до неї.

▼B

Розділ ІІІ. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  9 
Пристосування Додатків

Зміни суто технічного порядку, викладені в Додатках І, ІІ і ІІІ є результатом:
— прийняття директив щодо технічного узгодження і стандартизації, що стосуються 

засобів індивідуального захисту та/або;
— з урахуванням технічного прогресу і змін в міжнародних правилах і інструкціях, 

або знаннях в сфері засобів індивідуального захисту, 

повинні бути прийняті згідно з процедурою, викладеною в статті 17 Директиви 89/391/
ЄEC.

С т а т т я  10 
Прикінцеві положення

1. Держави-члени повинні ввести в дію закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення, необхідні для виконання цієї Директиві не пізніше 31 грудня 1992. Вони 
повинні негайно інформувати про це Комісію.

2. Держави-члени повинні повідомити Комісії текст національних правових положень, 
які вони приймуть, та тексти вже прийнятих правових приписів у сфері, якої стосується 
ця Директива.

▼М1 ––––––

▼B

С т а т т я  11
Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼B
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▼B

ДОДАТОК ІІ 
НЕПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ:

ЗАХИСТ ГОЛОВИ
— Захисні шоломи, які використовуються в промисловості (гірничо-видобувній, 

будівельній тощо).
— Захист поверхні голови (капелюхи, кепі, сітки для волосся – з затемненням очей 

і без).
— Захисні головні убори (капелюхи, кепі, кепки з захистом і без).

ЗАХИСТ СЛУХУ
— Затички для вух та схожі засоби.
— Повністю звукозахисні шоломи.
— Вушні затички, які можуть кріпитися до шоломів.
— Захисники вуха з укв-приймачем з індукційною петлею.
— Захисники вуха з внутрішнім телефонним зв’язком.

ЗАХИСТ ОЧЕЙ І ОБЛИЧЧЯ
— Окуляри.
— Захисні окуляри.
— Захист від рентгено-, лазерно-, ультрафіолетового, інфрачервоного 

випромінювання, від видимої радіації.
— Екрани для обличчя.
— Дугоподібні щити та маски (ручні маски, маски-пов’язки, маски, які прикріплюються 

до захисного шолому).

ЗАХИСНИКИ ДИХАННЯ 
— Пилові фільтри, газові і радіоактивні фільтри.
— Ізольовані пристрої з подачею повітря.
— Засоби для дихання, включаючи знімну маску для зварювання.
— Обладнання для прання.
— Костюми для прання.

ЗАХИСТ РУК 
— Рукавиці
— Від механічних ушкоджень.
— Від хімікатів.
— Для електриків і від спеки
— Рукавиці.
— Напальчники.
— Захисники зап’ясток для важкої праці.
— Безпальцеві рукавиці.

ЗАХИСТ НІГ
— Туфлі, черевики до гомілки, литок, безпечні черевики

▼B

— Туфлі, які швидко можна розстебнути чи розв’язати.
— Туфлі з додатковим захистом пальців.
— Туфлі з жаростійкою підошвою.
— Жаростійкі туфлі, черевики та чоботи.
— Термальні туфлі, черевики та чоботи.
— Вібростійке взуття, черевики та чоботи.
— Антистатичне взуття, черевики та чоботи.
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— Ізолююче взуття, черевики та чоботи.
— Захисні черевики для працівників, які працюють з ланцюговою пилкою.
— Черевики на дерев’яній підошві.
— Наколінники.
— Змінні захисні підйоми.
— Гетри.
— Змінні підошви (теплостійкі, стійкі до пробиття або потостійкі).
— Снігоступи (для криги, снігу та слизької підлоги).

ЗАХИСТ ШКІРИ 
— Захисні креми /мазі.

ЗАХИСТ ТУЛУБА І ЖИВОТА 
— Захисні пальта, жакети та фартухи, які забезпечують захист від механічних 

пошкоджень (порізів, проколів, розплавлення).
— Жаростійкі пальта.
— Рятувальні жакети.
— Фартухи, які захищають від рентгенівського випромінювання.
— пояси.

ЗАХИСТ ВСЬОГО ТІЛА 
— Обладнання, виготовлене для попередження падіння
— Обладнання для попередження падіння (з усім необхідним приладдям).
— Засоби перестрахування (повне обладнання з усім необхідним приладдям).
— Засоби тримання тіла (захисні ремені).
— Захисний одяг
— Безпечний робочий одяг (костюми та спецодяг);
— Захисний одяг від механічних пошкоджень;
— Захисний одяг від хімічних пошкоджень;
— Захисний одяг від розплавлених бризок металу та інфрачервоної радіації;
— Жаростійкий одяг;
— Термальний одяг;
— Захисний одяг від радіоактивного ураження;
— Пило-непроникливий одяг;
— Газостійкий одяг;

▼B

— Захист від флюорисценції, відзеркалюючий одяг та доповнення до нього (пов’язки, 
рукавиці тощо);

— Захисні чохли

▼B

ДОДАТОК ІІІ 
НЕПОВНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ ТА СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ 

КОРИСТУВАННЯ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ:

1. ЗАХИСТ ГОЛОВИ (ЧЕРЕПА) 

Захисні шоломи 
— Будівельні роботи, особливо роботи під, або поблизу помостів та на поверхні 

землі, монтаж і виготовлення форм, будівництво та збірка, будівництво помостів 
і руйнівні роботи;

— Роботи на стальних мостах, стальних будівельних конструкціях, баштах, стальних 
гідравлічних спорудах, на плавильних печах, працюючих фрезах, великих 
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контейнерах, великих трубопроводах, бойлерних, заводах та електростанціях;
— Робота в тунелях, шахтах, траншеях;
— Земельні та гірничі роботи;
— Підземні, копальні, вугледобувні роботи, розкопки;
— Робота з установленими інструментами;
— Підривні роботи;
— Роботи поблизу ліфтів, підйомних механізмів, кранів та конвеєрів;
— Робота біля плавильних печей, працюючих фрез, на редукторних заводах, 

сталеливарні роботи, металообробка, ковальські роботи, крапельна ковка та 
відливка;

— Робота біля промислових печей, контейнерів, механізмів, бункерів, трубопроводів, 
на баштах;

— Суднобудування;
— Прокладання залізниць;
— Скотобійні.

2. ЗАХИСТ НІГ

Захисні туфлі з непроколюваною підошвою
— Каркасні, фундаментні, шляхові роботи;
— Будування помостів;
— Розбір каркасних конструкцій;
— Робота з готовими та наполовину виготовленими частинами, включаючи монтаж 

та витягування;
— Робота на складах підрядчика і сховищах;
— Робота на даху.

Захисні туфлі без непроникної підошви
— При роботі на стальних мостах, стальних будівельних конструкціях, щоглах, баштах, 

ліфтах, стальних гідравлічних конструкціях, плавильних печах, працюючих фрезах, 
з великими контейнерами, трубопроводами, на електростанціях, бойлерних

— Робота, пов’язана з виготовленням печей, встановлення систем підігріву та 
вентиляції, метало-будівельні роботи;

— Конверсійна робота;
— Робота з плавильними печами, сталлю, металами, працюючими фрезами, ковка, 

гаряча пресування, крашення;
— Робота, пов’язана з видобутком у відкритих копальнях з вугільними перевезеннями;
— Гірничі роботи;

▼B

— Роботи, пов’язані із виготовленням скла, скляне виробництво;
— Робота з ліпкою у керамічній промисловості;
— Робота біля плавильних печей і сушок в керамічній промисловості;
— Робота, пов’язана з перевезеннями та зберіганнями;
— Ліпні роботи у сфері індустрії з керамічних виробів та будівних матеріалів.
— Робота, пов’язана з перевезеннями замороженого м’яса, з виготовленням 

захисного пакування для продуктів;
— Суднобудування;
— Прокладання залізниць.

Захисні туфлі з каблуками або/та непроколюваною підошвою 
— Робота на даху.

Захисні туфлі з ізолюючою підошвою
— Робота з дуже гарячими або з дуже холодними матеріалами.
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Захисні туфлі, які легко можна зняти в разі попадання рідких матеріалів.

— Якщо існує ризик проникнення розплавляємих речовин.

3. ЗАХИСТ ОБЛИЧЧЯ ТА ОЧЕЙ, ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ, ЛИЦЕВІ ЩИТИ ЧИ ЕКРАНИ
— Для зварювальних, точильних чи різальних робіт;
— вирізання;
— Гірничодобувні і переробні роботи;
— Робота з встановленими інструментами;
— Робота на машинках, які збирають стружку;
— Крапельна ковка;
— Розбирання та знищення деталей;
— Покриття шліфуючими матеріалами;
— Робота з кислотами та їдкими розчинами, з речовинами, що запобігають корозії, 

дезинфекція;
— Робота з аерозолями;
— Робота поблизу розплавлених речовин;
— Робота, пов’язана з жаровипроміненням;
— Робота з лазерами.

4. ЗАХИСНІ РЕСПІРАТОРИ (ЗАХИСТ ОРГАНІВ ДИХАННЯ)

— Робота в контейнерах, заборонених зонах та газових промислових печах, де може 
бути недостатньо кисню або газу;

— Робота біля плавильної печі;
— Робота біля газового конвертера та вибухових газових труб;
— Робота поблизу кранів, плавильних печей, ковшів, де може бути пил;
— Робота, пов’язана з нерівномірним розбризкуванням фарби;
— Робота в шахтах, каналізаційних трубах та під землею, пов’язана з каналізацією;
— Робота на заводах-холодильниках, де є небезпека, що може вилитися холодильна 

речовина.

▼B

5. ЗАХИСТ СЛУХУ
— Робота, пов’язана з обробкою металів;
— Робота з пневматичними свердлами;
— Робота з наземним транспортом в аеропортах;
— Роботи з копером.
— Деревообробна та текстильна промисловість;

6.  ЗАХИСТ ТІЛА І РУК 
— Робота з кислотами, їдкими розчинами, з дезінфекційними речовинами, та 

речовинами, що запобігають корозії;
— Робота з (або) поблизу гарячих матеріалів, де відчувається спека;
— Роботи по виготовленню скла;
— Роботи по виготовленню вибухівки;
— Роботи в холодних приміщеннях.
Вогнестійкий захисний одяг 
— Зварювання в обмежених зонах;

Захисні фартухи 
— Різальні роботи;
— Робота з ножами, включаючи небезпеку наближення ножів до тіла;
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Шкіряні фартухи
— Для зварювання;
— Кування;
— Лиття.

Захист рук
— При різанні.

Рукавиці
— Зварювання.
— Рукавиці для тримання шпилястих предметів та іншої техніки, де є небезпека 

того, що рукавиці можуть бути затягнуті в механізм;
— Незахищена робота з кислотами та їдкими розчинами.

Рукавиці з металевої сітки
— При різанні.
— Регулярне нарізування з використанням ножа при виготовленні продукції чи на 

бойні.
— Заміна ножів в різальних машинах.

7. ОДЯГ, ЯКИЙ ЗАХИЩАЄ ВІД НЕПОГОДИ
— Робота на відкритому повітрі, в дощ чи холод

8. ВІДДЗЕРКАЛЮЮЧА ОДЕЖА
— Там, де треба чітко бачити працівників.

9. РОБОТА З ПРИЧІПНИМИ РЕМЕНЯМИ
— Виготовлення помостів;
— Складання наполовину виготовлених частин;
— Робота на щоглах.

▼B

10. ЗАХИСНІ КАНАТИ
— Робота в кабінах кранів;
— Робота на складах та пов’язана з поповненням обладнання;
— Робота на високих секціях та бурильних платформах;
— Робота в шахтах та каналізації.

11. ЗАХИСТ ШКІРИ
— Виробництво облицювальних матеріалів;
— Видобування
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COUNCIL DIRECTIVE 
of 30 November 1989 

on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal 
protective equipment at the workplace (third individual directive within the meaning of 

Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) 
(89/656/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community and in particular 
Article 118a thereof,

Having rega rd to the Commission proposal (1), submitted after consultation with the Advisory 
Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,

In cooperation with the European Parliament(2) ,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3), 

Whereas Article 118a of the Treaty provides that the Council shall adopt, by means of 
directives, minimum requirements designed to encourage improvements, especially in the 
working environment, to guarantee greater protection of the health and safety of workers;

Whereas, under the said Article, such directives shall avoid imposing administrative, financial 
and legal constraints in a way which would hold back the creation and development of small 
and medium-sized undertakings;

1 OJ No C 161, 20.6.1988, p. 1, OJ No C 115, 8.5.1989, p. 27 and OJ No C 287, 15.11.1989, p. 11.
2 OJ No C 12, 16.1.1989, p. 92 and OJ No C 256, 9.10.1989, p. 61.
3 OJ No C 318, 12.12.1988, p. 30.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01989L0656-20070627&qid=1429790886885&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01989L0656-20070627&qid=1429790886885&from=EN
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Whereas the Commission communication on its programme concerning safety, hygiene and 
health at work (1) provides for the adoption of a directive on the use of personal protective 
equipment at work;

Whereas the Council, in its resolution of 21 December 1987 concerning safety, hygiene and 
health at work (2), noted the Commission’s intention of submitting to it in the near future 
minimum requirements concerning the organization of the safety and health of workers at 
work;

Whereas compliance with the minimum requirements designed to guarantee greater health 
and safety for the user of personal protective equipment is essential to ensure the safety 
and health of workers;

Whereas this Directive is an individual directive within the meaning of Article 16 (1) of 
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (3); whereas, consequently, the 
provisions of the said Directive apply fully to the use by workers of personal protective 
equipment at the workplace, without prejudice to more stringent and/or specific provisions 
contained in this Directive;

Whereas this Directive constitutes a practical step towards the achievement of the social 
dimension of the internal market;

Whereas collective means of protection shall be accorded priority over individual protective 
equipment; whereas the employer shall be required to provide safety equipment and take 
safety measures;

▼B

Whereas the requirements laid down in this Directive should not entail alterations to 
personal protective equipment whose design and manufacture complied with Community 
directives relating to safety and health at work;

Whereas provision should be made for descriptions which Member States may use when 
laying down general rules for the use of individual protective equipment;

Whereas, pursuant to Decision 74/325/EEC (4), as last amended by the 1985 Act of Accession, 
the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work is consulted by 
the Commission with a view to drawing up proposals in this field,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Subject

1 OJ No C 28, 3.2.1988, p. 3.
2 OJ No C 28, 3.2.1988, p. 1.
3 OJ No L 183, 29.6.1989, p. 1.
4 OJ No L 185, 9.7.1974, p. 15.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
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1. This Directive, which is the third individual directive within the meaning of Article 16 (1) of 
Directive 89/391/EEC, lays down minimum requirements for personal protective equipment 
used by workers at work.

2. The provisions of Directive 89/391/EEC are fully applicable to the whole scope referred 
to in paragraph 1, without prejudice to more ►C1 stringent ◄ and/or specific provisions 
contained in this Directive.

A r t i c l e  2 
Definition

1. For the purposes of this Directive, personal protective equipment shall mean all equipment 
designed to be worn or held by the worker to protect him against one or more hazards likely 
to endanger his safety and health at work, and any addition or accessory designed to meet 
this objective.

2. The definition in paragraph 1 excludes:

(a) ordinary working clothes and uniforms not specifically designed to protect the safety 
and health of the worker;

(b) equipment used by emergency and rescue services;
(c) personal protective equipment worn or used by the military, the police and other 

public order agencies;
(d) personal protective equipment for means of road transport;
(e) sports equipment;
(f) self-defence or deterrent equipment;
(g) portable devices for detecting and signalling risks and nuisances.

A r t i c l e  3 
General rule

Personal protective equipment shall be used when the risks cannot be avoided or sufficiently 
limited by technical means of collective protection or by measures, methods or procedures 
of work organization.

▼B

SECTION II 
EMPLOYERS’ OBLIGATIONS

A r t i c l e  4 
General provisions

1. Personal protective equipment must comply with the relevant Community provisions on 
design and manufacture with respect to safety and health.

All personal protective equipment must:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
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(a) be appropriate for the risks involved, without itself leading to any increased risk;
(b) correspond to existing conditions at the workplace;
(c) take account of ergonomic requirements and the worker’s state of health;
(d) fit the wearer correctly after any necessary adjustment.

2. Where the presence of more than one risk makes it necessary for a worker to wear 
simultaneously more than one item of personal protective equipment, such equipment 
must be compatible and continue to be effective against the risk or risks in question.

3. The conditions of use of personal protective equipment, in particular the period for which 
it is worn, shall be determined on the basis of the seriousness of the risk, the frequency 
of exposure to the risk, the characteristics of the workstation of each worker and the 
performance of the personal protective equipment.

4. Personal protective equipment is, in principle, intended for personal use.

If the circumstances require personal protective equipment to be worn by more than one 
person, appropriate measures shall be taken to ensure that such use does not create any 
health or hygiene problem for the different users.

5. Adequate information on each item of personal protective equipment, required under 
paragraphs 1 and 2, shall be provided and made available within the undertaking and/or 
establishment.

6. Personal protective equipment shall be provided free of charge by the employer, who 
shall ensure its good working order and satisfactory hygienic condition by means of the 
necessary maintenance, repair and replacements.

However, Member States may provide, in accordance with their national practice, that the 
worker be asked to contribute towards the cost of certain personal protective equipment in 
circumstances where use of the equipment is not exclusive to the workplace.

7. The employer shall first inform the worker of the risks against which the wearing of the 
personal protective equipment protects him.

8. The employer shall arrange for training and shall, if appropriate, organize demonstrations 
in the wearing of personal protective equipment.

9. Personal protective equipment may be used only for the purposes specified, except in 
specific and exceptional circumstances.

It must be used in accordance with instructions.

Such instructions must be understandable to the workers.

▼B

A r t i c l e  5 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
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Assessment of personal protective equipment

1. Before choosing personal protective equipment, the employer is required to assess 
whether the personal protective equipment he intends to use satisfies the requirements of 
Article 4(1) and (2).

This assessment shall involve:

(a) an analysis and assessment of risks which cannot be avoided by other means;
(b) the definition of the characteristics which personal protective equipment must have 

in order to be effective against the risks referred to in (a), taking into account any risks 
which this equipment itself may create;

(c) comparison of the characteristics of the personal protective equipment available with 
the characteristics referred to in (b).

2. The assessment provided for in paragraph 1 shall be reviewed if any changes are made 
to any of its elements.

A r t i c l e  6 (1 ) 
Rules for use

1. Without prejudice to Articles 3, 4 and 5, Member States shall ensure that general rules 
are established for the use of personal protective equipment and/or rules covering cases 
and situations where the employer must provide the personal protective equipment, taking 
account of Community legislation on the free movement of such equipment.

These rules shall indicate in particular the circumstances or the risk situations in which, 
without prejudice to the priority to be given to collective means of protection, the use of 
personal protective equipment is necessary.

Annexes I, II and III, which constitute a guide, contain useful information for establishing 
such rules.

2. When Member States adapt the rules referred to in paragraph 1, they shall take account 
of any significant changes to the risk, collective means of protection and personal protective 
equipment brought about by technological developments.

3. Member States shall consult the employers’ and workers’ organization on the rules 
referred to in paragraphs 1 and 2.

A r t i c l e  7 
Information for workers

Without prejudice to Article 10 of Directive 89/391/EEC, workers and/or their representatives 
shall be informed of all measures to be taken with regard to the health and safety of workers 
when personal protective equipment is used by workers at work.

A r t i c l e  8 
1 See the Commission communication (OJ No C 328, 30.12.1989, p. 3).
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Consultation of workers and workers’ participation

Consultation and participation of workers and/or of their representatives shall take place in 
accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on the matters covered by this Directive, 
including the Annexes thereto.

▼B

SECTION III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

A r t i c l e  9 
Adjustment of the Annexes

Alterations of a strictly technical nature to Annexes I, II and III resulting from:

— the adoption of technical harmonization and standardization directives relating to 
personal protective equipment, and/or

— technical progress and changes in international regulations and specifications or 
knowledge in the field of personal protective equipment,

shall be adopted in accordance with the procedure provided for in Article 17 of Directive 
89/391/EEC.

A r t i c l e  10 
Final provisions

1. Member States shall bring; into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive not later than 31 December 1992. They shall 
immediately inform the Commission thereof.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of 
national law which they adopt, as well as those already adopted, in the field covered by this 
Directive.

►M1 ––––––

▼B

A r t i c l e  11 
This Directive is addressed to the Member States.

▼B

ANNEX I 
SPECIMEN RISK SURVEY TABLE FOR THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

▼B

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
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ANNEX II 
NON-EXHAUSTIVE GUIDE LIST OF ITEMS OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

HEAD PROTECTION
— Protective helmets for use in industry (mines, building sites, other industrial uses).
— Scalp protection (caps, bonnets, hairnets— with or without eye shade).
— Protective headgear (bonnets, caps, sou’westers, etc. in fabric, fabric with proofing, 

etc.).

HEARING PROTECTION
— Earplugs and similar devices.
— Full acoustic helmets.
— Earmuffs which can be fitted to industrial helmets.
— Ear defenders with receiver for LF induction loop.
— Ear protection with intercom equipment.

EYE AND FACE PROTECTION
— Spectacles.
— Goggles.
— X-ray goggles, laser-beam goggles, ultra-violet, infra-red, visible radiation goggles.
— Face shields.
— Arc-welding masks and helmets (hand masks, headband masks or masks which can be 

fitted to protective helmets).

RESPIRATORY PROTECTION

— Dust filters, gas filters and radioactive dust filters.
— Insulating appliances with an air supply.
— Respiratory devices including a removable welding mask.
— Diving equipment.
— Diving suits.

HAND AND ARM PROTECTION

— Gloves to provide protection:
— from machinery (piercing, cuts, vibrations, etc.),
— from chemicals,
— for electricians and from heat.
— Mittens.
— Finger stalls.
— Over sleeves.
— Wrist protection for heavy work.
— Fingerless gloves.
— Protective gloves.



ЗМІСТ  89/656/EEC 468

FOOT AND LEG PROTECTION

— Low shoes, ankle boots, calf-length boots, safety boots.

▼B

— Shoes which can be unlaced or unhooked rapidly.
— Shoes with additional protective toe-cap.
— Shoes and overshoes with heat-resistant soles.
— Heat-resistant shoes, boots and overboots.
— Thermal shoes, boots and overboots.
— Vibration-resistant shoes, boots and overboots.
— Anti-static shoes, boots and overboots.
— Insulating shoes, boots and overboots.
— Protective boots for chain saw operators.
— Clogs.
— Kneepads.
— Removable instep protectors.
— Gaiters.
— Removable soles (heat-proof, pierce-proof or sweat-proof).
— Removable spikes for ice, snow or slippery flooring.

SKIN PROTECTION

— Barrier creams/ointments.

TRUNK AND ABDOMEN PROTECTION

— Protective waistcoats, jackets and aprons to provide protection from machinery 
(piercing, cutting, molten metal splashes, etc.).

— Protective waistcoats, jackets and aprons to provide protection from chemicals.
— Heated Waistcoats.
— Life jackets.
— Protective X-ray aprons.
— Body belts.

WHOLE BODY PROTECTION

—  Equipment designed to prevent falls

— Fall-prevention equipment (full equipment with all necessary accessories).
— Braking equipment to absorb kinetic energy (full equipment with all necessary 

accessories).
— Body-holding devices (safety harness).

—  Protective clothing

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
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— ’Safety’ working clothing (two-piece and overalls).
— Clothing to provide protection from machinery (piercing, cutting, etc.).
— Clothing to provide protection from chemicals.
— Clothing to provide protection from molten metal splashes and infra-red radiation.
— Heat-resistant clothing.
— Thermal clothing.
— Clothing to provide protection from radioactive contamination.
— Dust-proof clothing.
— Gas-proof clothing.

▼B

— Fluorescent signalling, retro-reflecting clothing and accessories (armbands, gloves, 
etc.).

— Protective coverings.

▼B

ANNEX III 
NON-EXHAUSTIVE GUIDE LIST OF ACTIVITIES AND SECTORS OF ACTIVITY WHICH MAY 

REQUIRE THE PROVISION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1.  HEAD PROTECTION (SKULL PROTECTION)

Protective helmets

— Building work, particularly work on, underneath or in the vicinity of scaffolding and 
elevated workplaces, erection and stripping of formwork, assembly and installation 
work, work on scaffolding and demolition work.

— Work on steel bridges, steel building construction, masts, towers, steel hydraulic 
structures, blast furnaces, steel works and rolling mills, large containers, large pipelines, 
boiler plants and power stations.

— Work in pits, trenches, shafts and tunnels.
— Earth and rock works.
— Work in underground workings, quarries, open diggings, coal stock removal.
— Work with bolt-driving tools.
— Blasting work.
— Work in the vicinity of lifts, lifting gear, cranes and conveyors.
— Work with blast furnaces, direct reduction plants, steelworks, rolling mills, metalworks, 

forging, drop forging and casting.
— Work with industrial furnaces, containers, machinery, silos, bunkers and pipelines.
— Shipbuilding.
— Railway shunting work.
— Slaughterhouses.

2.  FOOT PROTECTION

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
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Safety shoes with puncture-proof soles

— Carcase work, foundation work and road works.
— Scaffolding work.
— The demolition of carcase work.
— Work with concrete and prefabricated parts involving formwork erection and stripping.
— Work in contractors’ yards and warehouses.
— Roof work.

Safety shoes without pierce-proof soles

— Work on steel bridges, steel building construction, masts, towers, lifts, steel hydraulic 
structures, blast furnaces, steelworks and rolling mills, large containers, large pipelines, 
cranes, boiler plants and power stations.

— Furnace construction heating and ventilation installation and metal assembly work.
— Conversion and maintenance work.
— Work with blast furnaces, direct reduction plants, steelworks, rolling mills, metalworks, 

forging, drop forging, hot pressing and drawing plants.
— Work in quarries and open diggings, coal stock removal.
— Working and processing of rock.

▼B

— Flat glass products and container glassware manufacture, working and processing.
— Work with moulds in the ceramics industry.
— Lining of kilns in the ceramics industry.
— Moulding work in the ceramic ware and building materials industry.
— Transport and storage.
— Work with frozen meat blocks and preserved foods packaging.
— Shipbuilding.
— Railway shunting work.

Safety shoes with heels or wedges and pierce-proof soles

— Roof work.

Protective shoes with insulated soles

— Work with and on very hot or very cold materials.

Safety shoes which can easily be removed

— Where there is a risk of penetration by molten substances.

3.  EYE OR FACE PROTECTION
Protective goggles, face shields or screens

— Welding, grinding and separating work.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
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— Caulking and chiselling.
— Rock working and processing.
— Work with bolt-driving tools.
— Work on stock removing machines for small chippings.
— Drop forging.
— The removal and breaking up of fragments.
— Spraying of abrasive substances.
— Work with acids and caustic solutions, disinfectants and corrosive cleaning products.
— Work with liquid sprays.
— Work with and in the vicinity of molten substances.
— Work with radiant heat.
— Work with lasers.

4.  RESPIRATORY PROTECTION

Respirators/breathing apparatus

— Work in containers, restricted areas and gas-fired industrial furnaces where there may 
be gas or insufficient oxygen.

— Work in the vicinity of the blast furnace charge.
— Work in the vicinity of gas converters and blast furnace gas pipes.
— Work in the vicinity of blast furnace taps where there may be heavy metal fumes.
— Work on the lining of furnaces and ladles where there may be dust.
— Spray painting where dedusting is inadequate.
— Work in shafts, sewers and other underground areas connected with sewage.
— Work in refrigeration plants where there is a danger that the refrigerant may escape.

▼B

5.  HEARING PROTECTION

Ear protectors

— Work with metal presses.
— Work with pneumatic drills.
— The work of ground staff at airports.
— Pile-driving work.
— Wood and textile working.

6.  BODY, ARM AND HAND PROTECTION

Protective clothing
— Work with acids and caustic solutions, disinfectants and corrosive cleaning substances.
— Work with or in the vicinity of hot materials and where the effects of heat are felt.
— Work on flat glass products.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
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— Shot blasting.
— Work in deep-freeze rooms.

Fire-resistant protective clothing
— Welding in restricted areas.

Pierce-proof aprons
— Boning and cutting work.
— Work with hand knives involving drawing the knife towards the body.

Leather aprons
— Welding.
— Forging.
— Casting.

Forearm protection
— Boning and cutting.

Gloves

— Welding.
— Handling of sharp-edged objects, other than machines where there is a danger of the 

glove’s being caught.
— Unprotected work with acids and caustic solutions.

Metal mesh gloves
— Boning and cutting.
— Regular cutting using a hand knife for production and slaughtering.
— Changing the knives of cutting machines.

7.  WEATHERPROOF CLOTHING
— Work in the open air in rain and cold weather.

8.  REFLECTIVE CLOTHING
— Work where the workers must be clearly visible.

9.  SAFETY HARNESSES
— Work on scaffolding.
— Assembly of prefabricated parts.
— Work on masts.

▼B

10.  SAFETY ROPES
— Work in high crane cabs.
— Work in high cabs of warehouse stacking and retrieval equipment.
— Work in high sections of drilling towers.
— Work in shafts and sewers.

11.  SKIN PROTECTION
— Processing of coating materials.
— Tanning.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31989L0656
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8. ДИРЕКТИВА РАДИ 92/57/ЄЕС ВІД 24 ЧЕРВНЯ 1992 РОКУ ПРО 
ВПРОВАДЖЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я НА ТИМЧАСОВИХ АБО ПЕРЕСУВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАЙДАНЧИКАХ (ВОСЬМА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ 
ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

(ОВ L 245, 26.8 1992, C 6)

Зі змінами, внесеними:
Офіційний вісник

№ С дата
►M1	 Директива Європейського Парламенту та 
Ради 2007/30/ЄС від 20 червня 2007 року  L 165  21 27.6.2007

Виправлено: 

Виправлення:

►С1 Виправлення, ОВ L 15, 23.1.1993 С 34 (92/57/ЄЕС)

►С2	Виправлення, ОВ L 33, 9.2.1993 С 18 (92/57/ЄЕС)

▼В

Директива Ради 92/57/ЄЕС 
від 24 червня 1992 року 

про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні 

частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, 
зокрема, його частину А статті 118,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), подану після узгодження з Дорадчим Комітетом 
з безпеки, гігієни праці і захисту здоров’я,

У співробітництві з Європейським Парламентом (2),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (3),

Оскільки частиною А статті 118 Договору передбачено, що Рада своїми директивами 
встановлює мінімальні вимоги, спрямовані на поліпшення виробничого середовища, 
підвищення рівня безпеки і захисту здоров’я найманих працівників;

Оскільки згідно з цією статтею директиви не повинні містити адміністративних, 
фінансових або правових положень, які могли б заважати створенню і розвитку малих 
і середніх підприємств;

1 ОВ С 213, 28.8.1990, С. 2 та ОВ С 112, 27.4.1991 С. 4.
2 ОВ С 78, 18.3.1990, С. 172 та ОВ С 150, 15.6.1992.
3 ОВ С 120, 6.5.1991, С. 24.
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Оскільки повідомлення Комісії про програму її дій у галузі безпеки, гігієни праці і 
захисту здоров’я на робочому місці (1) передбачає прийняття директиви, яка повинна 
регламентувати безпеку і захист здоров’я найманих працівників на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках;

Оскільки у своєму Рішенні від 21 грудня 1987 щодо безпеки, гігієни праці і захисту 
здоров’я на робочому місці (2) Рада взяла до уваги намір Комісії подати їй найближчим 
часом мінімальні вимоги до тимчасових або мобільних будівельних майданчиків;

Оскільки наймані працівники піддаються особливо великій небезпеці на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках;

Оскільки більше половини нещасних випадків на виробництві у Співтоваристві 
пов’язано з неналежними будівельними і/або організаційними рішеннями, або 
поганим плануванням робіт під час підготовки проектів будівництва.

Оскільки у всіх державах-членах органи, відповідальні за безпеку і захист здоров’я 
на робочому місці, повинні перед початком робіт бути поінформовані про ведення 
робіт, масштаб яких перевищує певний рівень.

Оскільки із зазначених причин при підготовці проекту будівництва, а також під 
час ведення будівельних робіт необхідна особливо чітка координація дій різних 
виконавців.

Оскільки дотримання мінімальних вимог щодо поліпшення умов безпеки і захисту 
здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках є необхідною 
передумовою забезпечення безпеки і захисту здоров’я працівників.

▼В

Оскільки, крім того, самозайняті особи і роботодавці, коли вони особисто професійно 
працюють на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, своєю діяльністю 
створюють загрозу для безпеки і здоров’я працівників.

Оскільки з цих причин необхідно поширити сферу дії відповідних положень Директив 
89/655/ЄЕС (3) від 30 листопада 1989 року щодо мінімальних умов безпеки та захисту 
здоров’я на робочих місцях робітників та 89/656/ЄЕС (4) від 30 листопада 1989 року 
про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров̀ я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці також на самозайнятих осіб і на 
роботодавців, які особисто професійно працюють на робочих місцях таких будівельних 
майданчиків.

Оскільки ця Директива є окремою Директивою згідно з частиною 1 статті 16 Директиви 
Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 про впровадження заходів для заохочення 
вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи (5). 
Положення зазначеної Директиви у повному обсязі чинні також і для тимчасових та/
чи мобільних будівельних майданчиків, не порушуючи більш суворих або специфічних 

1 ОВ С 28, 3.2.1988, С. 3.
2 ОВ С 28, 3.2.1988, С. 1.
3 ОВ L 183, 29.6.1989, С. 1.
4 ОВ L 40, 11.2.1989, С. 12.
5 ОВ L 210, 21.7.1989, С. 1, із змінами, внесеними Рішенням Комісії 90/380/ЄЕС (ОВ L 187, 19.7.1990, С. 55).
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положень цієї Директиви.

Оскільки ця Директива є конкретним вкладом у формування соціальної сторони 
внутрішнього ринку, особливо, щодо питань, які регулюються Директивами Ради 
89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 року про адаптацію законодавства, регламенти та 
адміністративні положення держав-членів щодо будівельної продукції (1) та предмет 
Директиви Ради 89/440/ЄЕС від 18 липня 1989 року, яка змінює Директиву 71/305/
ЄЕС щодо координацію процедур, пов’язаних з укладенням контрактів на будівельні 
роботи (2).

Скільки згідно з Рішенням 74/325/ЄЕС (3) Дорадчий Комітет з безпеки, гігієни праці і 
захисту здоров’я на робочому місці буде заслуханий Комісією з питань опрацювання 
пропозицій у цій сфері,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

С т а т т я  1 
Сфера застосування

1. Ця Директива, що є восьмою окремою Директивою згідно з частинною 1 статті 16 
Директиви 89/391/ЄЕС, встановлює мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках за визначеннями, наведеними у 
пункті (а) статті 2.

2. Ця Директива не стосується підприємств, що добувають мінеральну сировину, в 
тому числі, і через свердловини за частиною 2 статті 1 Рішення Ради 74/326/ЄЕС від 
27 червня 1974 року про поширення компетенції Комісії з безпеки і захисту здоров’я у 
гірничій промисловості на всі мінерально-видобувні підприємства (4).

▼В

3. Положення Директиви 89/391/ЄЕС залишаються чинними для всієї сфери, визначеної 
у частині 1, незалежно від більш суворих або спеціальних положень цієї Директиви.

С т а т т я  2 
Визначення

Для цілей цієї Директиви:

(a) «тимчасові або мобільні будівельні майданчики» (далі – будівельні майданчики) 
– всі будівельні майданчики, на яких проводяться надземні чи підземні будівельні 
роботи, перелік яких (невичерпний) наведений у Додатку І;

(b) «замовник» – фізична чи юридична особа, за дорученням якої проводиться 
будівництво;

(c) «керівник будівництва» – фізична чи юридична особа, відповідальна за планування 
та/або проведення та/чи нагляд за проведенням будівельних робіт за дорученням 
1 ОВ L 185, 9.7.1974, С. 15, Рішення з останніми змінами, внесеними Актом про приєднання 1985 року.
2 ОВ L 185, 9.7.1974 року, С. 18.
3 ОВ L 393, 30.12.1989, С. 13.
4 ОВ L 393, 30.12.1989, С. 18.
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замовника;

(d) «особа, що працює за власною ініціативою» – будь-яка особа, крім зазначених 
у пунктах а) та b) статті 3 Директиви 89/391/ЄЕС, чия професійна діяльність сприяє 
виконанню будівельних робіт;

(e) «координатор з питань безпеки і захисту здоров’я на стадії проектування 
будівництва» – будь-яка фізична або юридична особа, ►С1 яка на стадії проектування 
будівництва виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання 
◄, зазначені у статті 5;

(f) «координатор з питань безпеки і захисту здоров’я на стадії будівництва» – будь-яка 
фізична чи юридична особа, яка на стадії будівництва виконує доручені їй замовником 
завдання, зазначені у статті 6.

С т а т т я  3 
Координатори. – План з безпеки і захисту здоров’я. – Попереднє повідомлення

1. Якщо на одному будівельному майданчику діють кілька підприємств, замовник або 
керівник будівництва, призначає одного або кількох координаторів з питань безпеки 
і захисту здоров’я відповідно до пунктів е) і f) статті 2.

2. Замовник або керівник будівництва забезпечує, щоб до початку робіт на будівельному 
майданчику був складений план з безпеки і захисту здоров’я відповідно до пункту b) 
статті 5.

Держави-члени можуть за домовленістю з соціальними партнерами допустити 
відхилення від положень попереднього абзацу, за винятком випадків, коли йде мова 
про роботи пов’язані з особливою небезпекою, відповідно до Додатку II.

▼С2

Держави-члени, можуть, проконсультувавшись з керівництвом та робітниками, 
зменшити кількість положень першого пункту, окрім таких, що стосуються роботи, 
яка:

— є небезпечною, про що зазначено в Додатку 2, або
— такою, основні вимоги стосовно якої зазначені в частині 3 цієї статті. 

▼В

3. У випадку будівельних майданчиків, на яких передбачається тривалість робіт понад 
30 робочих днів і на яких одночасно буде працювати понад 20 найманих працівників, 
або 

– передбачається обсяг робіт понад 500 людино-днів;

замовник або керівник будівництва подає компетентним службам перед початком 
робіт попереднє повідомлення, зміст якого має відповідати Додатку III.

▼В
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Попереднє повідомлення повинно бути вивішене на видному місці будівельного 
майданчика і, за необхідності, періодично оновлюватись.

С т а т т я  4 
Проектування будівництва. Загальні положення

Під час проектування, розробки плану реалізації проекту і підготовки проекту ведення 
робіт необхідно враховувати викладені у Директиві 89/391/ЄЕС загальні положення 
щодо запобігання загроз безпеці і здоров’ю з боку керівника робіт і, за необхідності, 
замовника, особливо:

— при архітектурному, технічному та/чи організаційному плануванні, щоб 
розподілити різні роботи або стадії робіт, які мають проводитись одночасно або 
послідовно, одна за одною;

— під час оцінки передбачуваної тривалості виконання цих різних робіт чи стадій 
робіт.

У кожному випадку, коли це визнано необхідним, треба враховувати всі плани з 
безпеки і захисту здоров’я, а також всі документи, розроблені чи складені відповідно 
до пунктів b) і с) статті 5, або скориговані відповідно до пункту с) статті 6.

С т а т т я  5 
Проектування будівництва: завдання координаторів

Координатори з питань безпеки і захисту здоров’я, призначені відповідно до частини 
1 статті 3, на стадії проектування будівництва повинні:

(a) координувати реалізацію положень, передбачених у статті 4;
(b) розробити план щодо безпеки і захисту здоров’я, (або доручити його розроблення), 

у якому навести всі положення, що стосуються конкретного будівництва; при 
цьому слід врахувати, за необхідності, види виробничої діяльності на відкритому 
повітрі; цей план повинен, крім того, містити спеціальні заходи щодо робіт, які 
підпадають під одну або кілька категорій, визначених у додатку II;

(с) скласти документ, який би враховував характеристики будівництва і містив би 
потрібну інформацію щодо безпеки і захисту здоров’я, яка має бути врахована 
під час подальших робіт.

С т а т т я  6 
Будівництво: завдання координаторів

Координатори з питань безпеки і захисту здоров’я, призначені відповідно до частини 
1 статті 3, на стадії будівництва повинні:

(a) координувати виконання загальних положень щодо безпеки і запобігання загрозам:
— під час планування технічних і/або організаційних заходів таким чином, щоб 

розподілити різні роботи або стадії робіт, які мають проводитись одночасно або 
послідовно;

— при оцінці передбачуваної тривалості проведення цих різних робіт або стадії 
робіт;

(b) координувати реалізацію відповідних положень і при цьому слідкувати за тим, 
щоб роботодавець і – якщо це необхідно для захисту працівників – осіб, що працюють 
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за власною ініціативою

— належним чином виконували наведені у статті 8 основні вимоги; 
— діяли, якщо це необхідно, відповідно до плану щодо безпеки і захисту здоров’я, 

про який йшлося у пункті b) статті 5;

(c) коригувати (або доручити коригування) плану щодо безпеки і захисту здоров’я, 
складеного згідно з пунктом b) статті 5, і документації, про яку йшлось у пункті с) 
статті 5, з урахуванням перебігу робіт і змін, що виникли при цьому;

▼В

В частині (с) статті 5 враховується прогрес в роботі та будь-які інші зміни, які відбулися.

d) організувати співробітництво і координацію діяльності щодо захисту працівників і 
запобігання нещасним випадкам і професійно обумовленим ушкодженням здоров’я, 
а також взаємного інформування згідно з частиною 4 статті 6 Директиви 89/391/
ЄЕС, між роботодавцями, включаючи і тих роботодавців, які діють на будівельному 
майданчику послідовно, один після одного, охопивши, за необхідності, самозайнятих 
осіб;

e) координувати нагляд за належним виконанням робочих процесів;

f) вживати необхідних заходів з тим, щоб на будівельному майданчику перебували 
тільки ►С1 ті особи, які там	◄ працюють.

С т а т т я  7 
Відповідальність керівника будівництва, замовника і роботодавця

1. Якщо керівник будівництва або замовник призначив одного або кількох 
координаторів для виконання завдань, зазначених у статтях 5 і 6, це не звільняє їх від 
відповідальності у цій сфері.

2. Застосування статей 5 і 6, а також частини 1 цієї статті не обмежує основних 
положень щодо відповідальності роботодавця, викладених у Директиві 89/391/ЄЕС.

С т а т т я  8 
Застосування статті 6 Директиви 89/391/ЄЕС

Під час виконання будівельних робіт слід дотримуватись основних положень статті 6 
Директиви 89/391/ЄЕС, особливо, тих, що стосуються:

(a) додержання порядку і чистоти на робочому майданчику;
(b) визначення розташування робочих місць з урахуванням умов доступу до цих 

робочих місць і розміщення шляхів або зон руху;
(c) умов розміщення різних матеріалів;
(d) підтримання в робочому стані, контролю за введенням в дію і регулярними 

перевірками установок і обладнання, з тим, щоб уникнути недоліків, які можуть 
вплинути на безпеку і здоров’я працівників;

(e) роздільного складування різних матеріалів, особливо, якщо мова йде про 
небезпечні матеріали чи речовини;
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(f) умови видалення використаних небезпечних матеріалів;
(g) складування і видалення або вивезення відходів і сміття;
(h) коригування фактичної тривалості різних робіт або стадій робіт з урахуванням 

ходу робіт на будівельному майданчику;
(i) співпраці між роботодавцями і особами, що працюють за власною ініціативою;
(j) взаємодії з іншою виробничою діяльністю на оточуючій місцевості поблизу 

будівельного майданчика.

С т а т т я  9 
Обов’язки роботодавця

Для забезпечення безпеки і здоров’я на будівельному майданчику і відповідно до 
умов, визначених в статтях 6 і 7, роботодавці повинні:

▼В

(а) звернути особливу увагу на вжиття згідно зі статтею 8 заходів, що відповідали б 
мінімальним вимогам, викладеним у додатку IV;

(b) враховувати рекомендації координаторів з безпеки і захисту здоров’я.

С т а т т я  10 
Обов’язки інших груп осіб

1. Для забезпечення безпеки і здоров’я на будівельному майданчику особи, що 
працюють за власною ініціативою, повинні:

(a) належним чином дотримуватись таких особливо важливих вимог:
(i) частина 4 статті 6 та стаття 13 Директиви 89/391/ЄЕС, а також статті 8 та Додатку 

IV цієї Директиви;
(ii) статті 4 Директиви 89/655/ЄЕС і відповідних положень додатку до цієї Директиви;
(iii) статті 3, частин 1-4 та частини 9 статті 4, а також статті 5 Директиви 89/656/ЄЕС;

(b) враховувати рекомендації координаторів з безпеки і захисту здоров’я.

1.2. Для забезпечення безпеки і здоров’я на будівельних майданчиках роботодавці, 
які особисто здійснюють професійну діяльність на будівельному майданчику, повинні:

(a) належним чином виконувати вимоги:
(i) статті 13 Директиви 89/391/ЄЕС;
(ii) статті 4 Директиви 89/655/ЄЕС і відповідні положення додатку до цієї Директиви;
(iii) статті 3, частин 1-4 та частини 9 статті 4, а також статті 5 Директиви 89/656/ЄЕС;

(b) враховувати рекомендації координаторів з безпеки і захисту здоров’я.

С т а т т я  11 
Інформування працівників

1. Без шкоди положенням статті 10 Директиви 89/391/ЄЕС, наймані працівники та/
або їх представники повинні бути поінформовані про всі заходи, вжиті для їх безпеки 
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і захисту здоров’я на будівельному майданчику.

2. Ця інформація має бути зрозумілою для відповідних найманих працівників.

С т а т т я  1 2 
Консультування з працівниками і їх залучення

Консультування з працівниками і залучення їх і/або їх представників у питаннях, 
охоплених статтями 6, 8 і 9, здійснюються відповідно до статті 11 Директиви 89/391/
ЄЕС, при цьому завжди, коли це необхідно, виходячи з величини небезпеки і масштабів 
будівельного майданчика, слід передбачати належне узгодження дій з зайнятими на 
будівельному майданчику працівниками підприємства чи їх представниками.

▼В

С т а т т я  1 3 
Внесення змін у Додатки

1. Внесення змін у додатки I, II і III здійснюється Радою згідно з процедурою, 
передбаченою частиною А статті 118 Договору;

2. Внесення змін виключно технічного характеру до додатку IV обумовлених:

— прийняттям директив щодо технічної гармонізації і стандартизації, які стосуються 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиків;

— технічним прогресом, прийняттям міжнародних приписів чи інших документів, 
або станом наукових досліджень, що стосуються тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиків, здійснюються згідно з процедурою, передбаченою 
статтею 17 Директиви 89/391/ЄЕС.

С т а т т я  14 
Прикінцеві положення

1.Держави-члени приймають необхідні закони, підзаконні акти і адміністративні 
положення для виконання положень цієї Директиви не пізніше 31 грудня 1993 року.

Про це вони негайно повідомляють Комісію.

2. Під час прийняття положень державами-членами, вони повинні містити посилання 
на цю Директиву або супроводжуватись таким посиланням при їх офіційній публікації. 
Види посилання встановлюються державами-членами.

3. Держави-члени передають Комісії повні тексти національних правових положень, 
які вони ухвалили або ухвалюють в сфері, що відноситься до дії цієї Директиви.

▼М1 ------
▼В

С т а т т я  1 5 
Цю Директиву адресовано державам-членам.
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▼В

ДОДАТОК I 
НЕПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ВИДІВ НАЗЕМНИХ І ПІДЗЕМНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ПРО 

ЯКІ ЙДЕТЬСЯ В ПУНКТІ (а) СТАТТІ 2 ДИРЕКТИВИ

1. Риття котлованів, екскавація.
2. Земляні роботи.
3. Будівельні роботи.
4. Монтаж і демонтаж готових будівельних елементів.
5. Оснащення будівель арматурою.
6. Перебудова.
7. Реконструювання.
8. Ремонт.
9. Демонтаж.
10. Знесення.
11. Обслуговування і догляд.
12. Експлуатація, фарбування і прибирання.
13. Каналізація.

▼В

ДОДАТОК II 
НЕПОВНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОСОБЛИВОЮ ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ 

БЕЗПЕКИ І ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ, ЗГІДНО З 2 АБЗАЦЕМ ЧАСТИНИ 2 СТАТТІ 3

1. Роботи, при виконанні яких працівникові загрожує небезпека бути засипаним, 
загрузнути, або впасти, посилена характером діяльності, застосованими процесами 
або умовами виробничого середовища на робочому місці або на будівельному 
майданчику (1). 

2. Роботи, при яких працівник підпадає під вплив хімічних чи біологічних речовин, 
які або являють особливу загрозу для безпеки і здоров’я працівників, або зазначені у 
офіційних законодавчих приписах щодо охорони здоров’я.

3. Роботи з іонізуючими випромінюваннями, які потребують контролю і нагляду згідно 
з Директивою 80/836/Євратом (2).

4. Роботи поблизу високовольтних ЛЕП.

5. Роботи, при яких існує небезпека потонути;

6. Спорудження колодязів, підземні земляні роботи, будівництво тунелів;

7. Роботи з використанням ►С1 приладів ◄ для занурення під воду;

8. Роботи в ►С1 кесонних камерах з ◄ підвищеним тиском;

1 При застосуванні частини 1 держави-члени можуть встановлювати кількісні показники для спеціальних ситуацій.
2 ОВ L 246, 17.9.1980; С. 1. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 84/467/Євратом (ОВ L 265 5.10.1984, С. 4).



ЗМІСТ  92/57/ЄЕС 482

9. Роботи, при яких застосовуються вибухові речовини;

10. Спорудження або демонтаж великих будівельних конструкцій.

▼В

ДОДАТОК III 
ЗМІСТ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ЗГІДНО З ЧАСТИНОЮ 3 СТАТТІ 3, 

ПЕРШОГО АБЗАЦУ ДИРЕКТИВИ І

1. Дата повідомлення _____________________________________________

2. Точне місце будівельного майданчика _____________________________

3. Замовник (прізвище і адреса) _____________________________________

4. Вид споруди ___________________________________________________

5. Керівник будівництва (прізвище – (ща) і адреса – (си) ________________

 ______________________________________________________________

6. Координатор (и) з безпеки і захисту здоров’я на стадії підготовки проекту будівництва 
(прізвища і адреси)

 ________________________________________________________________

7. Координатор(и) з безпеки і захисту здоров’я на стадії будівництва (прізвища і адреси) 

________________________________________________________________

8. Передбачуваний термін початку робіт на будівельному майданчику

9. Передбачувана тривалість робіт на будівельному майданчику

10. Передбачувана максимальна кількість осіб, зайнятих на будівельному майданчику

11. Передбачувана кількість підприємств і будівельників-самозайнятих осіб, що 
діятимуть на будівельному майданчику

_______________________________________________________________ 

12. Відомості про вибрані підрядні підприємства

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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►(1) С1

▼В

ДОДАТОК IV 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я НА БУДІВЕЛЬНИХ 

МАЙДАНЧИКАХ

Згідно з пунктом (а) статті 9 та підпунктом (і) пункту (а) частини (1) статті 10 
Директиви

Попередні зауваження

Вимоги цього додатку чинні в усіх випадках, коли цього вимагають ознаки будівельного 
майданчика або діяльність, обставин і відповідна їм небезпека.

Під приміщеннями у контексті цього додатку слід розуміти також бараки для 
будівельників.

ЧАСТИНА А 
ЗАГАЛЬНІ МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОБОЧИХ ЗОН НА БУДІВЕЛЬНИХ 

МАЙДАНЧИКАХ

1. Стійкість і міцність

1.1. Матеріали, обладнання і взагалі всі елементи, які через зміну місця можуть 
вплинути на безпеку і здоров’я працівників, повинні бути закріплені належним і 
безпечним способом.

1.2. Доступ на площини, виготовлені з матеріалу, що не має достатньої міцності, 
повинен бути допущений тільки тоді, коли у розпорядженні є обладнання або належні 
пристосування, які забезпечують безпечне ведення робіт.

2. Установки для розподілу енергії 

2.1. Установки повинні бути так спроектовані, споруджені і введені в дію, щоб вони 
не могли бути причиною небезпеки пожежі або вибуху і люди були належним чином 
захищені від небезпеки ураження струмом через прямий або непрямий контакт.

2.2. При проектуванні, виготовленні і виборі матеріалу і захисних пристосувань 
слід враховувати характер і потужність розподілюваної енергії, зовнішні умови, що 
можуть впливати, а також професійну підготовленість осіб, які мають доступ до частин 
установок.

3. Шляхи евакуації і аварійні виходи

3.1. Шляхи евакуації і аварійні виходи повинні бути вільними від сторонніх предметів 
і вести якнайкоротшим шляхом до безпечного місця.
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3.2. Повинна бути забезпечена можливість для працівників швидко і у повній безпеці 
покинути всі робочі місця у випадку небезпеки.

3.3. Кількість, розташування і розміри шляхів евакуації і виходів визначаються залежно 
від характеру робіт, облаштування і розмірів будівельного майданчика і приміщень, а 
також від максимально можливої кількості наявних там осіб.

3.4. Шляхи евакуації і аварійні виходи повинні мати позначення відповідно до 
національних приписів, у які перенесені положення Директиви 92/58/ЄЕС(1). Ці 
позначення повинні бути достатньо стійкими і нанесеними на відповідних місцях.

3.5. Шляхи евакуації і аварійні виходи, а також проходи і двері, що ведуть до них, не 
повинні бути захаращені сторонніми предметами, з тим, щоб ними в будь-який час 
можна було скористатись.

3.6. Шляхи евакуації і аварійні виходи, у яких необхідне освітлення, повинні бути 
оснащені автоматичними аварійними джерелами світла на випадок аварії в системі 
освітлення.

▼В

4. Пожежне оповіщення і боротьба з пожежами

4.1. Залежно від особливостей будівельного майданчика, розмірів і характеру 
експлуатації приміщень, наявного обладнання, фізичних і хімічних властивостей 
наявних матеріалів чи речовин, а також максимально можливої чисельності присутніх 
людей повинна бути передбачена достатня кількість належних протипожежних 
засобів і, за необхідності, засобів пожежного оповіщення і сигналізації

4.2. Зазначені протипожежні засоби, засоби пожежного оповіщення і сигналізації 
повинні регулярно перевірятись і утримуватись у робочому стані.

Через регулярні відрізки часу повинні проводитись належні випробування і тренування.

4.3. Неавтоматичні протипожежні засоби повинні бути зручними і легко досяжними. 
Вони повинні мати позначення відповідно до національних приписів, у які перенесені 
положення Директиви 92/58/ЄЕС. Ці позначення мають бути достатньо стійкими і 
наноситись на відповідних місцях.

5. Вентиляція 

З урахуванням робочого процесу і фізичних потреб організму працівників слід 
забезпечити надходження достатньої кількості здорового повітря для дихання. 

Якщо використовуються вентиляційні установки, вони мусять бути в готовому до дії 
стані, працівники не повинні підпадати під дію шкідливих для здоров’я протягів.

Контрольна система повинна вказувати будь-яке порушення, якщо це необхідно для 
1 ОВ L 229, 7.9.1977, С. 12. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 79/640/ЄЕС (ОВ L 183, 19.7.1979, С. 1).
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здоров’я працівників.

6. Роботи за наявності специфічних видів небезпеки 

6.1. Працівники не повинні піддаватись шуму шкідливого рівня і жодним іншим 
зовнішнім шкідливим впливам (наприклад, газів, парів, пилу).

6.2. Коли працівники змушені входити у зону, де повітря містить отруйні чи шкідливі 
речовини, має недостатньо кисню, або може бути вибухонебезпечним, за повітрям у 
цій зоні необхідний постійний нагляд і слід вжити необхідних заходів для запобігання 
будь-якій небезпеці.

6.3. Працівник ні в якому разі не може один працювати в зоні, де повітря може бути 
причиною підвищеної небезпеки. Він мусить принаймні бути під постійним наглядом 
з зовнішнього боку, мають бути вжиті всі належні підготовчі заходи для надання 
негайної і ефективної допомоги.

7. Температура 

Протягом робочого часу з урахуванням застосовуваних методів роботи і фізичних 
потреб організму працівників повинна панувати температура, комфортна для 
людського організму.

8. Природне і штучне освітлення робочих місць, приміщень і шляхів пересування 
на будівельному майданчику

8.1. Робочі місця, приміщення і шляхи пересування повинні, наскільки це можливо, 
бути забезпеченими денним світлом, а вночі, а також при слабкому денному 
освітленні, належним і достатнім чином бути освітленими штучно; за необхідності 
слід застосовувати переносні, стійкі щодо поштовхів джерела світла.

Колір штучного освітлення не повинен порушувати сприйняття позначень, сигналів 
або попереджувальних написів або впливати на нього.

8.2. Освітлення приміщень, робочих місць і шляхів пересування повинно бути так 
налаштовано, щоб спосіб освітлення не міг стати причиною нещасних випадків з 
працівниками.

8.3. Приміщення, робочі місця і шляхи пересування, на яких працівники піддаються 
особливій небезпеці ►С1	у випадку аварії з штучним освітленням, мають бути оснащені 
◄	достатнім аварійним освітленням.

▼В

9. Двері й ворота 

9.1. Повинна бути виключена можливість обривання і падіння розсувних дверей.

9.2. Повинна бути виключена можливість падіння дверей і воріт, які відкриваються 
догори.
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9.3. Двері й ворота на шляху евакуації повинні мати відповідні позначення.

9.4. У безпосередній близькості від воріт, призначених, головним чином, для 
автомобільного руху, повинні бути в наявності добре видимі, належно позначені і 
постійно доступні двері для пішоходів, за винятком випадків, коли прохід пішоходів 
є небезпечним.

9.5. Двері і ворота, обладнані приводом, повинні діяти, не створюючи небезпеки для 
працівників.

Вони повинні бути устатковані добре видимими і легкодоступними аварійними 
вимикачами, такими, щоб їх можна було відкрити вручну, якщо вони не відкриваються 
автоматично у випадку припинення подачі струму.

10. Шляхи пересування, небезпечні зони 

10.1. Шляхи пересування, включаючи сходи, закріплені драбини і навантажувальні 
рампи, повинні бути так розраховані, розміщені, встановлені і мати такі розміри, щоб 
відповідно до їх призначення по ним можна було легко і безпечно проходити або 
проїздити, не створюючи загрози для працівників, що працюють поблизу.

10.2. Розміри шляхів пересування людей і/або вантажів, включаючи шляхи 
переміщення під час навантажувально-розвантажувальних робіт, повинні відповідати 
кількості можливих користувачів і характеру діяльності.

Якщо на шляхах пересування використовуються транспортуючі засоби, для інших 
користувачів повинні бути передбачені достатні безпечні відстані або належні захисні 
пристрої.

Шляхи мають бути ясно позначені, регулярно перевірятись і бути під наглядом.

10.3. Шляхи пересування автомобілів повинні проходити на достатній відстані від 
дверей, воріт, проходів, проїздів і сходів.

10.4. Якщо на будівельному майданчику є зони з обмеженим доступом, ці зони 
повинні бути устатковані пристроями, які запобігали б входу в ці зони працівників, не 
зайнятих у них.

Для захисту працівників, зайнятих у небезпечних зонах, повинні бути вжиті відповідні 
запобіжні заходи.

Небезпечні зони повинні мати добре видимі позначення.

11. Навантажувальні рампи

11.1. Навантажувальні рампи повинні мати розміри, які відповідали б розмірам 
вантажів, що транспортуються.



ЗМІСТ  92/57/ЄЕС 487

11.2. Навантажувальні рампи повинні мати як мінімум один вихід.

11.3. Навантажувальні рампи повинні мати пристосування для захисту працівників 
від падіння.

12. Розміри робочого місця

Розміри робочих місць повинні бути такими, щоб дати працівникам можливість 
достатньої свободи рухів з урахуванням розміщення необхідного обладнання і 
приладів.

13. Перша допомога

13.1. Повинна бути забезпечена можливість надання працівникові в будь-який момент 
першої допомоги і відповідно підготовленого персоналу.

Повинні бути вжиті заходи для забезпечення транспортування працівників, з якими 
стався нещасний випадок або несподіване погіршення самопочуття, і їх лікарського 
обслуговування.

▼В

13.2. Якщо цього вимагають розміри будівельного майданчика або характер діяльності, 
слід передбачити одне або кілька приміщень для надання першої допомоги.

13.3. Приміщення для першої допомоги повинні бути устаткованими необхідним 
обладнанням і матеріалами для першої допомоги і бути легкодоступними для людей 
з носилками.

Вони повинні мати позначене згідно з національними правовими приписами, у які 
перенесені положення Директиви 92/58/ЄЕС.

13.4. Засоби, необхідні для надання першої допомоги, повинні зберігатись в усіх 
місцях, де цього вимагають умови роботи.

Місця зберігання цих засобів повинні мати відповідні позначення і бути легко 
досяжними.

На добре видимому місці повинні бути зазначені адреса і номер телефону місцевої 
рятувальної служби

14. Санітарні приміщення 

14.1. Приміщення для переодягання, шафи для одягу.

14.1.1. Працівникам мають бути надані зручні приміщення для переодягання, якщо 
вони під час своєї діяльності мусять носити спеціальний робочий одяг і з міркувань 
безпеки і пристойності не можуть переодягатись в іншому місці.

Приміщення для переодягання повинні бути легко досяжними, мати достатні розміри 
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і бути устаткованими пристроями для сидіння.

14.1.2. Приміщення для переодягання повинні мати достатні розміри і мати 
пристосування для того, щоб кожний працівник за необхідності міг висушити свій 
робочий одяг, а також зберігати власний одяг і особисті речі під замком.

Якщо обставини (наприклад, ►С1 небезпечні робочі речовини ◄, вологість, бруд) 
цього вимагають, повинна бути забезпечена можливість зберігати власний одяг і 
особисті речі окремо від робочого одягу.

14.1.3. ►С1 Для чоловіків і жінок слід облаштувати ◄ окремі приміщення для 
переодягання, або передбачити роздільне користування цим приміщенням.

14.1.4. Якщо з причин, зазначених у першому абзаці п. 14.1.1, немає необхідності у 
окремому приміщенні для переодягання, для кожного працівника повинно бути 
передбачене місце в гардеробі, де він міг би зберігати під замком власний одяг і 
особисті речі.

14.2. Душові і умивальні

14.2.1. Працівникам повинна бути надана у розпорядження достатня кількість душів, 
якщо цього вимагають характер діяльності або вимоги гігієни.

►С1 Для чоловіків і жінок слід обладнати окремі душові приміщення ◄, або передбачити 
роздільне користування ними.

14.2.2. Душові приміщення повинні мати достатні розміри, щоб кожний працівник міг 
без перешкод помитись згідно з вимогами гігієни.

Душі повинні мати холодну і теплу воду.

14.2.3. Якщо відповідно до п. 1.4.2.1. (перший абзац) душі не є необхідними, повинні 
бути обладнані зручні умивальні з проточною (за необхідності – теплою) водою в 
достатній кількості поблизу від робочих місць і приміщень для переодягання.

►С1 Для чоловіків і жінок слід облаштувати окремі ◄ умивальні, або передбачити 
роздільне користування ними, якщо це необхідно з міркувань пристойності.

14.2.4. Якщо душові або умивальні розташовані окремо від приміщень для 
переодягання, слід між цими приміщеннями забезпечити зручні переходи.

▼В

14.3. Туалети і рукомийники
Працівникам повинні бути надані у розпорядження поблизу робочих місць, душових 
або умивалень спеціальні приміщення з достатньою кількістю туалетів і рукомийників.

►С1 Для жінок і чоловіків повинні бути обладнані ◄	окремі туалетні приміщення, або 
передбачене роздільне користування туалетами.
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15. Приміщення для відпочинку і/або можливого розміщення людей

15.1. Працівникам повинні бути надані у розпорядження легко досяжні приміщення 
для відпочинку і/або можливого розміщення людей, якщо це необхідно з міркувань 
безпеки і здоров’я, особливо, беручи до уваги характер діяльності, кількість осіб, 
зайнятих на підприємстві, і віддаленість будівельного майданчика.

15.2. Приміщення для відпочинку і/або можливого розміщення людей повинні мати 
достатні розміри і бути устатковані столами і стільцями відповідно до кількості 
працівників.

15.3. Якщо такі приміщення відсутні, слід надати працівникам у користування інші 
пристосування з тим, щоб вони могли там проводити час під час перерв у роботі.

15.4. Стаціонарні приміщення для розміщення людей, які використовуються не тільки 
у виняткових обставинах, повинні бути устатковані достатньою кількістю гігієнічних 
пристосувань, їдальнею і приміщенням для відпочинку.

Приміщення повинні бути устатковані ліжками, шафами, столами і стільцями 
відповідно до кількості працівників, при виділенні приміщень слід належним чином 
враховувати наявність працівників різної статі.

15.5. У приміщеннях для відпочинку під час перерв і/або для розміщення людей слід 
передбачити належні заходи для захисту тих, що не палять, від дії тютюнового диму.

16. Вагітні жінки і матері-годувальниці

Вагітні жінки і матері-годувальниці повинні мати можливість відпочити, лежачи у 
зручних умовах.

17. Працівники з фізичними вадами

Робочі зони, за необхідності, повинні бути обладнані з урахуванням потреб працівників 
з фізичними вадами.

Це, особливо, стосується дверей, шляхів сполучення, сходів, душів, умивалень, туалетів, 
якими користуються ці особи, а також робочих місць, на яких вони безпосередньо 
працюють.

18. Інші положення

18.1. Безпосереднє оточення і межі будівельного майданчика повинні бути ясно 
видимі, належним чином позначені і обладнані.

18.2. Працівники повинні мати у розпорядженні на будівельному майданчику у 
використовуваних приміщеннях або поблизу робочих місць достатню кількість питної 
води і, за необхідності, інших безалкогольних напоїв.

18.3. Працівники повинні:
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— мати у розпорядженні приміщення для приймання їжі під час обідньої перерви у 
задовільних умовах;

— за необхідності, мати у розпорядженні засоби для того, щоб вони могли у 
задовільних умовах готувати собі їжу.

▼В

ЧАСТИНА В
спеціальні ►С1 мінімальні вимоги до робочих місць ◄ на будівельних майданчиках

Попереднє зауваження

Якщо цього вимагають особливі ситуації, перелік мінімальних вимог може бути 
поділений на два розділи, як це зроблено нижче, однак, цей поділ не є обов’язковим.

Секція І 
Робочі місця всередині приміщень

1. Стійкість і міцність 

Приміщення повинні мати конструкцію і міцність, що відповідають характеру їх 
використання.

2. Двері аварійних виходів 

Двері аварійних виходів повинні відкриватись у напрямку евакуації.

Двері аварійних виходів повинні закриватись так, щоб кожна особа у випадку аварії 
могла їх відкрити легко і без затримки.

Не дозволяється використовувати у якості аварійних розсувні і обертові двері.

3. Вентиляція 

При застосуванні кондиціонерів і механічних вентиляційних пристроїв необхідно, 
щоб працівники не підпадали під дію шкідливих протягів.

Нашарування і забруднення, які безпосередньо можуть привести до загрози здоров’ю 
працівників через забруднення повітря, яким вони дихають, повинні швидко 
видалятись.

4. Температура 

4.1. У приміщеннях для відпочинку під час перерв, готовності до роботи, санітарного 
призначення, їдальнях, приміщеннях для надання першої допомоги температура 
повинна відповідати специфічному призначенню цих приміщень.

4.2. Вікна, дахові ліхтарі і скляні стінки повинні мати пристосування для затінення 
їх від надмірного сонячного світла відповідно до характеру робіт і призначення 
приміщення.
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5. Природне і штучне освітлення 

Робочі зони повинні, наскільки це можливо, мати достатньо денного світла і бути 
обладнаними пристроями для належного штучного освітлення, необхідного для 
безпеки і захисту здоров’я працівників.

6. Підлоги, стінки стелі приміщень 

6.1. Підлоги приміщень не повинні мати нерівностей, отворів або небезпечних 
ухилів, вони повинні бути міцними, такими, щоб працівники не могли спіткнутись або 
послизнутись.

6.2. Поверхня підлог, стель і стінок приміщень повинна бути такою, щоб забезпечувалась 
можливість їх очищення і оновлення відповідно до вимог гігієни.

6.3. Прозорі і світлопропускні стінки, особливо, суцільноскляні у приміщеннях, 
або поблизу робочих місць і шляхів пересування, повинні мати чіткі позначення і 
виготовлятись з безпечного матеріалу, або бути відмороженими від робочих місць і 
шляхів пересування таким чином, щоб уникнути контакту працівників з цими стінками, 
можливого руйнування цих стінок і поранення осколками.

▼В

7. Вікна і дахові ліхтарі приміщень 

7.1. Вікна, дахові ліхтарі і вентиляційні пристосування повинні бути такими, щоб 
працівники могли не наражаючись на небезпеку, відкривати їх, закривати, регулювати 
і встановлювати у певні положення.

У відкритому стані вони не повинні являти небезпеку для працівників.

7.2. Вікна і дахові ліхтарі повинні проектуватись у комплексі з обладнанням, або 
бути оснащені пристроями, які б дозволяли проводити їх очищення без створення 
небезпеки для працівників, що проводять очищення, а також інших присутніх 
працівників.

8. Двері й ворота 

8.1. Розміщення, ►C1 матеріал і розміри ◄ дверей і воріт повинні відповідати типу і 
призначенню приміщення.

8.2. Прозорі двері повинні мати позначення на рівні очей.

8.3. Обертові двері і ворота повинні бути прозорими, або мати віконця на рівні очей.

8.4. Якщо прозорі або світлопропускні елементи дверей і воріт виготовлені не з 
безпечного матеріалу і існує небезпека, що працівники можуть бути травмовані 
осколками цих елементів, останні мають бути захищені від доторкання до них.

9. Шляхи пересування 
Якщо цього вимагає характер використання приміщень і їх обладнання, межі шляхів 
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пересування повинні бути позначені.

10. Особливі вимоги до ескалаторів і рухомих тротуарів 

Ескалатори і рухомі тротуари мають функціонувати безпечно.

Вони повинні бути устатковані необхідними захисними пристосуваннями.

Вони повинні мати добре видимі і легко досяжні пристрої для екстреної зупинки.

11. Розміри приміщень і обсяг повітря в них 

11. Робочі приміщення повинні мати достатню площу і висоту, для того, щоб 
працівники могли виконувати свою роботу без шкідливого впливу на їх безпеку, 
здоров’я і самопочуття.

Секція II 
Робочі місця поза приміщеннями

1. Стійкість і міцність

1.1. Розміщені на підвищенні або у заглибленні робочі місця, як стаціонарні, так і 
мобільні повинні бути стійкими і стабільними; при цьому слід враховувати:

— чисельність працівників, зайнятих на цих робочих місцях;
— максимально можливе навантаження, а також розподіл навантажень;
— будь-які інші впливи.

Якщо несучі та інші деталі таких робочих місць самі по собі не є стійкими, слід 
забезпечити їх стійкість з застосуванням відповідних і надійних закріплюючих 
пристосувань з тим, щоб запобігти будь-якому випадковому або ненавмисному 
зміщенню всього робочого місця або його частини.

1.2. Перевірки

Стійкість і міцність повинні належним чином перевірятись, особливо, після будь-яких 
змін ►C1 висоти чи глибини ◄ робочих місць.

▼В

2. Установки для розподілу енергії

2.1. Енергорозподільчі установки на будівельних майданчиках, особливо, ті, що 
піддаються впливам зовнішнього середовища, повинні регулярно перевірятись і 
підтримуватись у робочому стані.

2.2. Установки, встановлені на будівельному майданчику до початку робіт на ньому, 
повинні бути ідентифіковані, перевірені і мати чіткі позначення.

2.3. Якщо наявні повітряні лінії електропередачі, їх треба, по можливості, відвести за 
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межі території будівельного майданчика або знеструмити.

Якщо це неможливо, слід встановити огорожі або відповідні щити з попередженнями, 
щоб транспортні засоби і обладнання не наближатись до цих ліній електропередачі.

Слід передбачити належні попереджувальні написи і підвісні захисні пристрої, якщо 
транспортні засоби, що діють на будівельному майданчику, проїздять під лініями 
електропередачі.

3. Погодні впливи

Працівники повинні бути захищені від впливів погоди, які можуть вплинути на їх 
безпеку і здоров’я.

4. Падіння предметів

Працівники повинні бути захищені засобами колективного захисту від падіння 
предметів, якщо це є технічно можливим.

Матеріали і обладнання повинні бути так встановлені або закріплені, щоб вони не 
могли зсунутись або перекинутись.

За необхідності на будівельному майданчику слід передбачити криті переходи ►С1, 
або забезпечити неможливість ◄ доступу до небезпечних зон.

5. Падіння

5.1. Для запобігання падінню необхідне облаштування належними пристроями, 
особливо, надійними огорожами, що мають достатню висоту і мають принаймні 
плінтус, основні і проміжні перила, або обладнані рівноцінним чином.

5.2. Роботи на підвищених робочих місцях допускається проводити, в основному, 
лише з використанням відповідних пристосувань або засобів колективного захисту, 
таких, як огорожі, платформи або запобіжні сітки.

Якщо характер робіт виключає можливість застосування цих пристроїв, слід 
передбачити відповідні обмеження доступу і застосовувати паси безпеки або інші 
закріплені захисні засоби.

6.Помости і сходи

6.1. Всі помости повинні бути належним чином спроектовані, побудовані і 
підтримуватись у необхідному стані, щоб забезпечити неможливість їх падіння або 
непередбачених рухів.

6.2. Робочі платформи, підмостки, сходи на помостах повинні бути так збудовані, 
захищені і застосовуватись таким чином, щоб ніхто не міг з них впасти, або потрапити 
під падаючі предмети.

6.3. Помости повинні перевірятись професійно компетентними особами:



ЗМІСТ  92/57/ЄЕС 494

а) перед введенням у експлуатацію;
b) після цього – через регулярні проміжки часу;

с) після перебудови	►С1 , після тимчасового	◄ невикористання, після впливу погодних 
явищ, землетрусів, або будь-яких інших подій, які здатні вплинути на їх міцність і 
стійкість.

6.4. Драбини повинні мати достатню міцність і належним чином підтримуватись 
у робочому стані. Вони повинні застосовуватись згідно з своїм призначенням і у 
відповідних місцях

▼В

6.5. Помости на колесах повинні мати пристосування для запобігання непередбаченому 
переміщенню.

7. Підіймальне обладнання (1)

7.1. Підіймальне обладнання і приналежності до нього, включаючи суттєві складові 
частини, кріплення, та підпори повинні:

а) бути належним чином спроектовані і виготовлені і мати міцність, відповідну до 
їх призначення.

b) бути належним чином встановлені і застосовані;
с) підтримуватись у робочому стані;
d) випробувані відповідно до чинних правових приписів і регулярно піддаватись 

перевіркам і контролю.
е) обслуговуватись кваліфікованими працівниками, що пройшли відповідне 

навчання.

7.2. На підіймальному обладнанні ►С1 і приладдя до нього повинно бути ◄ чітко на 
видному місці зазначене максимально допустиме навантаження.

7.3. Підіймальне обладнання і приналежності до нього повинні використовуватись 
тільки за призначенням.

8. Транспортні засоби, землерийні машини і транспортери (2)

8.1. Всі транспортні засоби, землерийні машини і транспортери повинні:

а) проектуватись і виготовлятись належним чином з максимальним урахуванням 
положень ергономіки;

b) підтримуватись у робочому стані;
с) належним чином використовуватись.

8.2. Водії і оператори, що обслуговують транспортні засоби, землерийні машини і 
транспортери повинні пройти спеціальне навчання.

8.3. Повинні бути вжиті запобіжні заходи для запобігання падінню транспортних 

1 Ця точка зору викладена у ще не ухваленій рамковій Директиві, яка змінює Директиву 89/655/ЄЕС, зокрема доповнюючи 
пункт 3 її Додатку.
2 Ця точка зору викладена у ще не ухваленій рамковій Директиві, яка змінює Директиву 89/655/ЄЕС, зокрема доповнюючи 
пункт 3 її Додатку.
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засобів, землерийних машин і транспортерів у заглиблення або у воду.

8.4. За необхідності землерийні машини і транспортери повинні бути оснащені 
пристроями, які захищали б водія у випадку перекидання машини і від падаючих 
зверху предметів.

9. Установки, машини, обладнання (1)

9.1. Установки, машини, обладнання, включаючи ручний інструмент з двигуном або 
без нього, повинні:

а) проектуватись і виготовлятись, наскільки це можливо, ►С1 з максимальним 
урахуванням основних положень ергономіки ◄;

b) утримуватись у робочому стані;
с) застосовуватись виключно за призначенням;
d) обслуговуватись належним чином навченими працівниками.

9.2. Установки і прилади, що працюють під тиском, повинні бути відповідно до чинних 
правових приписів випробуванні і підлягати регулярним перевіркам і контролю.

10. Земляні роботи, буріння свердловин, підземні роботи, спорудження тунелів, 
риття котлованів

10.1. Під час риття котлованів, буріння свердловин, проведенні підземних робіт або 
при спорудженні тунелів необхідно вживати належних запобіжних заходів, які:

а) полягають в застосуванні опалубки або створенні належних кутів укосу

▼В

b) запобігають небезпекам, пов’язаним з падінням людей, падінням на них 
матеріалів чи предметів або проникненням води;

с) забезпечують достатню вентиляцію на всіх робочих місцях з метою забезпечення 
людей безпечним і нешкідливим для здоров’я повітрям для дихання;

d) забезпечують можливість виходу працівників у безпечне місце у випадках 
виникнення пожежі ►С1, проникнення води ◄ чи обвалу інших матеріалів.

10.2. Перед початком земляних робіт необхідно провести відповідні вимірювання 
з тим, щоб визначити небезпеку, яку можуть спричинити прикладені під землею 
кабелі, або інші комунікації, і обмежити її до мінімуму.

10.3. Повинна бути забезпечена можливість безпечного доступу і виходу з 
заглиблених місць (котлованів тощо).

10.4. Вийнятий ґрунт, матеріали і транспортні засоби, що рухаються, повинні 
розміщуватись на відстані від заглиблених місць; за необхідності слід 
застосовувати відповідні огорожі.

11. Роботи з знесення споруд

Якщо знесення будівель або споруд може спричинити небезпеку,
а) необхідно вжити належних заходів безпеки і застосовувати належні методи 

роботи;
b) роботи повинні плануватись і проводитись тільки під наглядом професійно 
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підготовлених осіб.

12. Металеві або бетонні конструкції, опалубка, важкі готові блоки

12.1. Металеві або бетонні конструкції і їх компоненти, опалубка, готові будівельні 
блоки або ►С1 тимчасові опори і ◄	несучі деталі повинні монтуватись і демонтуватись 
тільки під наглядом професійно підготовлених осіб.

12.2. Для захисту працівників від небезпеки, обумовленої недостатньою міцністю 
або початковою нестабільністю будівельної конструкції повинні бути вжиті достатні 
заходи безпеки

12.3. Опалубки, конструкції, що використовуються на початковій стадії, підпори 
►С1 повинні таким чином ◄ проектуватись, розраховуватись, виготовлятись і 
підтримуватись в робочому стані, щоб вони, наскільки це можливо, надійно 
протистояли навантаженням, які діють на них.

13. Шпунтові перемички і кесони 

13.1. Шпунтові перемички і кесони повинні:

а) виготовлятись з відповідного призначенню стійкого матеріалу належної міцності;
b) бути устаткованими належними пристроями з тим, щоб працівники могли 

врятуватись у випадку прориву води чи обвалу матеріалу.

13.2. Спорудження, встановлення, перебудова або демонтаж шпунтової перемички 
чи кесона можуть проводитись тільки під наглядом професійно компетентної особи.

13.3. Шпунтові перемички і кесони повинні через регулярні проміжки часу перевірятись 
професійно компетентною особою.

14. Роботи на покрівлях

14.1. У випадках, коли виконання цих робіт потребує запобігання небезпеці, або коли 
висота покрівлі або кут її нахилу перевищують встановлені державами-членами 
значення, повинні застосовуватись засоби колективного захисту проти падіння 
працівників, інструментів та інших предметів і будівельних матеріалів.

14.2. Якщо працівники змушені працювати на покрівлях або інших поверхнях, 
виготовлених з матеріалу, що має недостатню міцність, або поблизу від таких 
поверхонь, необхідно вжити запобіжних заходів, щоб уникнути непередбаченого 
ходіння людей по недостатньо міцним поверхням і їх падіння.
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▼B

COUNCIL DIRECTIVE 92/57/EEC 
of 24 June 1992 

on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary 
or mobile constructions sites (eighth individual Directive 

within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 118a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1), submitted after consulting the 
Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,

In cooperation with the European Parliament (2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),

Whereas Article 118 a of the Treaty provides that the Council shall adopt, by means of 
directives, minimum requirements for encouraging improvements, especially in the working 
environment, to ensure a better level of protection of the safety and health of workers;

Whereas, under the terms of that Article, those directives are to avoid imposing 
administrative, financial and legal constraints in a way which would hold back the creation 
and development of small and medium-sized undertakings;

Whereas the communication from the Commission on its programme concerning safety, 
hygiene and health at work (4) provides for the adoption of a Directive designed to guarantee 
the safety and health of workers at temporary or mobile construction sites;

1 OJ No C 213, 28.8.1990, p. 2 and OJ No C 112, 27.4.1991, p. 4.
2 OJ No C 78, 18.3.1990, p. 172 and OJ No C 150, 15.6.1992.
3 OJ No C 120, 6.5.1991, p. 24.
4 OJ No C 28, 3.2.1988, p. 3.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2802%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2802%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0057-20070627&qid=1429791099905&from=EN
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Whereas, in its resolution of 21 December 1987 on safety, hygiene and health at work (1), 
the Council took note of the Commission’s intention of submitting to the Council in the near 
future minimum requirements concerning temporary or mobile construction sites;

Whereas temporary or mobile construction sites constitute an area of activity that exposes 
workers to particularly high levels of risk;

Whereas unsatisfactory architectural and/or organizational options or poor planning of 
the works at the project preparation stage have played a role in more than half of the 
occupational accidents occurring on construction sites in the Community;

Whereas in each Member State the authorities responsible for safety and health at work 
must be informed, before the beginning of the works, of the execution of works the scale of 
which exceeds a certain threshold;

Whereas, when a project is being carried out, a large number of occupational accidents 
may be caused by inadequate coordination, particularly where various undertakings work 
simultaneously or in succession at the same temporary or mobile construction site;

Whereas it is therefore necessary to improve coordination between the various parties 
concerned at the project preparation stage and also when the work is being carried out;

Whereas compliance with the minimum requirements designed to guarantee a better 
standard of safety and health at temporary or 

▼B

mobile construction sites is essential to ensure the safety and health of workers;

Whereas, moreover, self-employed persons and employers, where they are personally 
engaged in work activity, may, through their activities on a temporary or mobile construction 
site, jeopardize the safety and health of workers;

Whereas it is therefore necessary to extend to self-employed persons and to employers 
where they are personally engaged in work activity on the site certain relevant provisions 
of Council Directive 89/655/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety and 
health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual 
Directive) (2), and of Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum 
health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at 
the workplace (third individual Directive) (3);

Whereas this Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of 
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (4); whereas, therefore, the 
provisions of the said Directive are fully applicable to temporary or mobile construction sites, 
without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this Directive;

Whereas this Directive constitutes a practical step towards the achievement of the social 

1 OJ No C 28, 3.2.1988, p. 1.
2 OJ No L 393, 30.12.1989, p. 13.
3 OJ No L 393, 30.12.1989, p. 18.
4 OJ No L 183, 29.6.1989, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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dimension of the internal market with special reference to the subject matter of Council 
Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and 
administrative provisions of the Member States relating to construction products (1) and the 
subject matter covered by Council Directive 89/440/EEC of 18 July 1989 amending Direaive 
71/305/EEC concerning coordination of procedures for the award of public work contracts (2);

Whereas, pursuant to Council Decision 74/325/EEC (3), the Advisory Committee on Safety, 
Hygiene and Health Protection at Work is consulted by the Commission with a view to 
drawing up proposals in this field,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

A r t i c l e  1 
Subject

1. This Directive, which is the eighth individual Directive within the meaning of Article 16(1) 
of Directive 89/391/EEC, lays down minimum safety and health requirements for temporary 
or mobile construction sites, as defined in Article 2 (a).

2. This Directive shall not apply to drilling and extraction in the extractive industries within 
the meaning of Article 1 (2) of Council Decision 74/326/EEC of 27 June 1974 on the extension 
of the responsibilities of the Mines Safety and Health Commission to all mineral-extracting 
industries (4).

▼B

3. The provisions of Directive 89/391/EEC are fully applicable to the whole scope referred 
to in paragraph 1, without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained 
in this Directive.

A r t i c l e  2 
Definitions

For the purposes of this Directive:

(a) ’temporary or mobile construction sites’ (hereinafter referred to as ‘construction 
sites’) means any construction site at which building or civil engineering works are 
carried out; a non-exhaustive list of such works is given in Annex I;

(b) ’client’ means any natural or legal person for whom a project is carried out;
(c) ’project supervisor’ means any natural or legal person responsible for the design and/

or execution and/or supervision of the execution of a project, acting on behalf of the 
client;

(d) ’self-employed person’ means any person other than those referred to in Article 
3 (a) and (b) of Directive 89/391/EEC whose professional activity contributes to the 
completion of a project;

 (e) ’coordinator for safety and health matters at the project preparations stage’ means 
any natural or legal person entrusted by the client and/or project supervisor, ►C1 during the 

1 OJ No L 40, 11.2.1989, p. 12.
2 OJ No L 210, 21.7.1989, p. 1. Amended by Commission Decision 90/380/EEC (OJ No L 187, 19.7.1990, p. 55).
3 OJ No L 185, 9.7.1974, p. 15. Last amended by the 1985 Act of Accession.
4 OJ No L 185, 9.7.1974, p. 18.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2801%29
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project preparation stage ◄ , with performing the duties referred to in Article 5;

(f) ’coordinator for safety and health matters at the project execution stage’ means 
any natural or legal person entrusted by the client and/or project supervisor, during 
execution of the project, with performing the duties referred to in Article 6.

A r t i c l e  3 
Appointment of coordinators — Safety and health plan — Prior notice

1. The client or the project supervisor shall appoint one or more coordinators for safety and 
health matters, as defined in Article 2 (e) and (f), for any construction site on which more 
than one contractor is present.

2. The client or the project supervisor shall ensure that prior to the setting up of a construction 
site a safety and health plan is drawn up in accordance with Article 5 (b).

►C2

The Member States may, after consulting both management and the workforce, allow 
derogations from the provisions of the first subparagraph, except where it is a question of:

— work involving particular risks as listed in Annex II, or
— work for which prior notice is required pursuant to paragraph 3 of this Article.

▼B

3. In the case of constructions sites:

— on which work is scheduled to last longer than 30 working days and on which more 
than 20 workers are occupied simultaneously, or

— on which the volume of work is scheduled to exceed 500 person-days,

the client or the project supervisor shall communicate a prior notice drawn up in accordance 
with Annex III to the competent authorities before work starts.

▼B

The prior notice must be clearly displayed on the construction site and, if necessary, 
periodically updated.

A r t i c l e  4 
Project preparation stage: general principles

The project supervisor, or where appropriate the client, shall take account of the general 
principles of prevention concerning safety and health referred to in Directive 89/391/EEC 
during the various stages of designing and preparing the project, in particular:

— when architectural, technical and/or organizational aspects are being decided, in order 
to plan the various items or stages of work which are to take place simultaneously or in 
succession,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2802%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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— when estimating the period required for completing such work or work stages. Account 
shall also be taken, each time this appears necessary, of all safety and health plans and of 
files drawn up in accordance with Article 5 (b) or (c) or adjusted in accordance with Article 
6 (c).

A r t i c l e  5 
Project preparation stage: duties of coordinators

The coordinator(s) for safety and health matters during the project preparation stage 
appointed in accordance with Article 3 (1) shall:

(a) coordinate implementation of the provisions of Article 4;

(b) draw up, or cause to be draw up, a safety and health plan setting out the rules applicable 
to the construction site concerned, taking into account where necessary the industrial 
activities taking place on the site; this plan must also include specific measures concerning 
work which falls within one or more of the categories of Annex II;

(c) prepare a file appropriate to the characteristics of the project containing relevant safety 
and health information to be taken into account during any subsequent works.

A r t i c l e  6 
Project execution stage: duties of coordinators

The coordinator(s) for safety and health matters during the project execution stage 
appointed in accordance with Article 3 (1) shall:

(a) coordinate implementation of the general principles of prevention and safety:

— when technical and/or organizational aspects are being decided, in order to plan the 
various items or stages of work which are to take place simultaneously or in succession,

— when estimating the period required for completing such work or work stages;

(b) coordinate implementation of the relevant provisions in order to ensure that employers 
and, if necessary for the protection of workers, self-employed persons:

— apply the principles referred to in Article 8 in a consistent manner,
— where required, follow the safety and health plan referred to in Article 5 (b);

(c) make, or cause to be made, any adjustments required to the safety and health plan 
referred to in Article 5 (b) and the file referred to in  
▼B

Article 5 (c) to take account of the progress of the work and any changes which have occurred;

(d) organize cooperation between employers, including successive employers on the same 
site, coordination of their activities with a view to protecting workers and preventing 
accidents and occupational health hazards and reciprocal information as provided for in 
Article 6 (4) of Directive 89/391/EEC, ensuring that self-employed persons are brought into 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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this process where necessary;

(e) coordinate arrangements to check that the working procedures are being implemented 
correctly;

(f) take the steps necessary to ensure that only ►C1 authorized persons are ◄ allowed onto 
the construction site.

A r t i c l e  7 
Responsibilities of clients, project supervisors and employers

1. Where a client or project supervisor has appointed a coordinator or coordinators to 
perform the duties referred to in Articles 5 and 6, this does not relieve the client or project 
supervisor of his responsibilities in that respect.

2. The implementation of Articles 5 and 6, and of paragraph 1 of this Article shall not affect 
the principle of employers’ responsibility as provided for in Directive 89/391/EEC.

A r t i c l e  8 
Implementation of Article 6 of Directive 89/391/EEC

When the work is being carried out, the principles set out in Article 6 of Directive 89/391/
EEC shall be applied, in particular as regards:

(a) keeping the construction site in good order and in a satisfactory state of cleanliness;
(b) choosing the location of workstations bearing in mind how access to these workplaces 

is obtained, and determining routes or areas for the passage and movement and 
equiment;

(c) the conditions under which various materials are handled;
(d) technical maintenance, pre-commissioning checks and regular checks on installations 

and equipment with a view to correcting any faults which might affect the safety and 
health of workers;

(e) the demarcation and laying-out of areas for the storage of various materials, in 
particular where dangerous materials or substances are concerned;

(f) the conditions under which the dangerous materials used are removed;
(g) the storage and disposal or removal of waste and debris;
(h) the adaptation, based on progress made with the site, of the actual period to be 

allocated for the various types of work or work stages;
(i) cooperation between employers and self-employed persons;
(j) interaction with industrial activities at the place within which or in the vicinity of which 

the construction site is located.

A r t i c l e  9 
Obligations of employers

In order to preserve safety and health on the construction site, under the conditions set out 
in Article 6 and 7, employers shall:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2801%29
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▼B

 (a) in particular when implementing Article 8, take measures that are in line with the 
minimum requirements set out in Annex IV;

(b) take into account directions from the coordinator(s) for safety and health matters.

A r t i c l e  10 
Obligations of other groups of persons

1. In order to preserve safety and health on the construction site, self-employed persons 
shall:

(a) comply in particular with the following, mutatis mutandis:

(i) the requirements of Article 6 (4) and Article 13 of Directive 89/391/EEC and Article 8 
and Annex IV of this Directive;

(ii) Article 4 of Directive 89/655/EEC and the relevant provisions of the Annex thereto;
(iii) Article 3, Article 4 (1) to (4) and (9) and Article 5 of Directive 89/656/EEC;

(b) take into account directions from the coordinator(s) for safety and health matters.

2. In order to preserve safety and health on the site, where employers are personally 
engaged in work activity on the construction site, they shall:

(a) comply in particular with the following, mutatis mutandis:

(i) Article 13 of Directive 89/391/EEC;
(ii) Article 4 of Directive 89/655/EEC and the relevant provisions of the Annex thereto;
(iii) Articles 3,4(1), (2), (3), (4), (9) and 5 of Directive 89/656/EEC;

(b) take account of the comments of the coordinator(s) for safety and health.

A r t i c l e  11 
Information for workers

1. Whitout prejudice to Article 10 of Directive 89/391/EEC, workers and/or their 
representatives shall be informed of all the measures to be taken concerning their safety 
and health on the construction site.

2. The information must be comprehensible to the workers concerned.

A r t i c l e  1 2 
Consultation and participation of workers

Consultation and participation of workers and/or of their representatives shall take place in 
accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on matters covered by Articles 6, 8 and 9 
of this Directive, ensuring whenever necessary proper coordination between workers and/
or workers’ representatives in undertakings carrying out their activities at the workplace, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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having regard to the degree of risk and the size of the work site.

▼B

A r t i c l e  1 3 
Amendment of the Annexes

1. Amendments to Annexes I, II and III shall be adopted by the Council in accordance with 
the procedure laid down in Article 118a of the Treaty.

2. Strictly technical adaptations of Annex IV as a result of:

— the adoption of directives on technical harmonization and standardization regarding 
temporary or mobile construction sites, and/or

— technical progress, changes in international regulations or specifications or knowledge 
in the field of temporary or mobile construction sites

shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17 of Directive 
89/391/EEC.

A r t i c l e  14 
Final Provisions

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 31 December 1993 at the latest.

They shall forthwith inform the Commission thereof.

2. When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this 
Directive or be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. 
The methods of making such a reference shall be laid down by the Member States.

3. Member States shall communicate to the Commission the texts of the provisions of 
national law which they have already adopted or adopt in the field governed by this Directive.

►M1 ––––– 

▼B

A r t i c l e  1 5
This Directive is addressed to the Member States.

▼B

ANNEX I 
NON-EXHAUSTIVE LIST OF BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORKS 

REFERRED TO IN ARTICLE 2 (a) OF THE DIRECTIVE

1. Excavation

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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2. Earthworks
3. Construction
4. Assembly and disassembly of prefabricated elements
5. Conversion or fitting-out
6. Alterations
7. Renovation
8. Repairs
9. Dismantling
10. Demolition
11. Upkeep
12. Maintenance — Painting and cleaning work
13. Drainage

▼B

ANNEX II
NON-EXHAUSTIVE LIST OF WORK INVOLVING PARTICULAR RISKS TO THE SAFETY AND 

HEALTH OF WORKERS REFERRED TO IN ARTICLE 3 (2), SECOND PARAGRAPH OF THE 
DIRECTIVE

1. Work which puts workers at risk of burial under earthfalls, engulfment in swampland or 
falling from a height, where the risk is particularly aggravated by the nature of the work or 
processes used or by the environment at the place of work or site (1).

2. Work which puts workers at risk from chemical or biological substances constituing a 
particular danger to the safety and health of workers or involving a legal requirement for 
health monitoring.

3. Work with ionizing radiation requiring the designation of controlled or supervised areas 
as defined in Article 20 of Directive 80/836/Euratom (2).

4. Work near high voltage power lines.

5. Work exposing workers to the risk of drowning.

6. Work on wells, underground earthworks and tunnels.

7. Work carried out ►C1 by divers having ◄ a system of air supply.

8. Work carried out by workers ►C1 in caissons with ◄ a compressed-air atmosphere.

9. Work involving the use of explosives.

10. Work involving the assembly or dismantling of heavy prefabricated components.

1 In implementing point 1, Member States have the option of setting figures for individual situations. 
2 OJ No L 246, 17.9.1980, p. 1. Last amended by Directive 84/467/Euratom (OJ No L 265, 5.10.1984, p. 4).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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▼B

ANNEX III 
CONTENT OF THE PRIOR NOTICE REFERRED TO IN ARTICLE 3 (3), FIRST PARAGRAPH ►C1 OF 

THE DIRECTIVE ◄

1. Date of forwarding: ____________________________________________________
2. Exact address of the construction site: _____________________________________
3. Client(s) (name(s) and address(es)): ________________________________________
4. Type of project: _______________________________________________________
5. Project supervisor(s) name(s) and address(es): _______________________________
6. Safety and health coordinators(s) ►C1 during the project ◄ preparation stage 

(name(s) and address(es)): _______________________________________________
7. Coordinator(s) for safety and health matter during the project execution stage 

(name(s) and address(es)): _______________________________________________
8. Date planned for start of work on the construction site: _______________________
9. Planned duration of work on the construction site: ___________________________
10. Estimated maximum number of workers on the construction site: ______________
11. Planned number of contractors and self-employed persons on the construction 

site: ________________________________________________________________
12. Details of constructors already done: _____________________________________

▼B

ANNEX IV 
MINIMUM SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS FOR CONSTRUCTION SITES 

Referred to in Article 9 (a) and Article 10 (1) (a) (i) of the Directive

Preliminary remarks

The obligations laid down in this Annex apply wherever required by the features of the 
construction site, the activity, the circumstances or a hazard.

For the purposes of this Annex, ‘rooms’ covers, inter alia, hutted accommodation.

PART A 
GENERAL MINIMUM REQUIREMENTS FOR ON-SITE WORKPLACES

1.  Stability and solidity

1.1. Materials, equipment and, more generally, any component which, when moving in any 
way, may affect the safety and health of workers must be stabilized in an appropriate and 
safe manner.

1.2. Access to any surface involving insufficiently resistant materials is not authorized unless 
appropriate equipment or means are provided to enable the work to be carried out safely.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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2.  Energy distribution installations

2.1. The installations must be designed, constructed and used so as not to present a fire or 
explosion hazard; persons must be adequately protected against the risk of electrocution 
caused by direct or indirect contact.

2.2. The design, construction and choice of equipment and protection devices must take 
account of the type and power of the energy distributed, external conditions and the 
competence of persons with access to parts of the installation.

3.  Emergency routes and exits

3.1. Emergency routes and exits must remain clear and lead as directly as possible to a safe 
area.

3.2. In the event of danger, it must be possible for workers to evacuate all workstations 
quickly and as safely as possible.

3.3. The number, distribution and dimensions of emergency routes and exits depend on the 
use, equipment and dimensions of the site and of the rooms and the maximum number of 
persons that may be present.

3.4. Specific emergency routes and exits must be indicated by signs in accordance with the 
national regulations implementing Directive 77/576/EEC (1).

Such signs must be sufficiently resistant and be placed at appropriate points.

3.5. Emergency routes and exits, and the traffic routes and doors giving access to them, 
must be free from obstruction so that they can be used at any time without hindrance.

3.6. Emergency routes and exits requiring illumination must be provided with emergency 
lighting of adequate intensity in case the lighting fails.

▼B

4.  Fire detection and fire fighting

4.1. Depending of the characteristics of the site, the dimensions and use of the rooms, the 
on-site equipment, the physical and chemical properties of the substances present and the 
maximum potential number of people present, an adequate number of appropriate fire-
fighting devices and, where required, fire detectors and alarm systems must be provided.

4.2. These fire-fighting devices, fire detectors and alarm systems must be regularly checked 
and maintained.

Appropriate tests and drills must take place at regular intervals.

1 OJ No L 229, 7.9.1977, p. 12. Last amended by Directive 79/640/EEC (OJ No L 183, 19.7.1979, p. 1).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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4.3. Non-automatic fire-fighting equipment be easily accessible and simple to use.

The equipment must be indicated by signs in accordance with the national regulations 
implementing Directive 77/576/EEC.

Such signs must be sufficiently resistant and placed at appropriate points.

5.  Ventilation

Steps shall be taken to ensure that there is sufficient fresh air, having regard to the working 
methods used and the physical demands placed on the workers.

If a forced ventilation system is used, it must be maintained in working order and must not 
expose workers to draughts which are harmful to health.

Any breakdown must be indicated by a control system where this is necessary for workers’ 
health.

6.  Exposure to particular risks

6.1. Workers must not be exposed to harmful levels of noise or to harmful external influences 
(e.g. gases, vapours, dust).

6.2. If workers have to enter an area where the atmosphere is liable to contain a toxic or 
harmful substance or to have an insufficient oxygen level or to be inflammable, the confined 
atmosphere must be monitored and appropriate steps taken to prevent any hazards.

6.3. A worker may not in any circumstances be exposed to a high-risk confined atmosphere.

He must at least be watched at all times from outside and all appropriate precautions must 
be taken to ensure that he can be assisted effectively and immediately.

7.  Temperature

During working hours, the temperature must be appropriate for human beings, having 
regard to the working methods used and the physical demands placed on the workers.

8.  Natural and artificial lighting of workstations, rooms and traffic routes on the site

8.1. Workstations, rooms and traffic routes must as far as possible have sufficient natural 
lighting and be provided with appropriate and sufficient artificial lighting at night and when 
natural daylight is inadequate; where necessary, portable light sources that are protected 
against impact must be used.

The colour of artificial light used must not alter or affect the perception of signals or 
signposts.
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8.2. Lighting installations for rooms, workstations and traffic routes must be placed in such 
a way that there is no risk of accident to workers as a result of the type of lighting fitted.

8.3. Rooms, workstations and traffic routes where workers are especially exposed to 
risks ►C1 in the event of failure of artificial lighting ◄ must be provided with emergency 
lighting of adequate intensity.

▼B

9.  Doors and gates

9.1. Sliding doors must be fitted with a safety device to prevent them from being derailed 
and falling over.

9.2. Doors and gates opening upwards must be fitted with a mechanism to secure them 
against falling back.

9.3. Doors and gates along escape routes must be appropriately marked.

9.4. In the immediate vicinity of gates intended primarily for vehicle traffic, there must be 
doors for pedestrian traffic unless it is safe for pedestrians to cross; such doors must be 
clearly marked and kept free at all times.

9.5. Mechanical doors and gates must operate without any risk of accident to workers.

They must be fitted with emergency stop devices which are easily identifiable and accessible 
and, unless they open automatically in the event of a power-cut, it must be possible for 
them to be opened manually.

10.  Traffic routes — danger areas

10.1. Traffic routes, including stairs, fixed ladders and loading bays and ramps, must be 
calculated, located, laid out and made negotiable to ensure easy, safe and appropriate 
access in such a way as not to endanger workers employed in the vicinity of these traffic 
routes.

10.2. Routes used for pedestrian traffic and/or goods traffic including those used for loading 
and unloading must be dimensioned in accordance with the number of potential users and 
the type of activity concerned.

If means of transport are used on traffic routes, a sufficient safety clearance or adequate 
protective devices must be provided for other site users.

Routes must be clearly marked, regularly checked and properly maintained.

10.3. Sufficient clearance must be allowed between vehicle traffic routes and doors, gates, 
passages for pedestrians, corridors and staircases.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2801%29
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10.4. If the site includes limited-access areas, these must be equipped with devices to 
prevent unauthorized workers from entering.

Appropriate measures must be taken to protect workers who are authorized to enter the 
danger areas.

Danger areas must be clearly signposted.

11.  Loading bays and ramps

11.1. Loading bays and ramps must be suitable for the dimensions of the loads to be 
transported.

11.2. Loading bays must have at least one exit point.

11.3. Loading ramps must be sufficiently safe to prevent workers from falling off.

12.  Freedom of movement at the workstation

The floor area at the workstation must be such as to allow workers sufficient freedom of 
movement to perform their work, taking account of any necessary equipment or applicances 
present.

13.  First aid

13.1. The employer must ensure that first aid can be provided, and that the staff trained to 
provide it can be called upon, at any time.

Measures must be taken to ensure that workers who have had an accident or have suddenly 
been taken ill can be removed for medical treatment.

▼B

13.2. One or more first-aid rooms must be provided where the scale of the works or the 
types of activity being carried out so require.

13.3. First-aid rooms must be fitted with essential first-aid installations and equipment and 
be easily accessible to stretchers.

They must be signposted in accordance with the national regulations implementing Directive 
77/576/EEC.

13.4. In addition, first-aid equipment must be available at all places where working conditions 
so require.

This equipment must be suitably marked and easily accesible.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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The address and telephone number of the local emergency service must be clearly displayed.

14.  Sanitary equipment 
14.1.  Changing rooms and lockers.

14.1.1. Appropriate changing rooms must be provided for workers if they have to wear 
special work clothes and if, for reasons of health or propriety, they cannot be expected to 
change in another area.

Changing rooms must be easily accessible, be of sufficient capacity and be provided with 
seating.

14.1.2. Changing rooms must be sufficiently large and have facilities to enable each worker, 
where necessary, to dry his working clothes as well as his own clothing and personal effects 
and to lock them away.

If circumstances so require (e.g. ►C1 dangerous substances ◄ , humidity, dirt), facilities must 
be provided to enable working clothes to be kept in a place separate from workers’ own 
clothes and personal effects.

14.1.3. ►C1 Provision must be made ◄ for separate changing rooms or separate use of 
changing rooms for men and women.

14.1.4. If changing rooms are not required as referred to in point 14.1.1, first paragraph, 
each worker must be provided with a place in which he can lock away his own clothes and 
personal effects.

14.2.  Showers and washbasins

14.2.1. Suitable showers in sufficient numbers must be provided for workers if required by 
the nature of the work or for health reasons.

►C1 Provision must be made ◄ for separate shower rooms or separate use of shower rooms 
for men and women.

14.2.2. The shower rooms must be sufficiently large to permit each worker to wash without 
hindrance in conditions of an appropriate standard of hygiene.

The showers must be equipped with hot and cold running water.

14.2.3. Where showers are not required under the first paragraph of 14.2.1, a sufficient 
number of suitable washbasins with running water (hot water if necessary) must be provided 
in the vicinity of the workstations and the changing rooms.

►C1 Provision must be made ◄ for separate washbasins, or separate use of washbasins for 
men and women when so required for reasons of propriety.

14.2.4. Where the rooms housing, the showers or washbasins are separate from the changing 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2801%29
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rooms, there must be easy communication between the two.

▼B

14.3.  Lavatories and washbasins

Special facilities with an adequate number of lavatories and washbasins must be provided 
for workers in the vicinity of workstations, rest rooms, changing rooms and rooms housing 
showers or washbasins.

►C1 Provision must be made ◄ for separate lavatories or separate use of lavatories for 
mens and women.

15.  Rest rooms and/or accommodation areas

15.1. Where the safety or health of workers, in particular because of the type of activity 
carried out or the presence of more than a certain number of employees as well as the 
remote nature of the site, so require, workers must be provided with easily accessible rest 
rooms and/or accommodation areas.

15.2. Rest rooms and/or accommodation areas must be large enough and equipped with 
an adequate number of tables and seats with backs for the number of workers concerned.

15.3. If there are no facilities of this kind, other facilities must be provided in which workers 
can stay during interruptions in work.

15.4. Fixed accommodation areas unless used only in exceptional cases, must have sufificient 
sanitary equipment, a rest room and a leisure room.

They must be equipped with beds, cupboards, tables and seats with backs taking account of 
the number of workers, and be allocated taking account, where appropriate, of the presence 
of workers of both sexes.

15.5. Appropriate measures should be taken for the protection of non-smokers against 
discomfort caused by tobacco smoke in rest rooms and/or accommodation areas.

16.  Pregnant women and nursing mothers

Pregnant women and nursing mothers must be able to lie down to rest in appropriate 
conditions.

17.  Handicapped workers

Workplaces must be organized to take account of handicapped workers, if necessary.

The provision applies in particular to the doors, passageways, staircases, showers, 
washbasins, lavatories and workstations used or occupied directly by handicapped persons.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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18.  Miscellaneous provisions

18.1. The surroundings and the perimeter of the site must be signposted and laid out so as 
to be clearly visible and identifiable.

18.2. Workers must be provided at the site with a sufficient quantity of drinking water and 
possibly another suitable non-alcoholic beverage both in occupied rooms and in the vicinity 
of workstations.

18.3. Workers must:

— be provided with facilities enabling them to take their meals in satisfactory conditions,

— where appropriate, be provided with facilities enabling them to prepare their meals in 
satisfactory conditions.

▼B

PART B 
SPECIFIC ►C1 MINIMUM REQUIREMENTS FOR ◄ ON-SITE WORKSTATIONS

Preliminary remark

If special situations so dictate, the classification of these minimum requirements into two 
sections, as below, should not regarded as binding.

SECTION I 
ON-SITE INDOOR WORKSTATIONS

1.  Stability and solidity

Premises must have a structure and stability appropriate to the nature of their use.

2.  Emergency doors

Emergency doors must open outwards.

Emergency doors must not be so locked or fastened that they cannot be easily and 
immediately opened by any person who may require to use them in an emergency.

Sliding or revolving doors are not permitted if intended as emergency exits.

3.  Ventilation

If air-conditioning or mechanical ventilation installations are used, they must operate in 
such a way that workers are not exposed to draughts which cause discomfort.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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Any deposit or dirt likely to create an immediate danger to the health of workers by polluting 
the atmosphere must be removed without delay.

4.  Temperature

4.1. The temperature in rest areas, rooms for duty staff, sanitary facilities, canteens and 
first-aid rooms must be appropriate to the particular purpose of such areas.

4.2. Windows, skylights and glass partitions should allow excessive effects of sunlight to be 
avoided, having regard to the nature of the work and the use of the room.

5.  Natural and artificial lighting

Workplaces must as far as possible have sufficient natural light and be equipped with the 
means of providing artificial lighting which is adequate for the purposes of protecting 
workers’ safety and health.

6.  Floors, walls, ceilings and roofs of rooms

6.1. The floors of workplaces must have no dangerous bumps, holes or slopes and must be 
fixed, stable and not slippery.

6.2. The surfaces of floors, walls and ceilings in rooms must be such that they can be cleaned 
or refurbished to an appropriate standard of hygiene.

6.3. Transparent or translucent walls, in particular all-glass partitions, in rooms or in the 
vicinity of workplaces and traffic routes must be clearly indicated and made of safety 
material or be shielded from such places or traffic routes to prevent workers from coming 
into contact with walls or being injured should the walls shatter.

▼B

7.  Windows and skylights

7.1. It must be possible for workers to open, close, adjust or secure windows, skylights and 
ventilators in a safe manner.

When open, they must not be positioned so as to constitute a hazard to workers.

7.2. Windows and skylights must be designed in conjunction with equipment or otherwise 
fitted with devices allowing them to be cleaned without risk to the workers carrying out this 
work or to workers present.

8.  Doors and Gates

8.1. The position, ►C1 number and dimensions ◄ of doors and gates, and the materials used 
in their construction, are determined by the nature and use of the rooms or areas.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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8.2. Transparent doors must be appropriately marked at a conspicious level.

8.3. Swing doors and gates must be transparent or have see-through panels.

8.4. If transparent or translucent surfaces in doors and gates are not made of safety material 
and if there is a danger that workers may be injured if a door or gate should shatter, the 
surfaces must be protected against breakage.

9.  Traffic routes

Where the use and equipment of rooms so requires for the protection of workers, traffic 
routes must be clearly identified.

10.  Specific measures for escalators and travelators

Escalators and travelators must function safely.

They must be equipped with any necessary safety devices.

They must be fitted with easily identifiable and accessible emergency shut-down devices.

11.  Room dimensions and air space in rooms

Workrooms must have sufficient surface area and height to allow workers to perform their 
work without risk to their safety, health or well-being.

SECTION II 
ON-SITE OUTDOOR WORKSTATIONS

1.  Stability and solidity

1.1. High-level or low-level movable or fixed workstations must be solid and stable, taking 
account of:

— the number of workers occupying them,
— the maximum loads they may have to bear and the weight distribution,
— the outside influcences to which they may be subject.

If the support and the other components of these workstations are not intrinsically stable, 
their stability will have to be ensured by appropriate and safe methods of fixing to avoid any 
untimely or spontaneous movement of the whole or of parts of the workstations.

1.2. Checking

Stability and solidity must be checked appropriately and especially after any change ►C1 in 
the height or depth ◄ of the workstation.

▼B

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2801%29
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2.  Energy distribution installations

2.1. On-site energy distribution installations, especially those subject to outside influences, 
must be regularly checked and maintained.

2.2. Installations existing before the site began must be identified, checked and clearly 
signposted.

2.3. Whenever possible, where overhead electric power lines exist, either they must be 
redirected away from the area of the site or else the current must be cut off.

If this is not possible, there will be barriers or notices to ensure that vehicles and installations 
are kept away.

Suitable warnings and suspended protections must be provided where vehicles have to 
pass beneath the lines.

3.  Atmospheric influences

Workers must be protected against atmospheric influences which could affect their health 
and safety.

4.  Falling objects

Wherever technically feasible, workers must be protected by collective methods against 
falling objects.

Materials and equipment must be laid out or stracked in such a way as to prevent their 
collapsing or overturning.

Where necessary, there must be covered passageways ►C1 on the site or access ◄ to danger 
areas must be made impossible.

5.  Falls from a height

5.1. Falls from a height must be physically prevented in particular by means of solid 
cradles which are sufficiently high and have at least an end-board, a main handrail and an 
intermediate handrail or an equivalent alternative.

5.2. In principle, work at a height must be carried out only with appropriate equipment or 
using collective protection devices such as cradles, platforms or safety nets.

If the use of such equipment is not possible because of the nature of the work, suitable 
means of access must be provided and safety harnesses or other anchoring safety methods 
must be used.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2801%29
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6.  Scaffolding and leaders (1)

6.1. All scaffolding must be properly designed, constructed and maintained to ensure that it 
does not collapse or move accidentally.

6.2. Work platforms, gangways and scaffolding stairways must be constructed, dimensioned, 
protected and used in such a way as to prevent people from falling or being exposed to 
falling objects.

6.3. Scaffolding must be inspected by a competent person:

(a) before being put into service;
(b) subsequently, at periodic intervals;
(c) after any ►C1 modification, period ◄ without use, exposure to bad weather or seismic 

tremors, or any other circumstance which may have affected its strength or stability.

6.4. Ladders must be sufficiently strong and correctly maintained.

They must be correctly used, in appropriate places and in accordance with their intended 
purpose.

▼B

6.5. Mobile scaffolding must be secured against spontaneous movements.

7.  Lifting equpiment (2)

7.1. All lifting devices and accessories, including their component parts, attachments, 
anchorings and supports, must be:

(a) properly designed and constructed and sufficiently strong for the use to which they 
are put;

(b) correctly installed and used;
(c) maintained in good working order;
(d) checked and subjected to periodic tests and inspections in accordance with current 

legislation;

(e) operated by qualified workers who have received appropriate training.

7.2. All lifting devices ►C1 and accessories must ◄ clearly display their maximum load values.

7.3. Lifting equipment and accessories may not be used for other than their intended 
purposes.

8.  Excavating and materials-handling vehicles and machinery (3)

1 This point will be specified in the framework of the future Directive amending Directive 89/655/EEC, particularly with 
 a view to supplementing point 3 of the Annex thereto.
2 This point will be specified in the framework of the future Directive amending Directive 89/655/EEC, particularly with 
 a view to supplementing point 3 of the Annex thereto.
3 This point will be specified in the framework of the future Directive amending Directive 89/655/EEC, particularly with 
 a view to supplementing point 3 of the Annex thereto.
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8.1. All excavating and materials-handling vehicles and machinery must be:

(a) properly designed and constructed taking account, as far as possible, of the principles 
of ergonomics;

(b) kept in good working order;
(c) used correctly.

8.2. Drivers and operators of excavating and materials-handling vehicles and machinery 
must be specially trained.

8.3. Preventive measures must be taken to ensure that excavating and materials-handling 
vehicles and machinery do not fall into the excavations or into water.

8.4. Where appropriate, excavating machinery and materials-handling machinery must be 
fitted with structures to protect the driver against being crushed if the machine overturns, 
and against falling objects.

9.  Installations, machinery, equipment (1)

9.1. Installations, machinery and equipment, including hand tools whether power-driven or 
not, must be:

(a) properly designed and constructed ►C1 taking account, as far as ◄ possible, of the 
principle of ergonomics;

(b) kept in good working order;
(c) used solely for the work for which they were designed;
(d) operated by workers who have received appropriate training.

9.2. Installations and equipment under pressure must be checked and subjected to regular 
tests and inspections in accordance with existing legislation.

10.  Excavations, wells, underground works, tunnels and earthworks

10.1. Suitable precautions must be taken in an excavation, well, underground, working or 
tunnel:

(a) using an appropriate support or embankment;

▼B

 (b) to prevent hazards entailed in the fall of a person, materials or objects, or flooding;
(c) to provide sufficient ventilation at all workstations so as to ensure a breathable 

atmosphere which is not dangerous or harmful to health;
(d) to enable workers to reach safety in the event of fire or ►C1 inrush of water ◄ or 

materials.

10.2. Before excavation starts, measures must be taken to identify and reduce to a minimum 
any hazard due to underground cables and other distribution systems.
1 This point will be specified in the framework of the future Directive amending Directive 89/655/EEC, particularly with 
 a view to supplementing point 3 of the Annex thereto.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2801%29
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10.3. Safe routes into and out of the excavation must be provided.

10.4. Piles of earth, materials and moving vehicles must be kept away from the excavation; 
appropriate barriers must be built if necessary.

11.  Demolition work

Where the demolition of a building or construction may present a danger:

(a) appropriate precautions, methods and procedures must be adopted;
(b) the work must be planned and undertaken only under the supervision of a competent 

person.

12.  Metal or concrete frameworks, shutterings and heavy prefabricated components

12.1. Metal or concrete frameworks and their components, shutterings, prefabricated 
components or ►C1 temporary supports, and ◄ buttresses must be erected and dismantled 
only under the supervision of a competent person.

12.2. Adequate precautions must be taken to protect workers against risks arising from the 
temporary fragility or instability of a structure.

12.3. Shutterings, temporary supports and buttresses ►C1 must be devised and designed ◄ , 
installed and maintained so as to safely withstand any strains and stresses which may be 
placed on them.

13.  Cofferdams and caissons

13.1. All cofferdams and caissons must be:

(a) well constructed, of appropriate, solid materials of adequate strength;
(b) appropriately equipped so that workers can gain shelter in the event of an irruption of 

water and materials.

13.2. The construction, installation, transformation or dismantling of a cofferdam or caisson 
must take place only under the supervision of a competent person.

13.3. All cofferdams and caissons must be inspected by a competent person at regular 
intervals.

14.  Work on roofs

14.1. Where necessary to avert a risk or where the height or the slope exceed values set by 
the Member States, collective preventive measures must be taken to prevent workers, and 
tools or other objects or materials, from falling.

14.2. Where workers have to work on or near a roof or any other surface made of fragile 
materials through which it is possible to fall, preventive measures must be taken to ensure 
that they do not inadvertently walk on the surface made of fragile materials, or fall to the 
ground.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0057R%2801%29
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9. ДИРЕКТИВА РАДИ 83/477/ЄЕС ВІД 19 ВЕРЕСНЯ 1983 РОКУ ПРО 
ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВПЛИВОМ 
АЗБЕСТУ ПІД ЧАС РОБОТИ (ДРУГА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ 
СТАТТІ 8 ДИРЕКТИВИ 80/1107/ЄЕС)

(OВ L 263, 24.9.1983, С. 25)

Зі змінами, внесеними:
Офіційний вісник
№ С дата

►M1 Директива Ради 91/382/ЄЕС від 25 червня 1991 року  L 206  16 29.7.1991
►M2 Директива Ради 98/24/ЄС від 7 квітня 1998 року L 131  11  5.5.1998
►M3 Директива 2003/18/ЄС Європейського Парламенту і 
Ради  від 27 березня 2003 року  L 97  48  

15.4.2003
►M4 Директива 2007/30/ЄС Європейського Парламенту та 
ради від 20 червня 2007 року L 165 21 27.6.2007

Виправлено:

►С1 Виправлення, ОВ L 327, 24.11.1983, С. 40 (83/477/ЄЕС)

▼B
ДИРЕКТИВА РАДИ від 19 вересня 1983 року 

про захист працівників від ризиків, пов’язаних 
із впливом азбестуна роботі 

(друга окрема Директива у значенні статті 8 Директиви 80/1107/ЄЕС) 
(83/477/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, 
та зокрема, його статтю 100,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1),

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту(2),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (3),

Оскільки резолюція Ради від 29 червня 1978 року про програму дій Європейських 
Співтовариств у галузі безпеки і охорони здоров’я на робочому місці (4) передбачає 
заснування спеціальних гармонізованих процедур стосовно захисту працівників при 
використанні азбесту; 

Оскільки Директива Ради 80/1107/ЄЕС від 27 листопада 1980 року про захист 
працівників від ризиків, пов’язаних із впливом хімічних, фізичних та біологічних 
речовин на роботі (5), встановила деякі положення, які повинні бути враховані 
при здійсненні цього захисту; оскільки ця Директива передбачає встановлення в 
спеціальних директивах граничних значень і спеціальних вимог до перелічених в 
Додатку І речовин, які містять азбест; 
1 ОВ № C 262, 9.10.1980, С. 7 і ОВ № C 301, 18.11.1982, С. 6.
2 ОВ № C 310, 30.11.1981, С. 43.
3 ОВ № C 125, 17.5.1982, С. 155.
4 ОВ № C 165, 11.7.1978, С. 1. 
5 ОВ № L 327, 3.12.1980, С. 8. 
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Оскільки азбест є шкідливою речовиною, яка у багатьох випадках зустрічається на 
роботі; оскільки здоров’я великої кількості працівників, таким чином, піддається 
потенційному ризику; оскільки синій азбест (крокодиліт) вважається особливо 
небезпечним видом азбесту; 

Оскільки, хоча сучасні наукові знання ще не досягли того рівня, щоб усунути всі ризики 
для здоров’я, зменшення впливу азбесту тим не менше знизить ризик розвитку 
хвороб, пов’язаних із ним; оскільки ця Директива містить мінімальні вимоги, які 
будуть переглянуті на основі здобутого досвіду і розвитку технологій в цій сфері; 

Оскільки, хоча оптична мікроскопія і не дозволяє підрахувати найменші волокна, 
шкідливі для здоров’я, вона є найбільш вживаним методом для регулярного 
вимірювання азбесту; 

Оскільки, таким чином, важливими є запобіжні заходи для захисту здоров’я 
працівників, які піддаються впливу азбесту, і зобов’язання держав-членів стосовно 
нагляду за станом їхнього здоров’я, 

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

С т а т т я  1

1. Метою цієї Директиви ►M2 _______ ◄ є захист працівників від ризиків для 
їхнього здоров’я, включаючи запобігання таким ризикам, що виникають або можуть 
виникнути внаслідок впливу азбесту на роботі. Вона встановлює граничні значення та 
інші спеціальні вимоги.

▼М3 __________

▼В

3. Ця Директива не впливає на права держав-членів застосовувати або приймати 
національні закони, підзаконні акти або адміністративні положення, якими 
працівникам надається більший захист, зокрема, стосовно заміни азбесту менш 
шкідливими речовинами. 

▼М3

С т а т т я  2

Для цілей цієї Директиви “азбест” означає такі волокнисті силікати:

— Азбест актиноліт, номер за CAS 77536-66-4 (1),
— Азбест грунеріт (амозіт), номер за CAS 12172-73-5 (1),
— Азбест антофілліт, номер за CAS 77536-67-5 (1),
— Хризотил, номер за CAS 12001-29-5 (1),
— Крокодиліт, номер за CAS 12001-28-4 (1),
— Азбест тремоліт, номер за CAS 77536-68-6 (1).

1 Номер за Chemical Abstract Service (CAS).
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▼В

С т а т т я  3

1. Ця Директива застосовується до діяльності, при здійсненні якої працівники 
піддаються або можуть піддаватися впливу пилу, утвореного азбестом або 
матеріалами, що містять азбест. 

2. У випадку будь-якої діяльності, яка може створити ризик впливу пилу, утвореного 
азбестом або матеріалами, що містять азбест, цей ризик повинен бути оцінений таким 
чином, щоб визначити характер і ступінь впливу на працівників пилу, утвореного 
азбестом або матеріалами, що містять азбест. 

▼М3

3. При умові, що вплив на працівника є спорадичним і низької інтенсивності і що 
результати оцінки ризику, зазначеної в частині 2, чітко показують, що граничний вплив 
азбесту в робочій зоні не буде перевищений, статті 4, 15 і 16 можуть не виконуватись, 
якщо робота стосується: 

(а) короткої непостійної експлуатаційної діяльності, при якій використовуються 
лише матеріали, що не вивітрюються, 

(b) видалення без пошкодження матеріалів, що не розкладаються і в яких азбестові 
волокна міцно пов’язані у матрицю, 

(с) інкапсуляції або герметизації матеріалів, що містять азбест і перебувають у 
хорошому стані, 

(d) контролю за якістю повітря і збору зразків для встановлення наявності азбесту у 
певному матеріалі.

3 bis. Держави-члени після консультації з соціальними партнерами відповідно 
до національного законодавства і практики встановлюють керівні принципи для 
визначення впливу, що є спорадичним і низької інтенсивності, як передбаченого в 
частині 3.

▼В

4. Оцінка, передбачена в частині 2, є предметом консультації з працівниками та/або 
їхніми представниками в рамках підприємства або установи і переглядається, якщо є 
підстави вважати її неправильною або у випадку зміни матеріалу на роботі. 

▼В

С т а т т я  4

З дотриманням статті 3(3) повинні бути вжиті такі заходи:

1. Діяльність, зазначена в статті 3(1), повинна підлягати системі повідомлень, що 
регулюється відповідальним органом держави-члена. 
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▼М3

2. Повідомлення надсилається роботодавцем відповідальному органу держав-членів 
перед початком роботи відповідно до національних законів, підзаконних актів та 
адміністративних положень.

Повідомлення повинно містити щонайменше короткий опис:

(а) розміщення робочої зони,
(b) виду і кількості азбесту, що використовується або обробляється,
(с) діяльності і процесів, що виконуються, 
(d) кількості задіяних працівників, 
(е) дати початку і тривалості роботи,
(f) заходів, вжитих для обмеження впливу азбесту на працівників. 

▼В

3. Працівники та/або їхні представники на підприємствах або в установах відповідно 
до національного законодавства повинні мати доступ до документів, які підлягають 
повідомленню і стосуються їхнього підприємства або установи.

▼М3

4. Кожного разу, коли зміна робочих умов може призвести до значного збільшення 
впливу пилу, утвореного азбестом або матеріалами, що містять азбест, повинно бути 
надіслане нове повідомлення. 

▼М1

С т а т т я  5

Застосування азбесту за допомогою розпилу і робочих процедур, які включають 
використання ізоляційних або звукоізоляційних матеріалів з низькою щільністю 
(менше 1г/см³), що містять азбест, забороняється. 

▼М3

Без шкоди застосуванню інших положень Співтовариства про маркетинг і використання 
азбесту діяльність, яка піддає працівників впливу азбестових волокон під час видобутку 
азбесту або виробництва і обробки азбестових продуктів чи виробництва і обробки 
продуктів, які містять домішки азбесту, забороняється, за винятком переробки і 
знищення продуктів, добутих в результаті підривання і видалення азбесту.

С т а т т я  6

При будь-якій діяльності, зазначеній в статті 3(1), вплив на працівників пилу, утвореного 
азбестом або матеріалами, що містять азбест, на робочому місці в жодному випадку 
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не повинен перевищувати граничне значення, встановлене в статті 8, і повинен бути 
зменшений до мінімуму, зокрема, за допомогою таких заходів:

1. кількість працівників, які піддаються або можуть піддаватися впливу пилу, 
утвореного азбестом або матеріалами, що містять азбест, повинна бути зменшена до 
найнижчого можливого числа; 

2. робочі процеси повинні бути розроблені таким чином, щоб азбестовий пил не 
утворювався або, якщо це неможливо, щоб він не потрапляв у повітря; 

▼М3

3. всі приміщення і обладнання, які використовуються при переробці азбесту, повинні 
регулярно та ефективно чиститися і підтримуватися в хорошому стані; 

4. азбест або матеріал, що містить азбест і утворює пил, повинні зберігатися і 
транспортуватися в належній герметичній упаковці;

5. відходи повинні збиратися і якнайшвидше видалятися з робочого місця в належній 
герметичній упаковці з етикетками, на яких зазначено, що вона містить азбест. Цей 
захід не застосовується до видобувної діяльності. Заходи стосовно таких відходів 
здійснюються відповідно до Директиви Ради 91/689/ЄЕС від 12 грудня 1991 року про 
небезпечні відходи(1). 

С т а т т я  7

1. Залежно від результатів початкової оцінки ризику і з метою забезпечити дотримання 
граничного значення, встановленого в статті 8, вимірювання азбестових волокон у 
повітрі на робочому місці здійснюється регулярно. 

2. Зразки повинні відображати індивідуальний вплив на працівника пилу, утвореного 
азбестом або матеріалами, що містять азбест. 

3. Збір зразків здійснюється після консультації з працівниками та/або їхніми 
представниками на підприємствах. 

▼М3

4. Збір зразків здійснюється належним кваліфікованим персоналом. Після цього зразки 
аналізуються відповідно до частини 6 в лабораторіях, обладнаних для підрахунку 
волокон. 

5. Тривалість збору зразків повинна бути такою, щоб відобразити типовий вплив 
впродовж восьмигодинного базового періоду (одна зміна) за допомогою вимірювань 
або зважених в часі розрахунків. 

1  ОВ L 377, 31.12.1991, С. 20. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 94/31/ЄС (ОВ L 168, 2.7.1994, С. 28). 
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6. Підрахунок волокон здійснюється, по можливості, за допомогою ФКМ (фазово-
контрастного мікроскопу) відповідно до рекомендованого методу 1997 ВООЗ 
(Всесвітньої організації охорони здоров’я) (1) або будь-якого іншого методу, що 
забезпечує рівнозначні результати. 

Для потреби вимірювання азбесту в повітрі, як зазначено в першому пункті, 
враховуються лише волокна довжиною більше п’яти мікрометрів, шириною менше 
трьох мікрометрів та із співвідношенням довжина/ширина більше, ніж 3:1. 

С т а т т я  8

Роботодавці забезпечують, щоб жоден працівник не піддавався концентрації азбесту 
в повітрі, що перевищує 0,1 волокон на см³ як середньозважену в часі величину 
впродовж восьмигодинного періоду. 

▼М1

С т а т т я  9

▼М3 ________

▼М2

2. Зміни, необхідні для адаптації додатків до цієї Директиви до технічного прогресу, 
приймаються відповідно до процедури, встановленої в статті 17 Директиви Ради 
89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про запровадження заходів для покращення 
безпеки та охорони здоров’я працівників на робочому місці (2).

▼В

С т а т т я  10

1. ►M3	Якщо граничне значення, встановлене в статті 8, перевищується, повинні бути 
визначені причини його перевищення та якнайшвидше вжиті необхідні заходи для 
виправлення ситуації.	◄

Роботу не може бути продовжено в ураженій зоні до вжиття належних заходів для 
захисту відповідних працівників. 

2. З метою перевірити ефективність заходів, зазначених в першому пункті частини 1, 
негайно здійснюється подальше визначення концентрації азбесту в повітрі. 

▼М3

3. Якщо вплив не може бути зменшений іншими засобами і дотримання граничного 

1 Визначення концентрації волокон в повітрі. Рекомендований метод за допомогою фазово-контрастної оптичної мікроскопії 
 (метод фільтрації через мембранний фільтр), ВООЗ, Женева 1997 (ISBN 92 4 154496 1).
2  ОВ L 183, 29.6.1989, С. 1.
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значення робить необхідним використання індивідуального захисного киснево-
дихального обладнання, це не може бути тривалим і повинно відповідати 
жорсткому мінімуму, необхідному для кожного працівника. Під час періодів 
роботи, які вимагають використання такого обладнання, повинні бути передбачені 
перерви, що відповідають фізичним та кліматологічним умовам, і, якщо необхідно, 
поведені консультації з працівниками та/або їхніми представниками відповідно до 
національного законодавства і практики. 

С т а т т я  10 а

Перед початком підривної або експлуатаційної роботи роботодавці вживають всі 
необхідні заходи для визначення матеріалів, що ймовірно містять азбест, якщо 
необхідно, за допомогою отримання інформації від власників приміщень. 

Якщо є підстави сумніватися у присутності азбесту в матеріалі або споруді, повинні 
бути дотримані відповідні положення цієї Директиви.

▼В

С т а т т я  11

▼М3

1. У випадку певної діяльності, такої як підривання, видалення, ремонт та експлуатація, 
стосовно якої можна передбачити, що граничне значення, встановлене в статті 
8, буде перевищене, незважаючи на використання технічних запобіжних заходів 
для обмеження концентрації азбесту в повітрі, роботодавець визначає заходи для 
забезпечення захисту працівників, поки вони здійснюють таку діяльність, зокрема:

(а) працівники повинні бути забезпечені належним респіраторним та іншим 
індивідуальним захисним обладнанням, що повинно носитися; та 

(b) повинні бути встановлені попереджувальні знаки, які вказують на передбачувану 
можливість перевищення граничного значення, встановленого в статті 8; та 

(с) не повинно допускатися поширення пилу, утвореного азбестом або матеріалами, 
що містять азбест, за межі приміщення або робочого місця.

▼В

2. З працівникам та/або їхніми представниками на підприємстві або в установі 
проводяться консультації з приводу цих заходів перед початком здійснення відповідної 
діяльності. 

С т а т т я  1 2

1. Перед початком підривної роботи або роботи з видалення азбесту та/або продуктів, 
що містять азбест, з будівель, споруд, заводу, установок чи суден складається план 
роботи.
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▼М3

2. План, зазначений в частині 1, повинен передбачати заходи, необхідні для 
забезпечення безпеки і охорони здоров’я працівників на робочому місці.

План повинен, зокрема, визначати, що: 

— азбест та/або продукти, що містять азбест, повинні видалятися перед проведенням 
підривних робіт, за винятком, якщо це створить більший ризик для працівників, 
ніж якби азбест та/або продукти, що містять азбест, залишалися на місці;

— якщо необхідно, повинно бути забезпечене індивідуальне захисне обладнання, 
зазначене в статті 11(1)(а);

— після закінчення роботи з підривання або видалення азбесту повинна бути 
перевірена відсутність ризиків впливу азбесту на робочому місці відповідно до 
національного законодавства та практики. 

▼М1

На вимогу компетентних органів план повинен включати інформацію стосовно:

— характеру та ймовірної тривалості роботи,
— місця здійснення роботи,
— методів, що застосовуються, якщо робота включає обробку азбесту або матеріалів, 

що містять азбест,
— характеристик обладнання, що використовується для:
 — захисту і дезінфекції осіб, які виконують роботу,
 — захисту інших осіб, присутніх на місці роботи або поблизу нього. 

3. На вимогу компетентних органів план, зазначений в частині 1, повинен бути 
повідомлений їм перед початком запланованої роботи.

▼М3

С т а т т я  1 2 а

▼М3

1. Роботодавці повинні забезпечити належну підготовку всіх працівників, які 
піддаються або можуть піддаватися впливу пилу, що містить азбест. Така підготовка 
повинна проводитися з регулярними інтервалами безкоштовно для працівників.

2. Суть підготовки повинна бути зрозумілою для працівників. Вона повинна дати їм 
можливість набути необхідних знань і навичок в сфері запобіжних заходів і безпеки, 
зокрема, стосовно: 

(а) властивостей азбесту і його впливу на стан здоров’я, включаючи синергічний 
ефект куріння; 

(b) видів продуктів або матеріалів, які можуть містити азбест;
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(с) діяльності, що може призвести до впливу азбесту, і важливості запобіжних 
заходів для мінімізації впливу;

(d) методів безпечної роботи, керування і захисного обладнання;
(е) значення, вибору, пошуку, обмежень і правильного використання респіраторного 

обладнання;
(f) порядку дій в аварійній ситуації; 
(g) процедур дезінфекції;
(h) знищення відходів; 
(і) вимог до медичних оглядів.

3. Керівні принципи підготовки працівників для видалення азбесту розробляються на 
рівні Співтовариства.

▼М3

С т а т т я  1 2 b

Перед початком роботи з підривання або видалення азбесту фірми повинні надати 
докази їхньої компетентності у цій сфері. Докази обґрунтовуються відповідно до 
національного законодавства та/або практики. 

▼В

С т а т т я  1 3

1. У випадку будь-якої діяльності, зазначеної в статті 3(1), і з дотриманням статті 3(3) 
повинні бути вжиті належні заходи для забезпечення того, щоб:

(а) місця, в яких здійснюється вищезазначена діяльність:

(і) були чітко розмежованими і позначеними попереджувальними знаками;
(іі) не були доступними для інших працівників, крім тих, які в силу своєї роботи або 

обов’язків повинні заходити до них;
(ііі) були зонами, в яких заборонене куріння;

(b) були виділені зони, в яких працівники можуть їсти та пити без ризику зараження 
азбестовим пилом;

(с) (і) працівники були забезпечені належним робочим або захисним одягом;

(іі) цей робочий або захисний одяг залишався на підприємстві. Його можна, однак, 
прати в установах за межами підприємства, обладнаних для цієї роботи, якщо 
підприємство не здійснює чистку самостійно; у цьому випадку одяг повинен 
транспортуватися в закритих контейнерах;

(ііі) для робочого, захисного і вуличного одягу були забезпечені окремі склади; 
(іv) працівники були забезпечені належним миючим та санітарно-гігієнічним 

обладнанням, включаючи душові кімнати у випадку пильної роботи;
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(v) захисне обладнання розміщувалось в чітко визначеному місці і перевірялось та 
чистилось після кожного використання; повинні бути вжиті належні заходи для 
ремонту або заміни дефектного обладнання перед наступним використанням. 

2. З працівників не повинні стягуватися витрати за заходи, вжиті згідно з частиною 1.

С т а т т я  14

1. У випадку будь-якої діяльності, зазначеної в статті 3(1), повинні бути вжиті належні 
заходи для забезпечення того, щоб працівники та їхні представники на підприємстві 
або в установі отримували належну інформацію стосовно:

— потенційних ризиків для здоров’я внаслідок впливу пилу, утвореного азбестом 
або матеріалами, що містять азбест,

— існування законодавчо встановлених граничних значень та необхідності контролю 
за атмосферним станом, 

— санітарно-гігієнічних вимог, включаючи необхідність утримуватися від куріння,
— запобіжних заходів відносно використання захисного обладнання та одягу, 
— спеціальних запобіжних заходів для мінімізації впливу азбесту.

2. Крім заходів, зазначених в частині 1, з дотриманням статті 3(3) повинні бути вжиті 
належні заходи для забезпечення того, щоб: 

(а) працівники та/або їхні представники на підприємстві або в установі мали доступ до 
результатів вимірювання концентрації азбесту в повітрі і могли отримати пояснення 
стосовно змісту цих результатів; 

▼М3

(b) якщо результати перевищують граничне значення, встановлене в статті 8, 
відповідним працівникам та їхнім представникам на підприємстві або в установі 
якнайшвидше було повідомлено про факт та причини цього і щоб з працівниками та/
або їхніми представниками на підприємстві або в установі проводилися консультації 
стосовно заходів, які повинні бути вжиті або, у випадку аварійної ситуації, щоб їм було 
повідомлено про заходи, які були вжиті. 

▼В

С т а т т я  1 5

З дотриманням статті 3(3) повинні бути вжиті такі заходи:

1. Оцінка стану здоров’я кожного працівника повинна бути здійснена до того, як вони 
будуть піддані впливу пилу, утвореного азбестом або матеріалами, що містять азбест, 
на робочому місці. 

Ця оцінка повинна включати спеціальний огляд грудної клітини. В Додатку ІІ містяться 
практичні рекомендації, до яких можуть звертатися держави-члени при здійсненні 
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клінічного нагляду за працівниками; ці рекомендації повинні бути адаптовані до 
технічного прогресу ►M2 відповідно до процедури, встановленої в статті 17 Директиви 
89/391/ЄЕС ◄.

Нова оцінка повинна здійснюватися щонайменше один раз на три роки, поки 
продовжується вплив.

Для кожного працівника, зазначеного в першому пункті, повинна бути заведена 
індивідуальна медична картка відповідно до національного законодавства та 
практики.

2. Виходячи з клінічного нагляду, зазначеного в пункті 1, лікар або орган, відповідальний 
за медичний нагляд за працівниками, повинен відповідно до національного 
законодавства порадити або призначити будь-які індивідуальні захисні або запобіжні 
заходи, які повинні бути вжиті; вони можуть включати, якщо необхідно, заборону 
піддавати відповідного працівника будь-якому впливу азбесту. 

▼М3

3. Працівникам повинна надаватися інформація та поради стосовно будь-якої оцінки 
стану їхнього здоров’я, яка може здійснюватися після закінчення впливу.

Лікар або орган, відповідальний за медичний нагляд за працівниками, може 
встановити, що медичний нагляд повинен продовжуватися після закінчення впливу 
протягом часу, який він вважає необхідним для забезпечення охорони здоров’я 
відповідної особи. 

Такий тривалий нагляд повинен здійснюватися відповідно до законодавства і практики 
окремих держав-членів.

▼В

4. Відповідний працівник або роботодавець можуть вимагати перегляду оцінок, 
зазначених в пункті 2, відповідно до національного законодавства. 

С т а т т я  16

З дотриманням статті 3(3) повинні бути вжиті такі заходи:

1. Роботодавець повинен заносити працівників, відповідальних за здійснення 
діяльності, зазначеної в статті 3(1), до реєстру, зазначаючи характер і тривалість 
роботи та вплив, якому вони були піддані. Лікар та/або орган, відповідальний за 
медичний нагляд, повинні мати доступ до цього реєстру. Кожен працівник повинен 
мати доступ до даних в реєстрі, які стосуються особисто його. Працівники та/або їхні 
представники повинні мати доступ до анонімної та загальної інформації в реєстрі.
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▼М3

2. Реєстр, зазначений в пункті 1, та медичні картки, зазначені в статті 15(1), повинні 
зберігатися щонайменше сорок років після закінчення впливу відповідно до 
національного законодавства та/або практики.

3. Документи, зазначені в пункті 2, повинні бути надані відповідальному органу у 
випадку припинення виробничої діяльності підприємства відповідно до національного 
законодавства та/або практики. 

С т а т т я  16 а

Держави-члени передбачають належні санкції, які застосовуються у випадку 
порушення національного законодавства, прийнятого згідно з цією Директивою. Ці 
санкції повинні бути ефективними, пропорційними та переконливими. 

▼В

С т а т т я  17

Держави-члени ведуть реєстр виявлених випадків азбестозу та мезотеліоми. 

▼М4

С т а т т я  17а 
Звіт про імплементацію

Кожні п’ять років держави-члени надають Комісії звіт про практичне застосування 
цієї Директиви, який ухвалюється у формі спеціального розділу до єдиного звіту, 
передбаченого частинами 1, 2 і 3 статті 17а Директиви 89/391/ЄЕС, та слугує основою 
для оцінки, що здійснюється Комісією відповідно до частини 4 статті 17а вказаної 
Директиви. 

▼В

С т а т т я  1 8

1. Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення для виконання цієї Директиви не пізніше 1 січня 1987 року та повідомляють 
про це Комісії. Дата 1 січня 1987 року може, однак, бути відкладена до 1 січня 1990 
року у випадку діяльності з видобутку азбесту. 

2. Держави-члени повідомляють Комісії про положення національного законодавства, 
які вони ухвалюють у сфері, яку охоплює ця Директива. 

С т а т т я  1 9
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Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼М3 –––––––– 

▼В

ДОДАТОК ІІ 
Практичні рекомендації стосовно клінічної оцінки працівників,  

як зазначено в статті 15(1)

1. Сучасні знання показують, що вплив вільних азбестових волокон може викликати 
такі хвороби:

— азбестоз, 
— мезотеліому,
— бронхіальну карциному, 
— шлунково-кишкову карциному.

2. Лікар та/або орган, відповідальний за медичний нагляд за працівниками, 
які піддаються впливу азбесту, повинні бути добре обізнаними з умовами або 
обставинами впливу на кожного працівника.

▼М3

3. Медичний огляд працівників повинен здійснюватися відповідно до принципів і 
практики виробничої медицини. Він повинен включати щонайменше такі заходи:

— ведення медичних карток та записів про виробничу історію кожного працівника, 
— особисті бесіди,
— загальний клінічний огляд з особливою увагою до грудної клітини,
— тести на функціонування легень (дихальні об’єми та ритми).

Лікар та/або орган, відповідальний за медичний нагляд, повинні обрати подальші 
огляди, такі як тести на слинну цитологію, рентгенографія грудної клітини або 
томоденситометрія, в світлі останніх знань в галузі виробничої медицини.
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▼B

COUNCIL DIRECTIVE 
of 19 September 1983 

on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work 
(second individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC) 

(83/477/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 100 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1), 

Having regard to the opinion of the European Parliament (2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),

Whereas the Council resolution of 29 June 1978 on an action programme of the European 
Communities on safety and health at work (4) provides for the establishment of specific 
harmonized procedures regarding the protection of workers with respect to asbestos;

Whereas Council Directive 80/1107/EEC of 27 November 1980 on the protection of workers 
from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work (5) laid 
down certain provisions which have to be taken into account for this protection; whereas 
that Directive provides for the laying down in individual Directives of limit values and specific 
requirements for those agents listed in Annex I, which include asbestos;

1 OJ No C 262, 9.10.1980, p. 7 and OJ No C 301, 18.11.1982, p. 6.
2 OJ No C 310, 30.11.1981, p. 43.
3 OJ No C 125, 17.5.1982, p. 155.
4 OJ No C 165, 11.7.1978, p. 1.
5 OJ No L 327, 3.12.1980, p. 8.
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Whereas asbestos is a harmful agent found in a large number of circumstances at work; 
whereas many workers are therefore exposed to a potential health risk; whereas crocidolite 
is considered to be a particularly dangerous type of asbestos;

Whereas, although current scientific knowledge is not such that a level can be established 
below which risks to health cease to exist, a reduction in exposure to asbestos will 
nonetheless reduce the risk of developing asbestos-related disease; whereas this Directive 
includes minimum requirements which will be reviewed on the basis of experience acquired 
and of developments in technology in this area;

Whereas optical microscopy, although it does not allow a counting of the smallest fibres 
detrimental to health, is the most currently used method for the regular measuring of 
asbestos;

Whereas, therefore, preventive measures for the protection of the health of workers 
exposed to asbestos and the commitment envisaged for Member States with regard to the 
surveillance of their health are important,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

A r t i c l e  1

1. This Directive, ►M2 ————— ◄ , has as its aim the protection of workers against risks to 
their health, including the prevention of such risks, arising or likely to arise from exposure 
to asbestos at work. It lays down limit values and other specific requirements.

▼M3 —————

▼B

3. This Directive shall not prejudice the right of Member States to apply or introduce 
laws, regulations or administrative provisions ensuring greater protection for workers, in 
particular as regards the replacement of asbestos by less-dangerous substitutes.

▼M3

A r t i c l e  2

For the purposes of this Directive, ‘asbestos’ means the following fibrous silicates:
— Asbestos actinolite, CAS No 77536-66-4 (1),
— Asbestos gruenerite (amosite) CAS No 12172-73-5 (1),
— Asbestos anthophyllite, CAS No 77536-67-5  (1) ,
— Chrysotile, CAS No 12001-29-5  (1),
— Crocidolite, CAS No 12001-28-4  (1),
— Asbestos tremolite, CAS No 77536-68-6 (1).

▼B

1 Number in the register of the Chemical Abstract Service (CAS).

http://http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31983L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31983L0477
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A r t i c l e  3

1. This Directive shall apply to activities in which workers are or may be exposed in the 
course of their work to dust arising from asbestos or materials containing asbestos.

2. In the case of any activity likely to involve a risk of exposure to dust arising from asbestos 
or materials containing asbestos, this risk must be assessed in such a way as to determine 
the nature and degree of the workers’ exposure to dust arising from asbestos or materials 
containing asbestos.

▼M3

3. Provided that worker exposure is sporadic and of low intensity, and when it is clear from 
the results of the risk assessment referred to in paragraph 2 that the exposure limit for 
asbestos will not be exceeded in the air of the working area, Articles 4, 15 and 16 may be 
waived where work involves:

(a) short, non-continuous maintenance activities in which only non-friable materials are 
handled,

(b) removal without deterioration of non-degraded materials in which the asbestos fibres 
are firmly linked in a matrix,

(c) encapsulation or sealing of asbestos-containing materials which are in good condition,
(d) air monitoring and control, and the collection of samples to ascertain whether a 

specific material contains asbestos.

▼M3

3 bis. Member States shall, following consultation with social partners in accordance with 
national law and practice, lay down practical guidelines for the determination of sporadic 
and low-intensity exposure, as provided for in paragraph 3.

4. The assessment provided for in paragraph 2 shall be the subject of consultation with the 
workers and/or their representatives within the undertaking or establishment and shall be 
revised where there is reason to believe that it is incorrect or there is a material change in 
the work.

A r t i c l e  4

Subject to Article 3 (3), the following measures shall be taken:

1. The activities referred to in Article 3 (1) must be covered by a notification system 
administered by the responsible authority of the Member State.

▼M3

2. The notification shall be submitted by the employer to the responsible authority of the 
Member States, before the work commences, in accordance with national laws, regulations 
and administrative provisions.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018


ЗМІСТ  83/477/EEC 536

The notification must include at least a brief description of:
(a) the location of the work site,
(b) the type and quantities of asbestos used or handled,
(c) the activities and processes involved,
(d) the number of workers involved,
(e) the starting date and duration of the work,
(f) measures taken to limit the exposure of workers to asbestos.

▼B

3. Workers and/or their representatives in undertakings or establishments shall have access 
to the documents which are the subject of notification concerning their own undertaking or 
establishment in accordance with national laws.

▼M3

4. Each time a change in working conditions is likely to result in a significant increase in 
exposure to dust from asbestos or materials containing asbestos, a new notification must 
be submitted.

▼M1

A r t i c l e  5

The application of asbestos by means of the spraying process and working procedures that 
involve using low-density (less than 1 g/cm3) insulating or soundproofing materials which 
contain asbestos shall be prohibited.

▼M3

Without prejudice to the application of other Community provisions on marketing and use 
of asbestos, activities which expose workers to asbestos fibres during the extraction of 
asbestos or the manufacture and processing of asbestos products or the manufacture and 
processing of products containing intentionally added asbestos shall be prohibited, with the 
exception of the treatment and disposal of products resulting from demolition and asbestos 
removal.

A r t i c l e  6

For all activities referred to in Article 3(1), the exposure of workers to dust arising from 
asbestos or materials containing asbestos at the place of work must be reduced to a 
minimum and in any case below the limit value laid down in Article 8, in particular through 
the following measures:

1. the number of workers exposed or likely to be exposed to dust arising from asbestos or 
materials containing asbestos must be limited to the lowest possible figure;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31983L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0382
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
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2. work processes must be designed so as not to produce asbestos dust or, if that proves 
impossible, to avoid the release of asbestos dust into the air;

3. all premises and equipment involved in the treatment of asbestos must be capable of 
being regularly and effectively cleaned and maintained;

4. asbestos or dust-generating asbestos-containing material must be stored and transported 
in suitable sealed packing;

5. waste must be collected and removed from the place of work as soon as possible in 
suitable sealed packing with labels indicating that it contains asbestos. This measure shall 
not apply to mining activities. Such waste shall then be dealt with in accordance with Council 
Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste (1).

A r t i c l e  7

1. Depending on the results of the initial risk assessment, and in order to ensure compliance 
with the limit value laid down in Article 8, measurement of asbestos fibres in the air at the 
workplace shall be carried out regularly.

2. Sampling must be representative of the personal exposure of the worker to dust arising 
from asbestos or materials containing asbestos.

3. Sampling shall be carried out after consultation of the workers and/or their representatives 
in undertakings.

4. Sampling shall be carried out by suitably qualified personnel. The samples taken shall be 
subsequently analysed, in accordance with paragraph 6, in laboratories equipped for fibre 
counting.

5. The duration of sampling must be such that representative exposure can be established 
for an eight-hour reference period (one shift) by means of measurements or time-weighted 
calculations.

6. Fibre counting shall be carried out wherever possible by PCM (phase-contrast microscope) 
in accordance with the 1997 WHO (World Health Organisation) recommended method (2) or 
any other method giving equivalent results.

For the purpose of measuring asbestos in the air, as referred to in the first subparagraph, 
only fibres with a length of more than five micrometres, a breadth of less than three 
micrometres and a length/breadth ratio greater than 3:1 shall be taken into consideration.

A r t i c l e  8

Employers shall ensure that no worker is exposed to an airborne concentration of asbestos 
in excess of 0,1 fibres per cm3 as an eight-hour time-weighted average (TWA).
1 OJ L 377, 31.12.1991, p. 20. Directive as last amended by Directive 94/31/EC (OJ L 168, 2.7.1994, p. 28).
2  Determination of airborne fibre concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter 
method), WHO, Geneva 1997 (ISBN 92 4 154496 1).
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▼M1

A r t i c l e  9

▼M3 —————

▼M2

2. The amendments necessary to adapt the Annexes to this Directive to technical progress 
shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17 of Council Directive 
89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements 
in the safety and health of workers at the workplace (1).

▼B

A r t i c l e  10

Where the limit value laid down in Article 8 is exceeded, the reasons for the limit being 
exceeded must be identified and appropriate measures to remedy the situation must be 
taken as soon as possible.◄

Work may not be continued in the affected area until adequate measures have been taken 
for the protection of the workers concerned.

2. In order to check the effectiveness of the measures mentioned in the first subparagraph of 
paragraph 1, a further determination of the asbestos-in-air concentrations shall be carried 
out immediately.

▼M3

3. Where exposure cannot be reduced by other means and where compliance with the 
limit value makes necessary the wearing of individual protective breathing equipment, this 
may not be permanent and shall be kept to the strict minimum necessary for each worker. 
During periods of work which require the use of such equipment, provision shall be made 
for breaks appropriate to the physical and climatological conditions and, where relevant, 
in consultation with the workers and/or their representatives, in accordance with national 
laws and practice.

A r t i c l e  10 a

Before beginning demolition or maintenance work, employers shall take, if appropriate 
by obtaining information from the owners of the premises, all necessary steps to identify 
presumed asbestos-containing materials.

If there is any doubt about the presence of asbestos in a material or construction, the 
applicable provisions of this Directive shall be observed.

▼B

1 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0382
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31983L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31983L0477
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A r t i c l e  11

▼M3

1. In the case of certain activities such as demolition, removal, repairing and maintenance 
in respect of which it is foreseeable that the limit value set out in Article 8 will be exceeded 
despite the use of technical preventive measures for limiting asbestos in air concentrations, 
the employer shall determine the measures intended to ensure protection of the workers 
while they are engaged in such activities, in particular the following:

(a) workers shall be issued with suitable respiratory and other personal protective 
equipment, which must be worn; and

(b) warning signs shall be put up indicating that it is foreseeable that the limit value laid 
down in Article 8 will be exceeded; and

(c) the spread of dust arising from asbestos or materials containing asbestos outside the 
premises or site of action shall be prevented.

▼B

2. The workers and/or their representatives in the undertaking or establishment shall be 
consulted on these measures before the activities concerned are carried out.

A r t i c l e  1 2

1. A plan of work shall be drawn up before demolition work or work on removing asbestos 
and/or asbestos-containing products from buildings, structures, plant or installations or 
from ships is started.

▼M3

2. The plan referred to in paragraph 1 must prescribe the measures necessary to ensure the 
safety and health of workers at the place of work.

The plan must in particular specify that:

— asbestos and/or asbestos-containing products are to be removed before demolition 
techniques are applied, except where this would cause a greater risk to workers than if 
the asbestos and/or asbestos-containing products had been left in place;

— the personal protective equipment referred to in Article 11(1)(a) shall be provided, 
where necessary;

— when the asbestos demolition or removal work has been completed, the absence of 
asbestos exposure risks in the workplace shall be verified in compliance with national 
legislation and practices.

▼M1

At the request of the competent authorities, the plan shall include information on the 
following:

— the nature and probable duration of the work,
— the place where the work is carried out,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31983L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0382
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— the methods applied where the work involves the handling of asbestos or of materials 
containing asbestos,

— the characteristics of the equipment used for:
— protection and decontamination of those carrying out the work,
— protection of other persons present on or near the worksite.

3. At the request of the competent authorities, the plan referred to in paragraph 1 must be 
notified to them before the start of the projected work.

▼M3

A r t i c l e  1 2 a

1. Employers shall provide appropriate training for all workers who are, or are likely to be, 
exposed to asbestos-containing dust. Such training must be provided at regular intervals 
and at no cost to the workers.

2. The content of the training must be easily understandable for workers. It must enable 
them to acquire the necessary knowledge and skills in terms of prevention and safety, 
particularly as regards:

(a) the properties of asbestos and its effects on health, including the synergistic effect of 
smoking;

(b) the types of products or materials likely to contain asbestos;
(c) the operations that could result in asbestos exposure and the importance of preventive 

controls to minimise exposure;
(d) safe work practices, controls and protective equipment;
(e) the appropriate role, choice, selection, limitations and proper use of respiratory 

equipment;
(f) emergency procedures;
(g) decontamination procedures;
(h) waste disposal;
(i) medical examination requirements.

3. Practical guidelines for the training of asbestos removal workers shall be developed at 
Community level.

A r t i c l e  1 2 b

Before carrying out asbestos demolition or removal work, firms must provide evidence of 
their ability in this field. The evidence shall be established in accordance with national laws 
and/or practice.

▼B

A r t i c l e  1 3

1. In the case of all activities referred to in Article 3 (1), and subject to Article 3 (3), appropriate 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31983L0477
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measures shall be taken to ensure that:

(a) the places in which the above activities take place shall:

(i) be clearly demarcated and indicated by warning signs;
(ii) not be accessible to workers other than those who by reason of their work or duties 

are required to enter them;
(iii) constitute areas where there should be no smoking;

(b) areas are set aside where workers can eat and drink without risking contamination by 
asbestos dust;

(c) 

(i) workers are provided with appropriate working or protective clothing;
(ii) this working or protective clothing remains within the undertaking. It may, however, 

be laundered in establishments outside the undertaking which are equipped for this 
sort of work if the undertaking does not carry out the cleaning itself; in that event the 
clothing shall be transported in closed containers;

(iii) separate storage places are provided for working or protective clothing and for street 
clothes;

(iv) workers are provided with appropriate and adequate washing and toilet facilities, 
including showers in the case of dusty operations;

(v) protective equipment shall be placed in a well-defined place and shall be checked 
and cleaned after each use; appropriate measures shall be taken to repair or replace 
defective equipment before further use.

2. Workers may not be charged with the cost of measures taken pursuant to paragraph 1.

A r t i c l e  14

1. In the case of all activities referred to in Article 3 (1), appropriate measures shall be 
taken to ensure that workers and their representatives in the undertaking or establishment 
receive adequate information concerning:

— the potential risks to health from exposure to dust arising from asbestos or materials 
containing asbestos,

— the existence of statutory limit values and the need for the atmosphere to be monitored,
— hygiene requirements, including the need to refrain from smoking,
— the precautions to be taken as regards the wearing and use of protective equipment 

and clothing,
— special precautions designed to minimize exposure to asbestos.

2. In addition to the measures referred to in paragraph 1, and subject to Article 3 (3), 
appropriate measures shall be taken to ensure that:

(a) workers and/or their representatives in the undertaking or establishment have 
access to the results of asbestos-in-air concentration measurements and can be given 
explanations of the significance of those results;
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▼M3

(b) if the results exceed the limit value laid down in Article 8 the workers concerned and 
their representatives in the undertaking or establishment are informed as quickly as 
possible of the fact and the reasons for it and the workers and/or their representatives 
in the undertaking or establishment are consulted on the measures to be taken or, in an 
emergency, are informed of the measures which have been taken.

▼B

A r t i c l e  1 5

Subject to Article 3 (3) the following measures shall be taken:

1. An assessment of each worker’s state of health must be available prior to the beginning 
of exposure to dust arising from asbestos or materials containing asbestos at the place of 
work.

This assessment must include a specific examination of the chest. Annex II gives practical 
recommendations to which the Member States may refer for the clinical surveillance of 
workers; these recommendations shall be adapted to technical progress ►M2 in accordance 
with the procedure laid down in Article 17 of Directive 89/391/EEC ◄ .

A new assessment must be available at least once every three years for as long as exposure 
continues.

An individual health record shall be established in accordance with national laws and 
practices for each worker referred to in the first subparagraph.

2. Following the clinical surveillance referred to in point 1, the doctor or authority responsible 
for the medical surveillance of the workers should, in accordance with national laws, advise 
on or determine any individual protective or preventive measures to be taken; these may 
include, where appropriate, the withdrawal of the worker concerned from all exposure to 
asbestos.

▼M3

3. Information and advice must be given to workers regarding any assessment of their health 
which they may undergo following the end of exposure.

The doctor or authority responsible for the medical surveillance of workers may indicate that 
medical surveillance must continue after the end of exposure for as long as they consider it 
necessary to safeguard the health of the person concerned.

Such continuing surveillance shall be carried out in accordance with the laws and practices 
of the individual Member States.

▼B

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31983L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31983L0477
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4. The worker concerned or the employer may request a review of the assessments referred 
to in point 2, in accordance with national laws.

A r t i c l e  16

Subject to Article 3 (3) the following measures shall be taken:

1. The employer must enter the workers responsible for carrying out the activities 
referred to in Article 3 (1) in a register, indicating the nature and duration of the 
activity and the exposure to which they have been subjected. The doctor and/or 
the authority responsible for medical surveillance shall have access to this register. 
Each worker shall have access to the results in the register which relate to him  
personally. The workers and/or their representatives shall have access to anonymous, 
collective information in the register.

▼M3

2. The register referred to in point 1 and the medical records referred to in Article 15(1) shall 
be kept for at least 40 years following the end of exposure, in accordance with national laws 
and/or practice.

▼M3

3. The documents referred to in point 2 shall be made available to the responsible authority 
in cases where the undertaking ceases trading, in accordance with national laws and/or 
practice.

A r t i c l e  16 a

Member States shall provide for adequate sanctions to be applicable in the event of 
infringement of national legislation adopted pursuant to this Directive. These sanctions 
must be effective, proportionate and dissuasive.

▼B

A r t i c l e  17

Member States shall keep a register of recognized cases of asbestosis and mesothelioma.

▼M4

A r t i c l e  17a 
Implementation report

Every five years, the Member States shall submit to the Commission a report on the 
practical implementation of this Directive in the form of a specific chapter of the single 
report referred to in Article 17a(1), (2) and (3) of Directive 89/391/EEC, which serves as a 
basis for the Commission’s evaluation, in accordance with Article 17a(4) of that Directive.

▼B

http://http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31983L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31983L0477
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A r t i c l e  1 8

1. Member States shall adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary 
to comply with this Directive before 1 January 1987. They shall forthwith inform the 
Commission thereof. The date 1 January 1987 is, however, postponed until 1 January 1990 
in the case of asbestos-mining activities.

2. Member States shall communicate to the Commission the provisions of national law 
which they adopt in the field covered by this Directive.

A r t i c l e  1 9

This Directive is addressed to the Member States.

▼M3

—————

▼B

ANNEX II 
Practical recommendations for the clinical assessment of workers, 

as referred to in Article 15 (1)

1. Current knowledge indicates that exposure to free asbestos fibres can give rise to the 
following diseases:

— asbestosis,

— mesothelioma,

— bronchial carcinoma,

— gastro-intestinal carcinoma.

2. The doctor and/or authority responsible for the medical surveillance of workers exposed 
to asbestos must be familiar with the exposure conditions or circumstances of each worker.

▼M3

3. Health examination of workers should be carried out in accordance with the principles 
and practices of occupational medicine. It should include at least the following measures:

— keeping records of a worker’s medical and occupational history,
— a personal interview,
— a general clinical examination, with particular reference to the chest,

http://http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31983L0477
http://http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0018
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— lung function tests (respiratory flow volumes and rates).

The doctor and/or authority responsible for the health surveillance should decide on further 
examinations, such as sputum cytology tests or a chest X-ray or a tomodensitometry, in the 
light of the latest occupational health knowledge available.
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10. ДИРЕКТИВА РАДИ 91/382/ЄЕС ВІД 25 ЧЕРВНЯ 1991 р. 
ПРО ВНОСЕННЯ ЗМІН ДО ДИРЕКТИВИ 83/477/ЄЕС ПРО ЗАХИСТ 
ПРАЦІВНИКІВ ВІД РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВПЛИВОМ АЗБЕСТУ 
ПІД ЧАС РОБОТИ (ДРУГА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ 
СТАТТІ 8 ДИРЕКТИВИ 80/1107/EEC)

ДИРЕКТИВА РАДИ від 25 червня 1991 р., 
що вносить зміни до Директиви 83/477/ЄЕС щодо захисту працівників від 

небезпеки зазнання впливу азбесту на робочому місці (друга окрема Директива у 
розумінні статті 8 Директиви 80/1107/EEC) 

(91/382/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про створення Європейського економічного співтовариства, 
та зокрема його статтю 118a,

Беручи до уваги пропозицію від Комісії розроблену за результатами консультацій з 
Дорадчим Комітетом з питань безпеки, гігієни та охорони здоров’я (1),

Спільно з Європейським Парламентом (2),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (3),

Оскілки Стаття 118a Договору передбачає , що Рада має прийняти, за допомогою 
директив, мінімальні вимоги для заохочення покращення, особливо робочого 
середовища, для забезпечення кращого рівня захисту безпеки та здоров’я 
працівників;

Оскілки, відповідно до визначень цієї статті, такі директиви мають уникати 
запровадження адміністративних, фінансових та правових обмежень у такий спосіб, 
котрий стримуватиме створення та розвиток малих та середніх підприємств.

Оскілки повідомлення Комісії про її програму стосовно безпеки, гігієни та здоров’я 
на робочому місці (4) передбачає прийняття директив призначених для гарантування 
безпеки та здоров’я працівників;

Оскілки Рада, у своїй резолюції від 21 грудня 1987 р. щодо безпеки, гігієни та 
здоров’я на робочому місці (5), взяла до уваги намір Комісії щодо подання до Ради 
у найближчому майбутньому мінімальних вимог на рівні Співтовариства стосовно 
боротьби проти небезпеки що виникає через небезпечні речовини, включаючи 
канцерогенні речовини; оскілки вважається, що у цьому зв’язку за основу має братися 
принцип заміни, використовуючи визнані безпечні або менш небезпечні речовини;

Оскілки азбест є особливо небезпечним агентом, котрий може спричинити серйозні 
захворювання та котрий знайдено у різноманітних формах у великій кількості умовах 
роботи;
1 ОВ № C 161, 30. 6. 1990, С. 14.
2 ОВ № C 284, 12. 11. 1990, С. 98 and ОВ № C 129, 20. 5. 1991, С. 93.
3 ОВ № C 332, 31. 12. 1990, С. 162.
4 ОВ № C 28, 3. 2. 1988, С. 3.
5 ОВ № C 28, 3. 2. 1988, С. 1.



ЗМІСТ  91/382/ЄЕС 547

Оскільки, з огляду на прогрес досягнутий у наукових знаннях та технологіях та у світлі 
досвіду досягнутого застосуванні Директиви Ради 83/447/ЄЕС від 19 вересня 1983 
р. щодо захисту працівників від небезпеки пов’язаної з зазнанням впливу азбесту на 
робочому місці (друга окрема Директива у розумінні статті 8 Директиви 80/1107/ЄЕС) 
(1), захист працівників та рівні заходів мають покращуватися, а граничні величини 
визначені у Директиві 83/477/ЄЕС мають скорочуватися;

Оскілки запобігання дії азбесту за допомогою процесу розпилення не є достатнім 
щоб відвернути випуску часток азбесту в атмосферу; оскільки робочі процедури , 
що включають використання певних матеріалів, що містять азбест, також має бути 
забороненим;

Оскілки досі рішення не може бути прийнятим, створюючи на рівні Співтовариства єдиний 
метод для вимірювання концентрації азбесту в повітрі,;

Оскілки ця Директива має бути переглянутою до 31 грудня 1995 р., враховуючи, зокрема, 
прогрес досягнутий у наукових знаннях та технологіях, а також досвід отриманий у 
застосуванні цієї Директиви;

Оскільки Рішення 74/325/ЄЕС (2), з останніми змінами внесеними Актом про вступ 1985 
р., передбачає, щоб Дорадчий Комітет з питань безпеки, гігієни та охорони здоров’я 
на робочому місці має проконсультуватися з Комісією з метою розробки пропозицій у 
цій сфері,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

С т а т т я  1
Із цим до Директиви 83/477/EEC вносяться такі зміни:

1. Стаття 3 (3) замінюється таким:

«3. Якщо оцінка, про котру йдеться у частині 2 показує, що концентрація часток 
азбесту у повітрі на робочому місці за відсутності будь-якого персонального захисного 
спорядження є, на думку держав-членів, на виміряному або обчисленому рівні:

(a) для хризотилу 
– меншою, ніж 0,20 часток на см3 по відношенню до восьмигодинного контрольного 

періоду та/або
– меншою, ніж загальна доза у розмірі 12,00 частко-днів на см3 протягом усього 

трьохмісячного періоду;

(b) для усіх інших форм азбесту чи то окремо, чи то у сумішах, включаючи суміші, 
що містять хризотил:

– меншою, ніж 0,10 часток на см3 по відношенню до восьмигодинного контрольного 
періоду та/або

– меншою, ніж загальна доза у розмірі 6,00 частко-днів на см3 протягом 
трьохмісячного періоду,

Статті 4, 7, 13, 14 (2), 15 та 16 не застосовуються».

1 ОВ № L 263, 24. 9. 1983, С. 25.
2 ОВ № L 185, 9. 7. 1974, С.
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2. Стаття 5 має бути замінена на таке:
« Стаття 5
Використання азбесту за допомогою процесу розпилювання та робочих процедур, що 
вкачають у себе використання низько насичених (менш ніж 1 г/см3) ізоляційних або 
звукоізолюючих матеріалів, котрі містять азбест, має бути забороненим.»
3. у підпункті (1) Статті 7, частина 3 має бути заміненою на таке:

«Відповідно до статті 118a Договору та враховуючи, зокрема, прогрес досягнутий 
у наукових знаннях та технологіях, а також досвід отриманий при виконанні цієї 
Директиви, Рада має переглянути положення першого речення першої частини до 31 
грудня 1995 р., з метою створення єдиного методу на для вимірювання концентрації 
азбесту в повітрі, як рівня Співтовариства».

4. Стаття 8 має бути замінена на таке:
«Стаття 8

Мають застосовуватися такі граничні величини:

(a) концентрація часток хризотилу у повітрі на робочому місці:

0,60 часток на см3 виміряних або обчислених по відношенню до восьмигодинного 
контрольного періоду;

(b) концентрація у повітрі на робочому місці усіх інших форм часток азбесту, чи то 
окремо, чи то у сумішах, включаючи суміші, що містять хризотил:

0,30 часток на см3 виміряних або обчислених по відношенню до восьмигодинного 
контрольного періоду.»

5. Стаття 9 має замінюватися таким:

«Стаття 9

1. Без шкоди частині 3 пункту 1 статті 7, відповідно до статті 118a Договору та 
враховуючи, зокрема прогрес досягнутий у наукових знаннях та технологіях, а також 
досвід отриманий при виконанні цієї Директиви, Рада має переглянути положення 
цієї Директиви до 31 грудня1995 р.

2. Зміни, котрі необхідні для пристосування Додатків до цієї Директиви, щоб врахувати 
технологічний прогрес мають бути зроблені відповідно до процедури визначеної у 
статтях 9 та 10 Директиви Ради 80/1107/ЄЕС від 27 листопада 1980 р. щодо захисту 
працівників від небезпеки пов’язаної з зазнанням впливу хімічних, фізичних та 
біологічних агентів на робочих місцях (1).

6. Із цим стаття 12 змінюється таким чином:

(a) додається такий пункт до частини 2:

«На запит компетентних органів влади, план має включати в себе інформацію 
про таке:

– характер та ймовірну тривалість роботи,
1 ОВ № L 327, 3. 12. 1980, С.8
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– місце, де робота виконується,
– використовувані методи, якщо робота залучає роботу з азбестом або з 

матеріалами, що містять азбест,
– характеристики обрання, що використовується для:
 – захисту та знезараження тих, хто виконують таку роботу,
 – захисту інших осіб присутніх або хто знаходься неподалік від робочого місця.».

(b) додається така частина:

3. На запит компетентних органів влади, план представлений ц частині 1 має бути 
повідомленим їм до початку запланованих робіт».

С т а т т я  2

1. Держави-члени вводять у дію закони та підзаконні акти, необхідні для виконання 
цієї Директиви не пізніше, ніж 1 січня 1993 р.

Вони невідкладно інформуватимуть про це Комісію.

Коли держави-члени схвалюють такі заходи, ті повинні містити посилання на цю 
Директиву або повинні супроводжуватися таким посиланням у випадку їхнього 
офіційного опублікування. Методи виконання такого посилання визначаються 
державами-членами.

Проте, дата 1 січня 1993 р. має бути заміненою на 1 січня 1996 р. у випадку діяльності 
по видобутку азбесту.

Проте, що стосується Грецької Республіки:

датою, про котру йдеться у пункті 1, має бути 1 січня 1996 р.,

датою, про котру йдеться у пункті 4 , має бути 1 січня 1999 р.

2. Держави-члени повідомляють Комісії положення національного законодавства 
прийняті у сфері, що регулюється цією Директивою.

С т а т т я  3

Ця Директива адресована державам-членам.

Вчинено у м. Люксембург, 25 червня 1991 р.

За Раду 
Голова  J.-C. JUNCKER
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COUNCIL DIRECTIVE 91/382/EEC OF 25 JUNE 1991 AMENDING DIRECTIVE 
83/477/EEC ON THE PROTECTION OF WORKERS FROM THE RISKS RELATED 
TO EXPOSURE TO ASBESTOS AT WORK (SECOND INDIVIDUAL DIRECTIVE 
WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 8 OF DIRECTIVE 80/1107/EEC)

Official Journal L 206 , 29/07/1991 P. 0016 - 0018  

COUNCIL DIRECTIVE 
of 25 June 1991 

amending Directive 83/477/EEC on the protection of workers from the risks 
related to exposure to asbestos at work (second individual Directive within the meaning 

of Article 8 of Directive 80/1107/EEC) (91/382/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 118a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission drawn up following consultation with 
the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work(1),

In cooperation with the European Parliament(2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(3),

Whereas Article 118a of the Treaty provides that the Council shall adopt, by means of 
directives, minimum requirements for encouraging improvements, especially in the working 
environment, to ensure a better level of protection of the safety and health of workers;

Whereas, under the terms of that Article, such directives are to avoid imposing administrative, 
financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and development 
of small and medium-size undertakings.

Whereas the communication from the Commission on its programme concerning safety, 
hygiene and health at work (4) provides for the adoption of directives designed to guarantee 
the safety and health of workers;

Whereas the Council, in its resolution of 21 December 1987 on safety, hygiene and health 
at work (5), took note of the Commission’s intention of submitting to the Council in the 
near future minimum requirements at Community level concerning protection against the 
risks resulting from dangerous substances, including carcinogenic substances; whereas it 
considered that in this connection the principle of substitution using a recognized non-
dangerous or less dangerous substance should be taken as a basis;

1 OJ No C 161, 30. 6. 1990, p. 14.
2 OJ No C 284, 12. 11. 1990, p. 98 and OJ No C 129, 20. 5. 1991, p. 93.
3 OJ No C 332, 31. 12. 1990, p. 162.
4 OJ No C 28, 3. 2. 1988, p. 3.
5 OJ No C 28, 3. 2. 1988, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0382&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0382&rid=1
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Whereas asbestos is a particularly hazardous agent which can cause serious illness and 
which is found in various forms in a large number of circumstances at work;

Whereas, in view of the progress made in scientific knowledge and technology and in the 
light of experience gained in applying Council Directive 83/447/EEC of

19 September 1983 on the protection of workers from the risks related to exposure to 
asbestos at work (second individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 
80/1107/EEC) (1), the protection of workers

should be improved and the action levels and limit values laid down in Directive 83/477/EEC 
should be reduced;

Whereas the prohibition of the application of asbestos by means of the spraying process is 
not sufficient to prevent asbestos fibres being released into the atmosphere; whereas other 
working procedures that involve the use of certain materials containing asbestos must also 
be prohibited;

Whereas a decision cannot yet be taken establishing a single method for measurement of 
asbestos-in-air concentrations at Community level;

Whereas this Directive should be reviewed by 31 December 1995, taking account, in 
particular, of progress made in scientific knowledge and technology and of experience 
gained in applying this Directive;

Whereas Decision 74/325/EEC (2), as last amended by the 1985 Act of Accession, provides 
that the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work is to be 
consulted by the Commission for the purpose of drafting proposals in this field,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:
A r t i c l e  1

Directive 83/477/EEC is hereby amended as follows:

1.Article 3 (3) shall be replaced by the following:

‘3. If the assessment referred to in paragraph 2 shows that the concentration of asbestos 
fibres in the air at the place of work in the absence of any personal protective equipment is, 
at the option of the Member States, at a level as measured or calculated:

(a) for chrysotile

— lower than 0,20 fibres per cm3 in relation to an eight-hour reference period, and/or
— lower than a cumulative dose of 12,00 fibre-days per cm3 over a three-month period;

(b) for all other forms of asbestos either alone or in mixtures, including mixtures containing 
chrysotile: -lower than 0,10 fibres per cm3 in relation to an eight-hour reference period, 
and/or

— lower than a cumulative dose of 6,00 fibre-days per cm3 over a three-month period,

1 OJ No L 263, 24. 9. 1983, p. 25.
7 OJ No L 185, 9. 7. 1974, p. 15.
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Articles 4, 7, 13, 14 (2), 15 and 16 shall not apply.’

2.Article 5 shall be replaced by the following:

‘Article 5

The application of asbestos by means of the spraying process and working procedures that 
involve using low-density (less than 1g/cm3) insulating or soundproofing materials which 
contain asbestos shall be prohibited.’

3.In point (1) of Article 7, the third paragraph shall be replaced by the following:

‘In accordance with Article 118a of the Treaty and taking account in particular of progress 
made in scientific knowledge and technology and of experience gained in applying this 
Directive, the Council shall review the provisions of the first sentence of the first paragraph 
by 31 December 1995, with a view to establishing a single method for measurement of 
asbestos-in-air concentrations as Community level;’.

4.Article 8 shall be replaced by the following:

‘Article 8

The following limit values shall be applied:

(a)concentration of chrysotile fibres in the air at the place of work:

0,60 fibres per cm3 measured or calculated in relation to an eight-hour reference period;

(b)concentration in the air at the place of work of all other forms of asbestos fibres, either 
alone or in mixtures, including mixtures containing chrysotile:

0,30 fibres per cm3 measured or calculated in relation to an eight-hour reference period.’

5.Article 9 shall be replaced by the following:

‘Article 9

1. Without prejudice to the third paragraph of point 1 of Article 7, in accordance with Article 
118a of the Treaty and taking account in particular of progress made in scientific knowledge 
and technology and of experience gained in applying this Directive, the Council shall review 
the provisions of this Directive by 31 December 1995.

2. The amendments required to adapt the Annexes to this Directive to take account of 
technical progress shall be made in accordance with the procedure described in Articles 9 
and 10 of Council Directive 80/1107/EEC of 27 November 1980 on the protection of workers 
from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work (1).

6.Article 12 is hereby amended as follows:

(a)the following subparagraph shall be added to paragraph 2:

1 OJ No L 327, 3.12.1980, p. 8
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‘At the request of the competent authorities, the plan shall include information on the 
following:

- the nature and probable duration of the work,
- the place where the work is carried out,
- the methods applied where the work involves the handling of asbestos or of materials 

containing asbestos,
- the characteristics of the equipment used for:
 - protection and decontamination of those carrying out the work,
 - protection of other persons present on or near the worksite.’.

(b)the following paragraph shall be added:

‘3.At the request of the competent authorities, the plan referred to in paragraph 1 must be 
notified to them before the start of the projected work.’.

A r t i c l e  2

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive not later than 1 January 1993.

They shall forthwith inform the Commission thereof.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such a reference shall be laid down by the Member States.

The date 1 January 1993 shall, however, be replaced by

1 January 1996 in the case of asbestos-mining activities.

However, as regards the Hellenic Republic:

 — the date referred to in the first subparagraph shall be 1 January 1996,
 — the date referred to in the fourth subparagraph shall be 1 January 1999.

2. Member States shall communicate to the Commission the provisions of national law 
which they adopt in the field governed by this Directive.

A r t i c l e  3

This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Luxembourg, 25 June 1991.

For the Council 
The President J.-C. JUNCKER
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11. ДИРЕКТИВА 2003/18/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
ВІД 27 БЕРЕЗНЯ 2003 Р. ПРО ВНОСЕННЯ ЗМІН ДО ДИРЕКТИВИ РАДИ 
83/477/ЄЕС ПРО ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ 
ВПЛИВОМ АЗБЕСТУ ПІД ЧАС РОБОТИ

ДИРЕКТИВА 2003/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 27 березня 2003 р. 

що вносить зміни до Директиви Ради 83/477/ЄЕС 
щодо захисту працівників від небезпеки пов’язаної 

з зазнанням впливу азбесту на робочому місці 
(Текст пов’язаний із ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства,

Та зокрема його статті 137(2),

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), розроблену за результатами консультацій з 
соціальними партнерами та із Дорадчим Комітетом з питань безпеки, гігієни та 
охорони здоров’я на робочому місці,

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету(2),

Проконсультувавшись із Комітетом за питань регіонів,

Діючи відповідно до процедури , викладеної у статті 251 Договору (3),

Оскілки:

(1) У своїх Висновках від 7 квітня 1998 р. щодо захисту працівників від загроз зазнання 
впливу азбесту (4)

Рада запросила Комісію винести пропозицію щодо змін до Директиви 83/477/ЄЕС (5), 
зокрема враховуючи переваги переорієнтації уваги та пристосування захисних 
засобів для тих, хто зараз знаходить під найбільшою загрозою, зокрема працівників, 
які переміщують азбест, та працівників, які випадково стикаються з азбестом на 
робочому місці у ході служби та будівельних робіт.

(2) Ц цих Висновках Комісію також було запрошено до подання пропозицій щодо змін 
до Директиви 83/477/ЄЕС у світлі більш детальних досліджень щодо меж зазнання 
впливу хризотилу та методів вимірювання азбесту у повітрі, що проводилися на основі 
методу схваленого Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Аналогічні 
кроки мають бути зроблені щодо волокон-замінників.

(3) Економічно-соціальний комітет у своєму висновку щодо азбесту (6), звернувся до 
Комісії по вжиття нових заходів для зменшення небезпеки для працівників.

1 ОВ C 304 E, 30.10.2001, С. 179 та ОВ C 203 E, 27.8.2002, С. 273.
2  ОВ C 94, 18.4.2002, С. 40.
3 Висновок Європейського Парламенту від 11 квітня 2002 (ще не опубліковано у Офіційному віснику), Спільна позиція Ради 
 від 23 вересня 2002 р. (ОВ C 269 E, 5.11.2002, С. 1) та Рішення Європейського Парламенту від 17 грудня 2002 р. 
 (ще не опубліковано у Офіційному віснику). Рішення Ради від 18 лютого 2003 р. (ще не опубліковано у Офіційному віснику).
4 ОВ C 142, 7.5.1998, С. 1.
5 ОВ L 263, 24.9.1983, С. 25. Директива з останніми змінами внесеними Директивою 98/24/ЄС (ОВ L 131, 5.5.1998, С. 11).
6 ОВ C 138, 18.5.1999, С. 24.
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(4) Заборона на збут та використання азбесту запроваджений Директивою Ради 76/769/
ЄЕС від 27 липня 1976 р. щодо наближення законів та підзаконних актів держав-членів 
пов’язаних із обмеженнями на збут та використання певних небезпечних речовин та 
складів(1) , що набула чинності з 1 січня 2005 р., сприятиме відчутному скороченню 
впливу азбесту на працівників.

(5) Усі працівники мають бути захищеними від небезпеки пов’язаної зі зазнанням 
впливу азбесту, а тому мають бути усуненими виключення, що застосовуються у 
морському та повітряному секторах.

(6) Для забезпечення чіткості у визначення волокон, вони мають бути наново 
визначені чи то у термінах мінералогії , чи то у посилаючись на їхні номери у Хімічній 
реферативній службі (CAS).

(7) Без шкоди іншим нормам Співтовариства стосовно збуту та використання азбесту, 
що обмежують діяльність, що включає у себе зазнання впливу азбесту, має відігравати 
дуже важливу роль у запобіганні захворюванням, пов’ялим з із зазнанням такого 
впливу.

(8) Система повідомлень у діяльності, що включає у себе зазнання впливу азбесту, 
має бути пристосованою до нових робочих ситуацій.

(9) Важливо усунути роботи, котрі піддають працівників впливові азбестових 
волокон під час вилучення азбесту вироблення та обробки азбестової продукції або 
виробництва та обробки продукції, що містить свідомо додані волокна азбесту, з 
огляду на їхній високий рівень непередбачуваності надання впливу.

(10) Зважаючи на останні технічні експертизи, необхідно більш чітко визначити 
методологію відбору зразків, що використовується для вимірювання рівня азбесту у 
повітрі та метод обчислення волокон.

(11) Не беручи до уваги те, що поки що не можливо визначити порогу надання впливу 
, нижче від котрого азбест не несе загрози захворювання на рак, необхідно зменшити 
граничну величину професійного піддання впливову впливу азбесту.

(12) Від роботодавців вимагалося фіксувати, перед початком будь-якої операції по 
вилученню азбесту, присутність або можливу присутність азбесту у будівлях або 
конструкціях та повідомляти цю інформацію іншим, хто може зазнавати впливу 
азбесту у результаті його використання, встановлення або інших робіт у або на будівлі.

(13) Необхідно забезпечити, щоб роботи по демонтажу або вилученню азбесту 
проводилися підприємствами котрі знайомі з усіма запобіжними заходами, котрих 
необхідно вжити для того, щоб захистити працівників.

(14) Має забезпечуватися спеціальне навчання для працівників, які зазнають або 
вірогідно можуть зазнати впливу азбесту для того, щоб значною мірою посприяти 
скороченню небезпеки пов’язаної з зазнанням такого впливу.

(15) Зміст реєстраційного запису (зазнання) впливу та медичні записи передбачені у 
Директиві 83/477/ЄЕС має приводитися у відповідність до записів про котрі йдеться у 
1 ОВ L 262, 27.9.1976, С. 201. Директива з останніми змінами внесеними Директивою Комісії 2001/91/ЄС (ОВ L 286, 30.10.2001, С. 27).
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Директиві Ради 90/394/ЄЕС від 28 червня 1990 р. щодо захисту працівників від зазнання 
впливу канцерогенів на робочому місці (Шоста окрема Директива у розумінні статті 
16(1) Директиви 89/391/ЄЕС) (1).

(16) Практичні рекомендації щодо клінічного догляду працівників зазнавши впливу 
мають оновлюватися у світлі найновішого медичних експертиз, з метою раннього 
виявлення патологій, пов’язаних з азбестом.

(17) Оскілки ціль запропонованого заходу, а саме покращення захисту працівників від 
небезпеки пов’язаної з зазнанням впливу азбесту на робочому місці, держави-члени 
не можуть досягти у належній мірі , а оскілки, з огляду на масштаб та вплив заходу, 
може бути краще досягнута на рівні співтовариства, Співтовариство може схвалити 
заходи , відповідно до принципу субсидіарності, як це визначено у статті 5 Договору. 
Відповідно до принципу пропорційності, як визначено у тій статті, ця Директива не 
виходить за межі необхідного для досягнення тієї цілі.

(18) Зміни, що містяться у цій Директиві становлять певний внесок до створення 
соціального виміру внутрішнього ринку.

(19) Ці зміни обмежно до мінімуму для того, щоб не запроваджувати зайві 
навантаження на створення та розвиток малих та середніх підприємств. 

(20) Тому Директива 83/477/ЄЕС має бути змінена відповідним чином,

СХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

С т а т т я  1

Із цим Директива 83/477/ЄЕС змінена таким чином:

1. Частина 2 статті 1 вилучається;

2. Статтю 2 замінюється таким:

«С т а т т я  2

Для цілей цієї Директиви “азбест ” означає такі волокнисті силікати:

— Азбест актиноліт, CAS № 77536-66-4 (2),
— Азбест грюнеріт (gruenerite) (амозит) CAS № 12172-73-5 (2),
— Азбест антофілліт, CAS № 77536-67-5 (2),
— Хризотил, CAS № 12001-29-5 (2),
— Крокідоліт, CAS № 12001-28-4,
— Азбест тремоліт, CAS № 77536-68-6.

3. у статті 3:

(a) частину 3 замінюється таким:

1 ОВ L 196, 26.7.1990, С. 1. Директива з останніми змінами внесеними Директивою 1999/38/EC (ОВ L 138, 1.6.1999, С. 66).
2 Номер у реєстрі Хімічної реферативної служби (CAS)
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«3. За умови, що зазнання впливу працівником є спорадичним та низько інтенсивним, 
та коли зрозуміло, з результатів оцінки ризиків, про котре йдеться у частині 2, що межа 
зазнання впливу для азбесту не перевищуватиметься у повітрі робочого середовища, 
можна ігнорувати статті 4, 15 та 16, якщо робота залучає:

(a) короткі, не безперервні монтажна робота, при котрій робота ведеться лише з не 
крихкими матеріалами,

(b) відновлення без руйнування матеріалів, що не розпадаються, у котрих азбестові 
волокна міцно прив’язані до цементуючої породи, 

(c) ізолювання або герметизація матеріал, що містять азбест, котрі є у хорошому 
стані, 

(d) нагляд за повітрям та контроль, а також збір примірників (зразків) для з’ясування 
чи певні матеріали містять азбест.»

(b) необхідно вставити таке положення:

«3 bis Держави-члени, слідуючи результатам консультацій з соціальними партнерами 
відповідно до національним законодавством та практикою, визначають практичні 
рекомендації для визначення спорадичного та низько інтенсивного впливу, як 
зазначено у частині 3.»; 

4. Стаття 4 має бути змінена таким чином:

(a) підпункт 2 має бути заміненим таким:

«2. Повідомлення має надаватися працедавцем відповідному органу влади держави-
члена, до початку робіт, відповідно до внутрішніх законів та підзаконних актів.

Повідомлення має містити принаймні короткий опис:

(a) місце розташування робочого майданчика, 
(b) типу та кількостей азбесту, що використовується або з котрим ведуться роботи,
(c) заходи та процеси, котрі залучено, 
(d) кількість залучених працівників,
(e) дата початку та продовжуваність виконання робіт,
(f) вжиті заходи для того, що б обмежити зазнання впливу речовин на працівників»;

(b) підпункт 4 замінюється таким:

‘4. Кожного разу, коли зміни в умовах роботи можуть вірогідно спричиняє відчутне 
збільшення впливу пилу від азбесту або матеріалів, що містять азбест, має подаватися 
нове повідомлення.»;

5. у статті 5 додається таке положення:

«Без шкоди застосуванню інших норм співтовариства щодо збуту та використання 
азбесту, заходи котрі піддають працівників впливові волокон азбесту під час вилучення 
азбесту або виробництва та обробки азбестової продукції або виробництва та 
переробки продукції, до котрої навмисно додано азбест, мають бути забороненими 
за виключенням обслуговування та використання знищення продуктів, що виникають 
в результаті демонтування та відновлення азбесту.»;
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6. Стаття 6 замінюється таким:

«С т а т т я  6 

Для усіх заходів, про котрі йдеться у статті 3(1), піддання впливові працівників 
впливові пилу що походить від азбесту або матеріалів, що містять азбест на робочому 
місці, повинні бути скороченими до мінімуму та у будь-якому випадку знизити нижче 
граничного значення , визначеного у статті 8, зокрема за допомогою таких заходів:

1. кількість працівників, які зазнають вплив або вірогідно зазнають впливу пилу, що 
походить від азбесту або матеріалів, що містять азбест, повинні бути обмеженими до 
можливо найнижчого показника;

2. робочі процеси мають проектуватися таким чином, щоб не вироблявся азбестовий 
пил або, якщо це виявляється неможливим, щоб уникнути викиду азбестового пилу 
у повітря;

3. усі приміщення та компоненти, залучені до роботи з азбестом, повинні бути 
спроможними регулярно та ефективно очищуватися підтримуватися у належному 
стані;

4. азбест або матеріали, що містять азбест та генерують пил, повинні зберігатися та 
перевозитися приналежній герметизованій (запечатаній упаковці;

5. відходи (сміття) мають збиратися та вивозитися з місця роботи якомога скоріше у 
придатних герметизованих (запечатаних) упаковках із маркуванням, котре зазначає, 
що вони містять азбест. Цей захід не застосовується до гірничодобувної діяльноcті. 
Такими відходами потім опікуються відповідно до Директиви Ради 91/689/ЄЕС від 12 
грудня 1991 р щодо небезпечних відходів (1).

7. Стаття 7 замінюється таким:

«С т а т т я  7

1. Залежно від результатів первинної оцінки ризиків, а також для того, щоб забезпечити 
відповідність граничного значення встановленого у статті 8, вимірювання азбестових 
волокон у повітрі на робочому місці мають проводитися на регулярній основі.

2. Відбір проб має представляти (відображати) зазнання працівниками впливу, що 
походить від азбесту або матеріалів, що містять азбест.

3. Відбір проб має проводитися після консультування працівників та/або їхніх 
представників на підприємствах.

4. Відбір проб має проводитися належним чином кваліфікованим персоналом. Проби 
взяті мають надалі аналізуватися відповідно до частини 6, у лабораторіях обладнаних 
для обрахунку волокон.

5. Тривалість відбору примірників має бути такою , щоб можна було встановити 
типове зазнання впливу для восьмигодинного контрольного періоду (одна зміна) за 

1 ОВ L 377, 31.12.1991, С. 20. Директива зі змінами внесеними Директивою 94/31/EC (ОВ L 168, 2.7.1994, С. 28).
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допомогою вимірювання або обчислень відносно певного часу.

6. Облік волокон має виконуватися коли це тільки можливо за допомогою PCM 
(фазоконтрасного мікроскопу) відповідно до методу рекомендованого ВООЗ від 1997 
(Всесвітньою організацією охорони здоров’я) (1) або будь-якого іншого методу, що 
надає еквівалентні результати.

З метою вимірювання азбесту у повітрі, як зазначено у першому пункті, враховуються 
лише волокна довжиною понад п’ять мікрометрів, ширина менш, ніж три мікрометри 
та співвідношення довжина/ширина понад 3:1.

8. Стаття 8 замінюється таким:

«С т а т т я  8

Працедавці забезпечують те, щоб жоден працівник не зазнавав впливу концентрації 
азбесту, що переноситься у повітрі, що перевищує 0,1 волокна на см3, як середній 
показник за восьмигодинний період (TWA).’;

9. Частина 1 статті 9,вилучається;

10. Стаття 10 змінюється таким чином:

(a) у частині 1, перший пункт замінюється таким:

«Коли перевищується граничне значення визначене у статті 8, якомога швидше 
мають визначатися причини перевищення обмеження , котре було перевищено, та 
вживатися належні заходи для виправлення ситуації.»

(b) частина 3 замінюється таким:

«3. Якщо зазнання впливу не можна зменшити за допомогою інших засобів та якщо 
дотримання граничних значень вимагає носіння індивідуального обладнання для 
захисту дихання, це не може продовжуватися на постійній основі, а має зберігатися на 
жорсткому мінімумі, необхідному для кожного працівника. Протягом періодів роботи, 
котрі вимагають використання такого обладнання, необхідно передбачити норму 
щодо перерв, що відповідають фізичним та кліматичним умовам та, якщо необхідно, 
проконсультуватися з працівниками та/або їхніми представниками, відповідно до 
національного законодавства та практики.»;

11. вноситься така стаття:

«С т а т т я  10 a

До початку демонтажу або монтажних робіт, працедавці мають вжити, якщо доцільно 
шляхом отримання інформації від власників приміщень, усіх необхідних кроків для 
визначення матеріалів, що вірогідно містять азбест. 

Якщо існує будь-який сумнів щодо наявності азбесту у матеріалі або конструкції, 
необхідно дотримуватися відповідних положень цієї Директиви.»;

1 Визначення концентрації волокон, що переносяться по повітрю. Рекомендований метод за допомогою фазо контрастної 
оптичної мікроскопії (метод мембранного фільтру), ВООЗ, Женева 1997 р. (ISBN 92 4 154496 1).
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12. У статті 11, частина 1 замінюється таким:

«1. У випадку певних видів діяльності, таких як демонтаж, усунення, лагодження та 
монтування по відношенню до котрої можна передбачити, що граничне значення 
встановлене у статті 8 перевищуватиметься незалежно від використання технічних 
превентивних заходів для обмеження концентрації азбесту у повітрі, працедавці 
визначають заходи призначені для забезпечення захисту працівників протягом 
залучення до таких видів діяльності, зокрема такі:

(a) працівникам мають видаватися належні респіратори та інші засоби індивідуального 
захисту, призначені для обов’язкового носіння ; та 

(b) необхідно поставити попереджуючі знаки, котрі зазначають, що очікується на те, 
що граничне значення визначене у статті 8 перевищуватиметься; та

(c) необхідно запобігати поширенню пилу, що походить від азбесту або речовин, що 
містять азбест, поза приміщеннями або робочими майданчиками.»;

13. У статті 12(2), перші два пункти замінюються таким:

«2. План про котрий йдеться у частині 1 має передбачати заходи необхідні для 
забезпечення безпеки та здоров’я працівників на робочих місцях.

План, зокрема має передбачати, що:

— азбест та/або матеріали, що містять азбест мають вилучатися перед проведення 
заходів по руйнуванню, окрім випадків, коли це спричинить більший ризик 
працівникам, ніж, якщо би азбест та/або матеріали, що містять азбест, було 
залишено на їхньому місці;

— коли необхідно, надаються засоби індивідуального захисту, про котрі йдеться у 
статті 11(1)(a);

— по завершенні робіт по руйнуванню або усуненню азбесту, має перевірятися 
відсутність загрози зазнання впливу азбесту на робочому місці відповідно до 
національного законодавства та практики.»;

14. вноситься така статтю:

«С т а т т я  1 2 a

1. Працедавці мають забезпечити належне навчання для усіх працівників, які 
зазнають або вірогідно зазнають, впливу пилу, що містить азбест. Такі навчання мають 
проводитися на регулярно та безкоштовно для працівників.

2. Зміст навчання має легко розумітися (сприйматися) працівниками. Воно повинно 
давати їм змогу отримувати необхідні знання та навички у розумінні запобігання та 
безпеки, зокрема що стосується:

(a) властивостей азбесту та його впливи на здоров’я, включаючи синергічний вплив 
паління;

(b) види продукції або матеріалів, що вірогідно містять азбест;
(c) операції, що можуть призвести до зазнання впливу азбесту, та важливість 
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превентивного контролю для мінімізації впливу;
(d) практика безпечної роботи, контроль та знаряддя захисту;
(e) належна роль, вибір, відбір, обмеження та належне використання респіраторного 

знаряддя;
(f) процедури невідкладної допомоги;
(g) процедури очищення (знезараження);
(h) знищення відходів (сміття);
(i) вимоги медичного обстеження.

3. практичні рекомендації для навчання працівників, які усувають азбест, мають 
розроблятися на рівні Співтовариства.

С т а т т я  1 2 b

Перед виконанням робіт по руйнуванню або усуненню азбесту, компанії повинні 
надати докази (підтвердження) своєї (діє)спроможності у цій сері.

Докази мають формуватися відповідно до національного законодавства та/або 
практики.»;

15. у статті 14(2), підпункт (b) замінюється таким:

«(b) якщо результати перевищують граничне значення визначену у статті 8, причетні 
працівники та їхні представники на підприємстві або установі я4комога швидше 
інформуються про факт та причини цього, а також працівників та/або їхніх представників 
на підприємстві або установі консультують щодо заходів, котрих необхідно вжити у 
надзвичайному випадку, а також інформують про заходи, котрих вже вжито.»;

16. У встатті15, підпункт (3) замінюється таким:

«3. Інформація та поради мають надаватися працівникам стосовно будь-якої оцінки 
стану їхнього здоров’я, якій вони можуть піддаватися після закінчення зазнання 
впливу. Лікар або орган відповідальний за медичний нагляд працівників може 
встановити, що необхідно продовжити медичний нагляд після закінчення зазнання 
впливу на такий довгий період, котрий вони вважають за необхідний для того, щоб 
зберегти здоров’я причетної особи.

Такий безперервний (тривалий) медичний догляд має виконуватися відповідно до 
законодавства та практики окремої держави-члена.»;

17. У статті 16, підпункт 2 замінюється таким:

«2. Реєстр про котрий йдеться у підпункті 1 та медичні записи, про котрі йдеться у 
статті 15(1), мають зберігатися принаймні 40 років після закінчення зазнання впливу, 
відповідно до національного законодавства та/або практики.»;

18. У статті 16 додається такий підпункт:

«3. Документ про котрі йдеться у підпункті 2, мають надаватися відповідним органам 
влади у випадку, коли підприємство припиняє діяльність, відповідно до національного 
законодавства та/або практики.»;
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19. Вноситься така стаття:
«С т а т т я  16 a

Держави-члени передбачають належні санкції, що застосовуються у випадку 
порушення національного законодавства прийнятого відповідно до цієї Директиви. 
Ці санкції мають бути ефективними, пропорційними та переконливими.»;

20. Додаток I вилучається;

21. У Додатку II, підпункт 3 замінюється таким:

«‘3. Перевірка стану здоров’я працівників має проводитися відповідно до принципів 
відомчої медицини. Вона має проводити принаймні такі заходи:

— зберігати записи медичну та професійну історію,
— персональні опитування,
— загальне клінічне обстеження, зі спеціальною увагою щодо грудної клітини,
— перевірка функціонування легень (обсягів дихального потоку та пропорції ).

Лікар та/або орган влади, відповідальний за медичних нагляд приймає рішення 
стосовно подальших обстежень, таких як перевірки цитології мокроти або рентген 
грудної клітини, у світлі останніх наявних знань з професійної (відомчої) охорони 
здоров’я.»

С т а т т я  2

1. Держави-члени вводять в дію закони та підзаконні акти, необхідні для виконання 
цієї Директиви до 15 квітня 2006 року. Вони невідкладно інформують про це Комісію.

Коли держави члени схвалюють такі заходи, ті повинні мітити посилання на цю 
Директиву або супроводжуватися таким посиланням у випадку їхньої офіційної 
публікації. Методи виконання таких посилань визначаються державами-членами. 

2. Держави-члени повідомляють Комісії тексти положень національного законодавства, 
котрі вони приймають у сфері, що охоплюється цією Директивою.

С т а т т я  3

Ця Директива набуває чинності з дати її опублікування у Офіційному віснику 
Європейського Союзу.

С т а т т я  4

Ця Директива адресована державам-членам. 

Вчинено у м. Брюссель, 27 березня 2003 р.

За Європейський Парламент За Раду
Голова P. COX Голова M. STRATAKIS
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DIRECTIVE 2003/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL OF 27 MARCH 2003 AMENDING COUNCIL DIRECTIVE 83/477/
EEC ON THE PROTECTION OF WORKERS FROM THE RISKS RELATED TO 
EXPOSURE TO ASBESTOS AT WORK

Official Journal L 097 , 15/04/2003 P. 0048 – 0052   

DIRECTIVE 2003/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 27 March 2003 amending Council Directive 83/477/EEC 

on the protection of workers from the risks related 
to exposure to asbestos at work

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
137(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission(1), drawn up following consultation with 
social partners and with the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection 
at Work,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee(2),

Having consulted the Committee of the Regions,

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty(3),

Whereas:

(1) In its Conclusions of 7 April 1998 on the protection of workers against the risks from 
exposure to asbestos(4) the Council invited the Commission to bring forward proposals for 
amending Directive 83/477/EEC (5), considering in particular the merits of refocusing and 
adapting protective measures for those who are now most at risk, in particular workers who 
remove asbestos and workers who accidentally come across asbestos at work in the course 
of servicing and maintenance activities.

(2) In those Conclusions, the Commission was also invited to submit proposals to amend 
Directive 83/477/EEC in the light of the more detailed research on limits for exposure to 
chrysotile and the methods for measuring airborne asbestos undertaken on the basis of the 
method adopted by the World Health Organisation (WHO). Similar steps should be taken 

1 OJ C 304 E, 30.10.2001, p. 179 and OJ C 203 E, 27.8.2002, p. 273.
2 OJ C 94, 18.4.2002, p. 40.
3 Opinion of the European Parliament of 11 April 2002 (not yet published in the Official Journal), Council Common Position of 23 
September 2002 (OJ C 269 E, 5.11.2002, p. 1) and Decision of the European Parliament of 17 December 2002 (not yet published in the 
Official Journal). Council Decision of 18 February 2003 (not yet published in the Official Journal).
4 OJ C 142, 7.5.1998, p. 1.
5 OJ L 263, 24.9.1983, p. 25. Directive as last amended by Directive 98/24/EC (OJ L 131, 5.5.1998, p. 11).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0018&rid=1 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0018&rid=1
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regarding substitute fibres.

(3) The Economic and Social Committee, in its opinion on asbestos(1), called on the Commission 
to take new measures to reduce the risks to workers.

(4) The ban on the marketing and use of chrysotile asbestos introduced by Council Directive 
76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain 
dangerous substances and preparations(2) with effect from 1 January 2005, will contribute 
to a substantial reduction in asbestos exposure of workers.

(5) All workers should be protected against the risks associated with exposure to asbestos 
and the derogations applicable to the sea and air sectors should therefore be removed.

(6) In order to ensure clarity in the definition of the fibres, they should be redefined either 
in mineralogical terms or with regard to their Chemical Abstract Service (CAS) number.

(7) Without prejudice to other Community provisions concerning the marketing and use of 
asbestos, limiting the activities involving exposure to asbestos should play a very important 
role in preventing the diseases associated with such exposure.

(8) The notification system for activities involving exposure to asbestos should be adapted 
to new work situations.

(9) It is important to eliminate activities which expose workers to asbestos fibres during 
the extraction of asbestos or the manufacture and processing of asbestos products or the 
manufacture and processing of products containing intentionally added asbestos fibres, in 
view of their high and unpredictable level of exposure.

(10) Taking account of the latest technical expertise, it is necessary to specify more precisely 
the sampling methodology used to measure the asbestos level in air and the method of 
counting fibres.

(11) Even though it has not yet been possible to identify the exposure threshold below 
which asbestos does not involve a cancer risk, the limit value for occupational exposure to 
asbestos should be reduced.

(12) Employers should be required to record, before the start of any asbestos removal 
project, the presence or presumed presence of asbestos in buildings or installations and 
communicate this information to others who may be exposed to asbestos as a result of its 
use, of maintenance or of other activities in or on the building.

(13) It should be ensured that demolition or asbestos removal work is carried out by 
undertakings which are familiar with all the precautions to be taken in order to protect 
workers.

(14) Special training for workers exposed or likely to be exposed to asbestos should be 
provided in order significantly to contribute to reducing the risks related to such exposure.

1 OJ C 138, 18.5.1999, p. 24.
2 OJ L 262, 27.9.1976, p. 201. Directive as last amended by Commission Directive 2001/91/EC (OJ L 286, 30.10.2001, p. 27).
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(15) The content of the exposure register and medical records provided for in Directive 
83/477/EEC should be brought into line with the records referred to in Council Directive 
90/394/EEC of 28 June 1990 on the protection of workers from the risks related to exposure 
to carcinogens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC)(1).

(16) The practical recommendations on the clinical surveillance of exposed workers should 
be updated in the light of the latest medical expertise, with a view to the early detection of 
pathologies linked to asbestos.

(17) Since the objective of the proposed action, namely improvement in the protection 
of workers from the risks related to exposure to asbestos at work, cannot be sufficiently 
achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of 
the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, 
in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In 
accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive 
does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

(18) The amendments contained in this Directive constitute a concrete contribution towards 
creating the social dimension of the internal market.

(19) These amendments are limited to the minimum in order not to impose an unnecessary 
burden on the creation and development of small and medium-sized enterprises.

(20) Directive 83/477/EEC should therefore be amended accordingly,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

A r t i c l e  1

Directive 83/477/EEC is hereby amended as follows:

1. in Article 1, paragraph 2 shall be deleted;

2. Article 2 shall be replaced by the following:

«Article 2

For the purposes of this Directive, ‘asbestos’ means the following fibrous silicates:

- Asbestos actinolite, CAS No 77536-66-4 (*),
- Asbestos gruenerite (amosite) CAS No 12172-73-5 (*),
- Asbestos anthophyllite, CAS No 77536-67-5 (*),
- Chrysotile, CAS No 12001-29-5 (*),
- Crocidolite, CAS No 12001-28-4 (*),
- Asbestos tremolite, CAS No 77536-68-6 (*).

(*) Number in the register of the Chemical Abstract Service (CAS)»;

1 OJ L 196, 26.7.1990, p. 1. Directive as last amended by Directive 1999/38/EC (OJ L 138, 1.6.1999, p. 66).
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3. in Article 3:

(a) paragraph 3 shall be replaced by the following:

«3. Provided that worker exposure is sporadic and of low intensity, and when it is clear 
from the results of the risk assessment referred to in paragraph 2 that the exposure 
limit for asbestos will not be exceeded in the air of the working area, Articles 4, 15 and 
16 may be waived where work involves:

(a) short, non-continuous maintenance activities in which only non-friable materials are 
handled,

(b) removal without deterioration of non-degraded materials in which the asbestos fibres 
are firmly linked in a matrix,

(c) encapsulation or sealing of asbestos-containing materials which are in good condition,
(d) air monitoring and control, and the collection of samples to ascertain whether a 

specific material contains asbestos.»

(b) the following paragraph shall be inserted:

«3 bis Member States shall, following consultation with social partners in accordance 
with national law and practice, lay down practical guidelines for the determination of 
sporadic and low-intensity exposure, as provided for in paragraph 3.»;

4. Article 4 shall be amended as follows:

(a) point 2 shall be replaced by the following:

«2. The notification shall be submitted by the employer to the responsible authority 
of the Member States, before the work commences, in accordance with national laws, 
regulations and administrative provisions.

The notification must include at least a brief description of:

(a) the location of the work site,
(b) the type and quantities of asbestos used or handled,
(c) the activities and processes involved,
(d) the number of workers involved,
(e) the starting date and duration of the work,
(f) measures taken to limit the exposure of workers to asbestos.»;

(b) point 4 shall be replaced by the following:

«4. Each time a change in working conditions is likely to result in a significant increase 
in exposure to dust from asbestos or materials containing asbestos, a new notification 
must be submitted.»;

5. in Article 5 the following paragraph shall be added:»Without prejudice to the application 
of other Community provisions on marketing and use of asbestos, activities which expose 
workers to asbestos fibres during the extraction of asbestos or the manufacture and 
processing of asbestos products or the manufacture and processing of products containing 
intentionally added asbestos shall be prohibited, with the exception of the treatment and 
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disposal of products resulting from demolition and asbestos removal.»;

6. Article 6 shall be replaced by the following:

« A r t i c l e  6

For all activities referred to in Article 3(1), the exposure of workers to dust arising from 
asbestos or materials containing asbestos at the place of work must be reduced to a 
minimum and in any case below the limit value laid down in Article 8, in particular through 
the following measures:

1. the number of workers exposed or likely to be exposed to dust arising from asbestos or 
materials containing asbestos must be limited to the lowest possible figure;

2. work processes must be designed so as not to produce asbestos dust or, if that proves 
impossible, to avoid the release of asbestos dust into the air;

3. all premises and equipment involved in the treatment of asbestos must be capable of 
being regularly and effectively cleaned and maintained;

4. asbestos or dust-generating asbestos-containing material must be stored and transported 
in suitable sealed packing;

5. waste must be collected and removed from the place of work as soon as possible in 
suitable sealed packing with labels indicating that it contains asbestos. This measure shall 
not apply to mining activities. Such waste shall then be dealt with in accordance with Council 
Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste (1)»;

7. Article 7 shall be replaced by the following:

« A r t i c l e  7

1. Depending on the results of the initial risk assessment, and in order to ensure compliance 
with the limit value laid down in Article 8, measurement of asbestos fibres in the air at the 
workplace shall be carried out regularly.

2. Sampling must be representative of the personal exposure of the worker to dust arising 
from asbestos or materials containing asbestos.

3. Sampling shall be carried out after consultation of the workers and/or their representatives 
in undertakings.

4. Sampling shall be carried out by suitably qualified personnel. The samples taken shall be 
subsequently analysed, in accordance with paragraph 6, in laboratories equipped for fibre 
counting.

5. The duration of sampling must be such that representative exposure can be established 
for an eight-hour reference period (one shift) by means of measurements or time-weighted 
calculations.

6. Fibre counting shall be carried out wherever possible by PCM (phase-contrast microscope) 
1 OJ L 377, 31.12.1991, p. 20. Directive as last amended by Directive 94/31/EC (OJ L 168, 2.7.1994, p. 28).
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in accordance with the 1997 WHO (World Health Organisation) recommended method (*) or 
any other method giving equivalent results.

(*) Determination of airborne fibre concentrations. A recommended method, by phase-
contrast optical microscopy (membrane filter method), WHO, Geneva 1997 (ISBN 92 4 
154496 1).’;

For the purpose of measuring asbestos in the air, as referred to in the first subparagraph, 
only fibres with a length of more than five micrometres, a breadth of less than three 
micrometres and a length/breadth ratio greater than 3:1 shall be taken into consideration.»;

8. Article 8 shall be replaced by the following:

«Article 8

Employers shall ensure that no worker is exposed to an airborne concentration of asbestos 
in excess of 0,1 fibres per cm3 as an eight-hour time-weighted average (TWA).»;

9. in Article 9, paragraph 1 shall be deleted;

10. Article 10 shall be amended as follows:

(a) in paragraph 1, the first subparagraph shall be replaced by the following:»Where the 
limit value laid down in Article 8 is exceeded, the reasons for the limit being exceeded 
must be identified and appropriate measures to remedy the situation must be taken as 
soon as possible.»

(b) paragraph 3 shall be replaced by the following:

«3. Where exposure cannot be reduced by other means and where compliance with the 
limit value makes necessary the wearing of individual protective breathing equipment, this 
may not be permanent and shall be kept to the strict minimum necessary for each worker. 
During periods of work which require the use of such equipment, provision shall be made 
for breaks appropriate to the physical and climatological conditions and, where relevant, 
in consultation with the workers and/or their representatives, in accordance with national 
laws and practice.»;

11. the following Article shall be inserted:

«Article 10a

Before beginning demolition or maintenance work, employers shall take, if appropriate 
by obtaining information from the owners of the premises, all necessary steps to identify 
presumed asbestos-containing materials.

If there is any doubt about the presence of asbestos in a material or construction, the 
applicable provisions of this Directive shall be observed.»;

12. in Article 11, paragraph 1 shall be replaced by the following:

«1. In the case of certain activities such as demolition, removal, repairing and maintenance 
in respect of which it is foreseeable that the limit value set out in Article 8 will be exceeded 
despite the use of technical preventive measures for limiting asbestos in air concentrations, 
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the employer shall determine the measures intended to ensure protection of the workers 
while they are engaged in such activities, in particular the following:

(a) workers shall be issued with suitable respiratory and other personal protective 
equipment, which must be worn; and

(b) warning signs shall be put up indicating that it is foreseeable that the limit value laid 
down in Article 8 will be exceeded; and

(c) the spread of dust arising from asbestos or materials containing asbestos outside the 
premises or site of action shall be prevented.»;

13. in Article 12(2), the first two subparagraphs shall be replaced by the following:

«2. The plan referred to in paragraph 1 must prescribe the measures necessary to ensure 
the safety and health of workers at the place of work.

The plan must in particular specify that:

- asbestos and/or asbestos-containing products are to be removed before demolition 
techniques are applied, except where this would cause a greater risk to workers than if 
the asbestos and/or asbestos-containing products had been left in place;

- the personal protective equipment referred to in Article 11(1)(a) shall be provided, where 
necessary;

- when the asbestos demolition or removal work has been completed, the absence of 
asbestos exposure risks in the workplace shall be verified in compliance with national 
legislation and practices.»;

14. the following Articles shall be inserted:

«Article 12a

1. Employers shall provide appropriate training for all workers who are, or are likely to be, 
exposed to asbestos-containing dust. Such training must be provided at regular intervals 
and at no cost to the workers.

2. The content of the training must be easily understandable for workers. It must enable 
them to acquire the necessary knowledge and skills in terms of prevention and safety, 
particularly as regards:

(a) the properties of asbestos and its effects on health, including the synergistic effect of 
smoking;

(b) the types of products or materials likely to contain asbestos;
(c) the operations that could result in asbestos exposure and the importance of preventive 

controls to minimise exposure;
(d) safe work practices, controls and protective equipment;
(e) the appropriate role, choice, selection, limitations and proper use of respiratory 

equipment;
(f) emergency procedures;
(g) decontamination procedures;
(h) waste disposal;
(i) medical examination requirements.



ЗМІСТ  2003/18/EC 570

3. Practical guidelines for the training of asbestos removal workers shall be developed at 
Community level.

A r t i c l e  1 2 b

Before carrying out asbestos demolition or removal work, firms must provide evidence of 
their ability in this field. The evidence shall be established in accordance with national laws 
and/or practice.»;

15. in Article 14(2), point (b) shall be replaced by the following:

«(b) if the results exceed the limit value laid down in Article 8 the workers concerned 
and their representatives in the undertaking or establishment are informed as quickly as 
possible of the fact and the reasons for it and the workers and/or their representatives 
in the undertaking or establishment are consulted on the measures to be taken or, in an 
emergency, are informed of the measures which have been taken.»;

16. in Article 15, point (3) shall be replaced by the following:

«3. Information and advice must be given to workers regarding any assessment of their 
health which they may undergo following the end of exposure.

The doctor or authority responsible for the medical surveillance of workers may indicate that 
medical surveillance must continue after the end of exposure for as long as they consider it 
necessary to safeguard the health of the person concerned.

Such continuing surveillance shall be carried out in accordance with the laws and practices 
of the individual Member States.»;

17. in Article 16, point 2 shall be replaced by the following:

«2. The register referred to in point 1 and the medical records referred to in Article 15(1) 
shall be kept for at least 40 years following the end of exposure, in accordance with national 
laws and/or practice.»;

18. in Article 16 the following point shall be added:

«3. The documents referred to in point 2 shall be made available to the responsible authority 
in cases where the undertaking ceases trading, in accordance with national laws and/or 
practice.»;

19. The following Article shall be inserted:

«Article 16a

Member States shall provide for adequate sanctions to be applicable in the event of 
infringement of national legislation adopted pursuant to this Directive. These sanctions 
must be effective, proportionate and dissuasive.»;

20. Annex I shall be deleted;

21. in Annex II, point 3 shall be replaced by the following:
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«3. Health examination of workers should be carried out in accordance with the principles 
and practices of occupational medicine. It should include at least the following measures:

- keeping records of a worker’s medical and occupational history,
- a personal interview,
- a general clinical examination, with particular reference to the chest,
- lung function tests (respiratory flow volumes and rates).

The doctor and/or authority responsible for the health surveillance should decide on further 
examinations, such as sputum cytology tests or a chest X-ray or a tomodensitometry, in the 
light of the latest occupational health knowledge available.»

A r t i c l e  2

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 15 April 2006. They shall forthwith inform the 
Commission thereof.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such a reference shall be laid down by the Member States.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national 
law which they adopt in the field covered by this Directive.

A r t i c l e  3

This Directive shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of 
the European Union.

A r t i c l e  4

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 27 March 2003.

For the European Parliament For the Council
P. Cox
The President 

M. Stratakis
The President
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12. ДИРЕКТИВА 2004/37/ЄC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 
ВІД 29 КВІТНЯ 2004 РОКУ ПРО ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РИЗИКІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВПЛИВОМ КАНЦЕРОГЕНІВ АБО МУТАГЕНІВ ПІД ЧАС 
РОБОТИ (ШОСТА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 
16 ДИРЕКТИВИ РАДИ 89/391/ЄЕС)

ДИРЕКТИВА 2004/37/ЄC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 
від 29 квітня 2004 року 

про захист працівників від ризиків, пов’язаних з ураженням канцерогенами або 
мутагенами на роботі (шоста окрема директива у значенні статті 16(1) 

директиви ради 89/391/єес) 
(Кодифікована версія) (Текст стосується ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема 
статтю 137(2),

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Європейського економіко-соціального комітету (1),

Проконсультувавшись з Комітетом з питань регіонів,

Діючи згідно з порядком, встановленим у статті 251 Договору (2),

Оскільки:

(1) Директива Ради 90/394/ЄEC від 28 червня 1990 року з захисту працівників від 
ризиків, пов’язаних ураженням канцерогенами та мутагенами на роботі (Шоста 
окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 89/391/ЄЕС) (3) була значно змінена 
декілька разів (4). Тому, задля чіткості та раціональності зазначена Директива має бути 
кодифікована.

(2) Відповідність до мінімуму вимог, розробленого для гарантування кращого рівня 
здоров’я та безпеки щодо захисту працівників від ризиків, пов’язаних з ураженням 
канцерогенами або мутагенами на роботі, є суттєвою для забезпечення здоров’я та 
безпеки працівників, і також спрямована на забезпечення рівня мінімального захисту 
для всіх працівників у Співтоваристві.

3) Ця Директива є окремою Директивою у значенні статті 16(1) Директиви Ради 89/391/
ЄEC від 12 червня 1989 року про впровадження заходів для сприяння покращенню 
безпеки та здоров’я працівників на роботі (5). Тому, положення цієї Директиви 
повною мірою можуть застосовуватися до ураження працівників канцерогенами або 
1 ОВ C 368, 20.12.1999 року, С. 18.
2 Висновок Європейського Парламенту від 2 вересня 2003 року (ще не опублікований в Офіційному вісник у) та Рішення Ради 
від 30 березня 2004 року.
3 ОВ L 196, 26.7.1990 року, С.1. Директива із останніми змінами, внесеними Директивою 1999 року/38/ЄС (ОВ L 138, 1.6.1999 
року, С. 66).
4 Див. Додаток IV, Частина A.
5 ОВ L 183, 29.6.1989, С. 1. Директива із змінами, внесеними Регламентом (EC) № 1882/2003 року Європейського Парламенту і 
Ради (ОВ L 284, 31.10.2003 року, С. 1).  ОВ L 183, 29.6.1989, С. 1. Директива із змінами, внесеними Регламентом (EC) № 1882/2003 
року Європейського Парламенту і Ради (ОВ L 284, 31.10.2003 року, С. 1).
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мутагенами без порушення точніших та конкретніших положень, що містяться у цій 
Директиві.

(4) Належний рівень захисту від ризиків, пов’язаних з канцерогенами та мутагенами, 
має бути встановлений для Співтовариства в цілому, і цей рівень захисту має 
встановлюватися не у формі детальних предписуючих вимог, а у вигляді системи 
загальних принципів для надання можливості державам-членам послідовно 
застосовувати мінімальні вимоги.

(5) Мутагени зародкових клітин – це речовини, які можуть спричинити постійні 
зміни в кількості або структурі генетичного матеріалу клітини, і як наслідок, зміни у 
фенотипній характеристиці цієї клітини, які можуть передаватися похідним дочірнім 
клітинам. 

(6) Існує ймовірність того, що через механізм їх дії, мутагени зародкових клітин 
матимуть канцерогенний ефект.

(7) Додаток VI до Директиви Ради 67/548/ЄEC від 27 червня 1967 року про узгодження 
законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних положень, що 
стосуються класифікації, пакування та маркування небезпечних речовин (1), містить 
класифікаційні критерії та процедури маркування стосовно кожної речовини.

(8) Директива 1999/45/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 31 травня 1999 року 
про узгодження законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних 
положень держав-членів, що стосується класифікації, пакування та маркування 
небезпечних препаратів (2) містить деталі класифікаційних критеріїв та процедури 
маркування стосовно таких препаратів.

(9) У всіх випадках на роботі працівники мають бути захищені від препаратів, що містять 
один або більше канцерогенів або мутагенів, та від канцерогенних або мутагенних 
сполук, які виникають в процесі роботи.

(10) Стосовно деяких реактивів необхідно брати до уваги всі шляхи поглинання, 
включаючи можливість проникнення через шкіру, для того щоб забезпечити найвищий 
можливий рівень захисту.

(11) Хоча сучасні наукові знання не дозволяють встановити рівень, нижче якого ризик 
для здоров’я зникає, незважаючи на це, зменшення ураження канцерогенами або 
мутагенами знизить цей ризик.

(12) З метою сприяння зниженню цих ризиків повинні бути встановлені гранично 
допустимі норми та інші безпосередньо пов’язані з цим положення для всіх тих 
канцерогенів або мутагенів, наявна інформація щодо яких, включаючи наукові та 
технічні дані, робить це можливим. 

(13) Гранично допустимі норми професійного ураження мають вважатися важливою 
частиною загальних заходів захисту працівників. Такі гранично допустимі норми 
повинні переглядатися будь-коли, якщо це стає необхідно у світлі новіших наукових 
1 ОВ 196, 16.8.1967, С. 1. Директива із останніми змінами, внесеними Регламентом (EC) № 807/2003 року (ОВ L 122, 16.5.2003 
року, С. 36)
2 ОВ L 200, 30.7.1999 року, С. 1. Директива із останніми змінами, внесеними Регламентом (EC) № 1882/2003 року (ОВ L 284, 
31.10.2003, С.1).
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даних.

(14) При захисті здоров’я працівників повинен застосовуватися принцип попередження.

(15) Для захисту здоров’я та безпеки працівників, які зазнають впливу канцерогенів 
або мутагенів, повинні бути вжиті профілактичні заходи. 

(16) Ця Директива встановлює практичний аспект реалізації соціального виміру 
внутрішнього ринку.

(17) Згідно з Рішенням Ради 74/325/ЄЕС (1), Комісія провела консультації з Дорадчим 
Комітетом з питань здоров’я та безпеки на роботі з наміром скласти пропозиції до 
Директив, що увійшли до складу цієї Директиви.

(18) Ця Директива не порушує зобов’язання держав-членів щодо часових обмежень 
для внесення (транспонування) в національне законодавство, встановлених в Частині 
B Додатку IV,

УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

РОЗДІЛ I. 
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1 
Мета

1. Ця Директива має за мету захист працівників від ризику для їх здоров’я та безпеки, 
включаючи запобігання таким ризикам, що виникають або можуть виникнути при 
зазнані впливу канцерогенів або мутагенів на роботі (ураженні канцерогенами або 
мутагенами). 

Вона (Директива) встановлює конкретний мінімум вимог в даній сфері, включаючи 
гранично допустимі норми.

2. Ця Директива не застосовується до працівників, які зазнають впливу тільки радіації, 
що передбачається Договором про заснування Європейського Співтовариства з 
Атомної Енергетики.

3. Директива 89/391/ЄЕС застосовуватиметься в повній мірі до всієї сфери, згаданої 
у пункті 1, без порушення вужчих та конкретніших положень, які містяться у цій 
Директиві.

4. Стосовно азбесту, що розглядається Директивою 83/477/ЄЕС (2), положення цієї 
Директиви застосовуватимуться будь-коли, якщо вони більш сприятливі для здоров’я 
та безпеки на роботі.

С т а т т я  2 
Визначення

1 ОВ L 185, 9.7.1974, С.15. Рішення, анульоване Рішенням Ради від 22 липня 2003 року (ОВ C 218, 13.9.2003 року, С. 1).
2  Директива Ради 83/477/ЄEC від 19 вересня 1983 щодо захисту працівників від ризиків, стосовно ураження дією азбесту 
на роботі (друга окрема Директива в значенні (в рамках значення) статті 8 Директиви 80/1107/ЄЕС) (ОВ L 263, 24.9.1983, С. 25). 
Директива із останніми змінами, внесеними Директивою 2003 року/18/ЄСЄвропейського Парламенту і Ради (ОВ L 97, 15.4.2003 
року, С. 48).
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Для цілей цієї Директиви,

(a) «канцероген» означає:

(i) речовину, що відповідає критеріям класифікації категорії 1 або 2 канцерогенів, 
встановленим у Додатку VI Директиви 67/548/ЄЕС;

(ii) препарат, що складається з однієї або більше речовин, згаданих у пункті (i), 
де концентрація однієї або більше окремих речовин відповідає вимогам до 
гранично допустимих норм концентрації для класифікації препарату як такого, 
що належить до категорії 1 або 2, як встановлено або:

- у Додатку I Директиви 67/548/ЄЕС, або
- у Частині B Додатку II Директиви 1999/45/ЄС, де речовина або речовини не 

згадуються у Додатку I Директиви 67/548/ЄЕС або згадуються в ньому без 
зазначення гранично допустимих норм концентрації;

(iii) речовину, препарат або процес, згадані у Додатку І до цієї Директиви, а також 
речовину або препарат, що виходять у процесі, згаданому в цьому Додатку;

(b) «мутаген» означає:
(i) речовину, яка відповідає критеріям класифікації категорії 1 або 2 мутагенів, 

встановленим у Додатку VI Директиви 67/548/ЄЕС;
(ii) препарат, що складається з однієї або більше речовин, згаданих в пункті (i), де 

концентрація однієї або більше окремих речовин відповідає вимогам до гранично 
допустимих норм концентрації для класифікації препарату, як мутагену категорії 
1 або 2, встановлених або в:

– Додатку I до Директиви 67/548/ЄЕС, або
– в Частині B Додатку II до Директиви 1999/45/ЄС, де речовина або речовини не 

згадуються у Додатку I до Директиви 67/548/ЄЕС або згадуються в ньому без 
вказування гранично допустимих норм концентрації;

(c) «гранично допустима норма» означає, якщо не зазначено інакше, межу 
середньозваженої концентрації «канцерогену або мутагену» у повітрі в межах зони 
вдихання робітника при концентруванні, по відношенню до відповідного визначеного 
періоду , встановленого у Додатку III до цієї Директиви.

С т а т т я  3 
Сфера дії – визначення та оцінка ризиків

1. Ця Директива застосовується до видів діяльності, в яких працівники зазнають або 
виникає вірогідність того, що вони зазнаватимуть впливу канцерогенів або мутагенів 
внаслідок їх роботи.

2. У випадку будь-якого виду діяльності, який може включати ризик піддавання 
впливу канцерогенів або мутагенів (ураження канцерогенами або мутагенами), мають 
бути визначені характер, ступінь та тривалість ураження працівників їх дією для того, 
щоб уможливити оцінку будь-якого ризику для здоров’я або безпеки працівників та 
встановити заходи, що мають бути вжиті.

Оцінка має регулярно оновлюватися, а також у будь-якому випадку, коли виникнуть 
будь-які зміни умов, які можуть вплинути на ураження робітників дією канцерогенів 
або мутагенів.
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Роботодавець має повідомляти відповідальним органам за їх запитом інформацію, 
що використовується для проведення оцінки.

3. При оцінюванні ризику, повинні враховуватися всі інші шляхи ураження дією 
небезпечних речовин, такі як поглинання шкірою та/ або проникнення через шкіру.

4. Коли проведено оцінку ризику, роботодавці мають приділити особливу увагу будь-
яким впливам на здоров’я або безпеку працівників щодо кожного конкретного ризику 
та мають, між іншим, враховувати бажаність невикористання таких працівників на 
ділянках, де вони можуть контактувати з канцерогенами або мутагенами.

РОЗДІЛ II. 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

С т а т т я  4 
Зменшення та заміна

1. Роботодавець має зменшити використання канцерогенів або мутагенів на робочому 
місці, зокрема замінюючи їх, де тільки є технічна можливість, речовиною, препаратом 
або процесом, які в умовах їх використання, не становлять небезпеки або є менш 
небезпечними для здоров’я або безпеки працівників, залежно від обставин.

2. Роботодавець повинен на запит подавати результати своїх досліджень відповідним 
органам.

С т а т т я  5 
Запобігання та зменшення ризику ураження дією шкідливих речовин

1. Якщо результати оцінки, що згадуються у статті 3(2), виявляють ризик для здоров’я 
або безпеки робітників, треба запобігти ураженню робітників дією небезпечних 
речовин.

2. Якщо немає технічної можливості замінити канцероген або мутаген на речовину, 
препарат або процес, який в умовах його використання, не становить небезпеки або 
є менш небезпечним для здоров’я або безпеки, роботодавець має забезпечити, щоб 
канцероген або мутаген, якщо це технічно можливо, виготовлявся та застосовувався 
у закритій системі.

3. Якщо закрита система не є технічно можливою, роботодавець має забезпечити, 
щоб рівень ураження для працівників був скорочений до максимально низького 
рівня, який дозволяють технічні можливості.

4. При ураженні дією шкідливих речовин не повинні перевищуватися гранично 
допустимі норми канцерогену, як встановлено у Додатку III.

5. Усюди при використанні канцерогену або мутагену, роботодавець повинен 
застосовувати всі такі заходи:

(a) обмеження кількості канцерогену або мутагену на робочому місці;
(b) підтримання на якомога нижчому рівні кількості працівників, які зазнають або 

можуть зазнати їх впливу;
(c) розробка виробничих процесів та заходів інженерного контролю таким чином, 
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щоб запобігти або мінімізувати викид канцерогенів або мутагенів на робочому 
місці;

(d) видалення канцерогенів або мутагенів в джерелі їх виникнення, через локальну 
систему видалення або загальну вентиляцію, при чому всі такі методи мають 
бути відповідними та сумісними з потребою захисту громадського здоров’я та 
довкілля;

(e) використання існуючих відповідних процедур для визначення рівня канцерогенів 
або мутагенів, зокрема для раннього виявлення аномальної дії речовин в 
результаті непередбачених випадків або аварій;

(f) застосування прийнятних робочих процедур та методів;
(g) заходи колективного захисту, та/або, де ризику не можна запобігти іншими 

засобами, заходи індивідуального захисту;
(h) гігієнічні заходи, зокрема регулярне миття підлоги, стін та інших поверхонь;
(i) інформування працівників;
(j) маркування (позначення) ділянок ризику та використання відповідних знаків 

попередження та безпеки, включаючи знаки «не палити» в місцях, де працівники 
зазнають або можуть зазнати впливу канцерогенів або мутагенів;

(k) складання планів дії по подоланню аварійних ситуаціях, які можуть призвести до 
надзвичайно високого ризику;

(l) засоби для безпечного зберігання, поводження та транспортування, зокрема із 
використанням запечатаних контейнерів з чітким та помітним маркуванням;

(m) засоби для безпечного збирання, зберігання та знищення (утилізації) відходів 
працівниками, включаючи використання запечатаних контейнерів з чітким та 
помітним маркуванням.

С т а т т я  6 
Інформування компетентних органів

Якщо результати оцінки, що згадуються у статті 3(2), виявляють ризик для здоров’я 
або безпеки працівників, роботодавці повинні, на запит, надавати компетентному 
органу відповідну інформацію про:

(a) виконувані види діяльності та промислові процеси, включаючи причини, з яких 
застосовуються канцерогени або мутагени;

(b) кількості речовин або препаратів, які виготовляються або використовуються, що 
містять канцерогени або мутагени;

(c) кількість працівників, що зазнають впливу цих речовин;
(d) вжиття запобіжних заходів;
(e) тип захисного устаткування, що використовується;
(f) характер та ступінь ризику;
(g) випадки заміни.

С т а т т я  7 
Непередбачене ураження

1. У разі надзвичайних подій або аварій, які можуть призвести до надзвичайного 
ризику для працівників, роботодавець повинен повідомити про це працівників.
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2. Доки ситуацію не нормалізовано та доки причини аномального ураження не будуть 
ліквідовані:

(a) тільки працівники, чия присутність вкрай необхідна для проведення ремонтних 
та інших необхідних робіт, повинні допускатися до роботи в місці аварії;

(b) працівники, задіяні в таких роботах, повинні бути забезпечені захисним одягом 
та індивідуальним респіраторним захисним устаткуванням, які вони мають 
носити; ураження не має бути постійним, та повинно зводитися до гранично 
мінімального часу, необхідного для кожного працівника;

(c) незахищені працівники не повинні допускатися до роботи на аварійній ділянці.

С т а т т я  8 
Передбачуване ураження

1. Для певних видів діяльності, таких як планові ремонтні роботи, стосовно яких 
є передбачуваним існування потенціалу значного збільшення ураження для 
працівників, та стосовно яких весь діапазон подальших технічних запобіжних 
заходів для обмеження ураження працівників дією шкідливих речовин вже був 
вичерпаний, роботодавець повинен, після проведення консультації з працівниками 
та їх представниками на підприємстві або в установі, без порушення відповідальності 
роботодавця, визначити заходи, необхідні для зведення до мінімуму тривалості 
ураження працівників дією шкідливих речовин, та забезпечення захисту працівників, 
поки вони задіяні в таких видах робіт.

Згідно з першим підпунктом, задіяні в цих роботах працівники повинні бути забезпечені 
захисним одягом та індивідуальним респіраторним захисним устаткуванням, які вони 
повинні носити, доки триває аномальне ураження; ураження не має бути постійним 
та має бути зводитися до гранично мінімального часу, необхідного для кожного 
працівника.

2. Відповідні заходи повинні вживатися для забезпечення того, щоб ділянки, в яких 
здійснюються види робіт, згадані у першому підпункті пункту 1, були чітко розмежовані 
та позначені, або щоб не уповноважені особи якимось іншим чином не допускалися 
на такі ділянки.

С т а т т я  9 
Доступ до ділянок підвищеного ризику

Роботодавці мають вжити відповідних заходів для забезпечення того, щоб до ділянок, 
де ведуться роботи, стосовно яких результати оцінки, згадані у статті 3(2), виявляють 
ризик для безпеки або здоров’я працівників, мали доступ тільки ті працівники, які з 
причин своєї роботи або обов’язків, зобов’язані туди входити.

С т а т т я  10 
Гігієна та індивідуальний захист

1. Роботодавці зобов’язані, у випадку всіх видів робіт, для яких існує ризик забруднення 
канцерогенами або мутагенами, вжити належні заходи для забезпечення того, щоб:

(a) працівники не вживали їжу, напої або не палили на тих робочих ділянках, де 
існує ризик забруднення канцерогенами або мутагенами;
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(b) працівники отримують відповідний захисний одяг або інший необхідний 
спеціальний одяг;

(c) забезпечені окремі місця для зберігання робочого або захисного одягу та 
вуличного одягу;

(d) працівники забезпечені необхідними та відповідними місцями для туалету та 
миття;

(e) захисне устаткування належним чином зберігається у відведеному місці, і воно 
перевіряється та чиститься, якщо можливо, перед, і, обов’язково, після кожного 
використання;

(f) несправне устаткування ремонтується або замінюється перед подальшим 
використанням.

2. З працівників не можна стягувати платню за заходи, викладені у пункті 1.

С т а т т я  11 
Інформування та навчання працівників

1. Роботодавець має вжити належних заходів для забезпечення того, щоб працівники 
та/ або представники працівників на підприємстві або в установі одержували 
достатнє та відповідне навчання, на основі всієї доступної інформації, зокрема у 
формі інформації та інструкцій, щодо:

(a) потенціальних ризиків для здоров’я, включаючи додаткові ризики, що виникають 
з причини споживання тютюну;

(b) запобіжні заходи, що мають бути вжиті для запобігання ризику ураження дією 
шкідливих речовин;

(c) гігієнічні вимоги;
(d) носіння та використання захисного устаткування та одягу;
(e) заходи, що мають вживати працівники, включаючи рятувальників, у випадку 

аварій та для запобігання аваріям.

Навчання повинно:
– адаптуватися з урахуванням нових або змінених ризиків, та
– періодично повторюватися, якщо необхідно.

2. Роботодавці повинні інформувати працівників про прилади та відповідні контейнери, 
що містять канцерогени або мутагени, та забезпечувати, щоб всі контейнери, 
пакунки та конструкції, що містять канцерогени або мутагени, були марковані чітко та 
належним чином, та мали добре помітні попереджувальні знаки та знаки небезпеки.

С т а т т я  1 2 
Інформація для працівників

Відповідні заходи мають бути вжиті для забезпечення того, щоб:

(a) працівники та/або будь-які представники працівників на підприємстві або в 
установі могли перевірити, що ця Директива впроваджується, або прийняти участь в 
її впровадженні, зокрема, стосовно:

(i) наслідків для безпеки та здоров’я працівників вибору, носіння та використання 
захисного одягу та устаткування, без порушення відповідальності роботодавця 
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за визначення ефективності захисного одягу та устаткування (обладнання);
(ii) заходів, що визначаються роботодавцем, які згадані у першому підпункті статті 

8(1), без порушення відповідальності роботодавця за визначення таких заходів;

(b) працівників та/ або будь-яких представників працівників на підприємстві або в 
установі інформували якнайшвидше про аномальні ураження, включаючи згадані у 
статті 8, про їх причини) та заходи, що мають бути вжиті для виправлення ситуації;

(c) роботодавці мали актуальний список працівників, задіяних у видах робіт, стосовно 
яких результати оцінки, що згадуються у статті 3(2), виявляють ризик для здоров’я або 
безпеки працівників, зазначаючи шкідливу дії, якої вони зазнали, в разі доступності 
такої інформації;

(d) лікар або компетентний орган, а також всі інші особи, відповідальні за здоров’я та 
безпеку на роботі, мали доступ до списку, згаданого в пункті (c);

(e) кожен працівник мав доступ до включеної у список інформації, яка стосується його 
особисто;

(f) працівники та / або будь-які представники працівників на підприємстві або в 
установі мали доступ до анонімної колективної інформації.

С т а т т я  1 3 . 
Консультації та участь працівників

Консультації та участь працівників та їх представників у зв’язку з питаннями, що 
охоплюються цією Директивою, повинні відбуватися згідно зі статтею 11 Директиви 
89/391/ЄЕС.

РОЗДІЛ III. 
 РІЗНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  14 
Нагляд за здоров’ям

1. Держави-члени повинні встановити згідно з національними законодавством та 
практикою, процедури проведення відповідного медичного нагляду за працівниками, 
для котрих результати оцінки, що згадуються у статті 3(2), виявляють ризик для 
здоров’я або безпеки.

2. Процедури, згадані у пункті 1, повинні бути такими, щоб кожен працівник мав змогу 
пройти, якщо необхідно, відповідний медичний огляд:

- перед уражанням дією шкідливих речовин,
- з регулярними інтервалами після цього.

Ці процедури мають бути такими, щоб безпосередньо можна було запровадити 
індивідуальні та виробничі гігієнічні заходи.

3. Якщо виявлено, що робітник страждає від аномалії, і є підозра, що вона виникла 
в результаті дії канцерогенів або мутагенів, лікар або орган, відповідальний за 
медичний огляд працівників, може вимагати, щоб інші працівники, які зазнали такого 
самого шкідливого впливу, пройшли медичний огляд.
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В такому випадку, переоцінка ризику ураження дією шкідливих речовин 
здійснюватиметься згідно зі статтею 3(2).

 4. У випадках, коли здійснюється медичний нагляд, повинні вестися індивідуальні 
медичні картки, і лікар або орган, відповідальний за медичний нагляд, повинні 
пропонувати будь-які захисні або профілактичні заходи, що мають бути вжиті стосовно 
будь-якого окремого працівника

5. Працівникам повинні надаватися інформація та консультація щодо будь-якого 
медичного нагляду, який вони можуть пройти після закінчення ураження дією 
шкідливих речовин.

6. Згідно з національним законодавством та практикою:

- працівники повинні мати доступ до результатів медичного нагляду, що стосуються 
їх, і

- працівники, яких це стосується, або роботодавець можуть вимагати перегляду 
результатів медичного нагляду.

7. Практичні рекомендації з медичного нагляду працівників подані у Додатку II.

8. Всі випадки раку, визначені згідно з національним законодавством та практикою, 
як такі, що виникли внаслідок ураження дією канцерогенів або мутагенів через 
професійну діяльність, повинні повідомлятись у компетентний орган.

С т а т т я  1 5 
Ведення обліку

1. Списки, згадані в пункті (c) статті 12 та медичні картки, що згадуються у статті 14(4), 
повинні зберігатися щонайменш 40 років після закінчення ураження дією шкідливих 
речовин, згідно з національним законодавством та практикою.

2. Ці документи мають надаватися відповідальному органу у випадках, коли 
підприємство припиняє діяльність, згідно з національним законодавством та 
практикою.

С т а т т я  16 
Гранично допустимі норми

1. Рада повинна, згідно з порядком, встановленим у статті 137(2) Договору, визначати 
гранично допустимі норми у Директивах на основі доступної інформації, включаючи 
наукові та технічні дані, стосовно всіх, яких можливо, канцерогенів або мутагенів, та, 
де необхідно, інші безпосередньо пов’язані положення.

2. Гранично допустимі норми та інші безпосередньо пов’язані положення встановлені 
у Додатку III.

С т а т т я  17 
Додатки

1. До Додатків I та III поправки можуть бути внесені тільки відповідно до процедури, 
встановленої у статті 137(2) Договору.
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2. Суто технічні виправлення у Додатку II в світлі технічного прогресу, змін у 
міжнародних нормах або специфікаціях та нових відкриттів у сфері канцерогенів 
або мутагенів повинні ухвалюватись згідно з порядком, встановленим у статті 17 
Директиви 89/391/ЄЕС.

С т а т т я  1 8 
Використання даних

Комісія повинна мати доступ до використання інформації, про яку йдеться у статті 
14(8), представленої компетентними національними органами.

С т а т т я  1 9 
Повідомлення Комісії

Держави-члени повинні в подальшому повідомляти Комісії положення національного 
права, які вони ухвалюють, у сфері, що регулюється цією Директивою.

С т а т т я  2 0 . 
Скасування

Директива 90/394/ЄЕС, зі змінами, внесеними Директивами, згаданими у Частині 
A Додатку IV цієї Директиви, скасовується без порушення зобов’язань держав-
членів щодо кінцевих термінів для внесення (транспонування) до національного 
законодавства, встановлених у Частина B Додатку IV цієї Директиви.

Посилання на скасовану Директиву слід тлумачити як посилання на цю Директиву, та 
читати згідно з таблицею кореляції у Додатку V.

С т а т т я  21 
Набуття чинності

Ця Директива набуває чинності на двадцятий день після її опублікування в Офіційному 
віснику Європейського Союзу.

 С т а т т я  2 2 .

Адресати 
Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено у Страсбурзі, 29 квітня 2004 року.

За Європейський Парламент За Раду
Голова P. Cox Голова M. McDowel

ДОДАТОК I. 
Список речовин, препаратів та процесів

(С т а т т я  2 (a) ( i i i ) )

1. Виготовлення аураміну.

2. Робота, що включає дію поліциклічних ароматичних гідрокарбонів, присутніх у 
вугільній сажі, вугільному дьогті або у вугільній смолі.



ЗМІСТ  2004/37/ЄC 583

3. Робота, що включає ураження дією пилу, випарів та аерозолів, що продукуються 
під час нагрівання та електроочищення мідно-нікелевих речовин.

4. Сильні кислотні процеси у виготовленні ізопропилового спирту.

5. Робота, що включає ураження дією пилу твердих сортів деревини (1).

ДОДАТОК II  
Практичні рекомендації з медичного нагляду працівників 

(С т а т т я  14 ( 7))

1. Лікар та/або орган, відповідальний за медичний огляд працівників, які зазнають 
впливу канцерогенів або мутагенів, мають бути ознайомлені з умовами або 
обставинами впливу шкідливих речовин на кожного працівника.

2. Медичний нагляд працівників має вестись згідно з принципами та практикою 
виробничої медицини; він має включати щонайменш такі заходи:

- ведення обліку медичної та виробничої історії працівника,
- особисту співбесіду,
- в разі необхідності, біологічний огляд, а також виявлення ранніх та зворотних 

наслідків.

Під час медичного нагляду по кожному працівнику може бути прийнято рішення з 
проведення подальших аналізів, у світлі найновіших знань, доступних виробничій 
медицині.

ДОДАТОК III 
Гранично допустимі норми та інші безпосередньо пов’язані положення (стаття 16)

A. ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ НОРМИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКІДЛИВОСТІ

Назва елемента EINECS (1) CAS (2)
Гранично допустима 

кількість Примітка Перехідні виміри 
mg/m3 (3) ppm (4)

Бензол 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1(5) Шкіра (6)

Гранично допустима 
кільість: 3 ppm 

(=9,75 mg/m3) (до 27 
червня 2003)

Винилхлорид 
мономер 200-831 75-01-4 7,77 (5) 3(5) — —

Пил із жорсткої 
деревини — — 5,00 (5) (7) — — —

(1) EINECS: Європейський реєстр існуючих хімічних речовин (European Inventory of Existing Chemical Substances).
(2) CAS: Номер Хімічної реферативної служби (Chemical Abstract Service Number).
(3) mg/m3 = міліграм на метр кубічний повітря за температури 20°C та 101,3 kPa (760 mm тиску ртутного стовпчика).
(4) ppm = часток на мільйон при обсязі у повітрі (ml/m3).
(5) виміряно або обчислено по відношенню до відрізку часу у вісім годин.
(6) значний доробок до вмісту шкідливих речовин в організмі можливий через поглинання шкірою.
(7) фракція, що потрапляє із повітрям при вдиханні: якщо пил від жорсткої деревини змішаний з пилом від іншої деревини, 
гранично-допустима кількість застосовуватиметься до усіх видів пислу присутніх у суміші.

1 Список деяких твердих порід дерева подається в Томі 62 Монографій з Оцінки Канцерогенних ризиків для Людини 
«Дерев’яний пил та формальдегіди», опублікованих міжнародним агентством дослідження раку, Ліон, 1995 р
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B. ІНШІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ’ЯЗАНІ ПОЛОЖЕННЯ 
П.С.

ДОДАТОК IV 
Частина A. Анульована Директива та її подальші зміни (зазначені у статті 20)

Директива Ради 90/394/EEC  (OJ L 196, 26.7.1990, p. 1)

Директива Ради 97/42/EC  (OJ L 179, 8.7.1997, p. 4)

Директива Ради 1999/38/EC  (OJ L 138, 1.6.1999, p. 66)

Частина B. Кінцеві строки для ведення у національне законодавство 
(зазначені статті 20)

Директива Граничні терміни транспонування

90/394/EEC  31 грудня 1992

97/42/EC  27 червня 2000

1999/38/EC  29 квітня 2003

ДОДАТОК V 
КОРЕЛЯЦІЙНА ТАБЛИЦЯ

Директива 90/394/ЄC Дана Директива
Стаття 1 Стаття 1
Стаття 2(a) Стаття 2 (a)
Стаття 2(aa) Стаття 2(b)
Стаття 2(b) Стаття 2 (c)
Статті з 3 до 9 Статті з 3 до 9
Стаття 10(1)(a) Стаття 10(1)(a)
Стаття 10(1)(b), перше речення Стаття 10(1)(b)
Стаття 10(1)(b), друге речення Стаття 10(1)(c)
Стаття 10(1)(c) Стаття 10(1)(d)
Стаття 10(1)(d), перше та друге 
речення 

Стаття 10(1)(e)

Стаття 10(1)(d), третє речення Стаття 10(1) (f)
Стаття 10(2) Стаття 10 (2)
Статті з 11 по 18 Статті з 11 по 18
Стаття 19(1) перший підпункт —
Стаття 19(1) другий підпункт —
Стаття 19(1) третій підпункт —
Стаття 19(2) Стаття 19
— Стаття 20
— Стаття 21
Стаття 20 Стаття 22
Додаток I Додаток I
Додаток II Додаток II
Додаток III Додаток III
— Додаток IV
— Додаток V
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DIRECTIVE 2004/37/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL OF 29 APRIL 2004 ON THE PROTECTION OF WORKERS FROM 
THE RISKS RELATED TO EXPOSURE TO CARCINOGENS OR MUTAGENS 
AT WORK (SIXTH INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN THE MEANING OF 
ARTICLE 16(1) OF COUNCIL DIRECTIVE 89/391/EEC)

 (OJ L 158, 30.4.2004, p.50)   

  Amended by: Official Journal
 No page date

►M1 DIRECTIVE 2014/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014

 L 65 1 5.3.2014

Corrected by:
►C1 Corrigendum, OJ L 229, 29.6.2004, p. 23 (2004/37)
▼B

▼C1

DIRECTIVE 2004/37/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure 

to  carcinogens or mutagens at work (Sixth individual Directive within the meaning 
of Article 16(1) of Council Directive 89/391/EEC) 

(codified version) (Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and 

in particular Article 137(2) thereof,
Having regard to the proposal from the Commission,
Having regard to the pinion of the European Economic and Social Committee (1),
Having consulted the Committee of the Regions,
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (2),

Whereas:

(1) Council Directive 90/394/EEC of 28 June 1990 on the protection of workers from the 
risks related to exposure to carcinogens at work (Sixth individual Directive within the 
meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)(3)    has been substantially amended 
several times (4). In the interests of clarity and rationality, the said Directive should 
therefore be codified.

(2) Compliance with the minimum requirements designed to guarantee a better standard 
of health and safety as regards the protection of workers from the risks related to 
exposure to carcinogens or mutagens at work is essential to ensure the health and 
safety of workers and is also intended to provide a level of minimum protection for all 
workers in the Community.

(3) This Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Council 

1 OJ C 368, 20.12.1999, p. 18.
2 Opinion of the European Parliament of 2 September 2003 (not yet published in the Official Journal) and Council Decision of 30 March 
2004.
3 OJ L 196, 26.7.1990, p. 1. Directive as last amended by Directive 1999/38/EC (OJ L 138, 1.6.1999, p. 66).
4 See Annex IV, Part A.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32004L0037R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32004L0037R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32004L0037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32004L0037R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429794572574&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429794572574&from=EN
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Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (1). Therefore the provisions 
of that Directive are fully applicable to the exposure of workers to carcinogens or 
mutagens, without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in 
this Directive.

(4) A consistent level of protection from the risks related to carcinogens or mutagens has 
to be established for the Community as a whole and that level of protection has to be 
set not by detailed prescriptive requirements but by a framework of general principles 
to enable Member States to apply the minimum requirements consistently.

(5) Germ cell mutagens are substances that can cause a permanent change in the amount 
or structure of the genetic material of a cell resulting in a change in the phenotypic 
characteristics of that cell, which may be transferred to descendent daughter cells.

(6) Because of their mechanism of action, germ cell mutagens are likely to have carcinogenic 
effects.

(7) Annex VI to Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of 
laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging 
and labelling of dangerous substances (2) contains the classification criteria and labelling 
procedures in respect of each substance.

(8) Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 on 
the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member 
States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations (3) 
contains particulars on the classification criteria and labelling procedures in respect of 
such preparations.

(9) In all work situations workers must be protected in respect of preparations containing 
one or more carcinogens or mutagens and from carcinogenic or mutagenic compounds 
arising at work.

(10) For some agents it is necessary to consider all absorption pathways, including the 
possibility of penetration through the skin, in order to ensure the best possible level of 
protection.

(11) Although current scientific knowledge is not such that a level can be established 
below which risks to health cease to exist, a reduction in exposure to carcinogens or 
mutagens will nonetheless reduce those risks.

(12) In order to contribute to a reduction in these risks, limit values and other directly 
related provisions should be established for all those carcinogens or mutagens for which 
the available information, including scientific and technical data, make this possible.

(13) Occupational exposure limit values must be regarded as an important component 
of the general arrangements for the protection of workers. Such limit values must be 
revised whenever this becomes necessary in the light of more recent scientific data.

(14) The precautionary principle should be applied in the protection of workers’ health.
(15) Preventive measures must be taken for the protection of the health and safety of 

workers exposed to carcinogens or mutagens.
(16) This Directive constitutes a practical aspect of the realisation of the social dimension 

of the internal market.
(17) Pursuant to Council Decision 74/325/EEC (4), the Commission consulted the Advisory 

Committee on Safety and Health at Work with a view to drawing up proposals for the 

1 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1. Directive as amended by Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 
284, 31.10.2003, p. 1).
2 OJ 196, 16.8.1967, p. 1. Directive as last amended by Regulation (EC) No 807/2003 (OJ L 122, 16.5.2003, p. 36).
3 OJ L 200, 30.7.1999, p. 1. Directive as last amended by Regulation (EC) No 1882/2003.
4 OJ L 185, 9.7.1974, p. 15. Decision as repealed by the Council Decision of 22 July 2003 (OJ C 218, 13.9.2003, p. 1).
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Directives taken over in this Directive.
(18) This Directive is without prejudice to the obligations of the Member States concerning 

the time limits for transposition set out in Part B of Annex IV,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS

Article 1 
Objective

1. This Directive has as its aim the protection of workers against risks to their health and 
safety, including the prevention of such risks, arising or likely to arise from exposure to 
carcinogens or mutagens at work.
It lays down particular minimum requirements in this area, including limit values.
2. This Directive shall not apply to workers exposed only to radiation covered by the Treaty 
establishing the European Atomic Energy Community.
3. Directive 89/391/EEC shall apply fully to the whole area referred to in paragraph 1, without 
prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this Directive.

▼M1

4. As regards asbestos, which is dealt with by Directive 2009/148/EC of the European 
Parliament and of the Council (1), the provisions of this Directive shall apply whenever they 
are more favourable to health and safety at work.
▼C1

Article 2 
Definitions

For the purposes of this Directive,

▼M1

(a) ’carcinogen’ means:
(i) a substance or mixture which meets the criteria for classification as a category 1A or 

1B carcinogen set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European 
Parliament and of the Council (2) ;

(ii) a substance, mixture or process referred to in Annex I to this Directive as well as a 
substance or mixture released by a process referred to in that Annex;

(b) ’mutagen’ means:

a substance or mixture which meets the criteria for classification as a category 1A or 1B 
germ cell mutagen set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008;

▼C1

1 Directive 2009/148/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the protection of workers from the 
risks related to exposure to asbestos at work (OJ L 330, 16.12.2009, p. 28).
2 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and 
packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 
1907/2006 (OJ L 353, 31.12.2008, p. 1).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32004L0037R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32004L0037R%2801%29
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(c) ’limit value’ means, unless otherwise specified, the limit of the time-weighted average 
of the concentration for a ‘carcinogen or mutagen’ in the air within the breathing zone of 
a worker in relation to a specified reference period as set out in Annex III to this Directive.

Article 3 
Scope — determination and assessment of risks

1. This Directive shall apply to activities in which workers are or are likely to be exposed to 
carcinogens or mutagens as a result of their work.
2. In the case of any activity likely to involve a risk of exposure to carcinogens or mutagens, 
the nature, degree and duration of workers’ exposure shall be determined in order to make 
it possible to assess any risk to the workers’ health or safety and to lay down the measures 
to be taken.
The assessment shall be renewed regularly and in any event when any change occurs in the 
conditions which may affect workers’ exposure to carcinogens or mutagens.
The employer shall supply the authorities responsible at their request with the information 
used for making the assessment.
3. When assessing the risk, account shall be taken of all other routes of exposure, such as 
absorption into and/or through the skin.
4. When the risk assessment is carried out, employers shall give particular attention to any 
effects concerning the health or safety of workers at particular risk and shall, inter alia, take 
account of the desirability of not employing such workers in areas where they may come 
into contact with carcinogens or mutagens.

CHAPTER II 
EMPLOYERS’ OBLIGATIONS

Article 4 
Reduction and replacement

1. The employer shall reduce the use of a carcinogen or mutagen at the place of work, in 
particular by replacing it, in so far as is technically possible, by a substance, ►M1  mixture ◄ or 
process which, under its conditions of use, is not dangerous or is less dangerous to workers’ 
health or safety, as the case may be.
2. The employer shall, upon request, submit the findings of his investigations to the relevant 
authorities.

Article 5 
Prevention and reduction of exposure

1. Where the results of the assessment referred to in Article 3(2) reveal a risk to workers’ 
health or safety, workers’ exposure must be prevented.
2. Where it is not technically possible to replace the carcinogen or mutagen by a 
substance,►M1  mixture ◄ or process which, under its conditions of use, is not dangerous 
or is less dangerous to health or safety, the employer shall ensure that the carcinogen or 
mutagen is, in so far as is technically possible, manufactured and used in a closed system.
3. Where a closed system is not technically possible, the employer shall ensure that the 
level of exposure of workers is reduced to as low a level as is technically possible.
4. Exposure shall not exceed the limit value of a carcinogen as set out in Annex III.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
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5. Wherever a carcinogen or mutagen is used, the employer shall apply all the following 
measures:
(a) limitation of the quantities of a carcinogen or mutagen at the place of work;
(b) keeping as low as possible the number of workers exposed or likely to be exposed;
(c) design of work processes and engineering control measures so as to avoid or minimise 
the release of carcinogens or mutagens into the place of work;
(d) evacuation of carcinogens or mutagens at source, local extraction system or general 
ventilation, all such methods to be appropriate and compatible with the need to protect 
public health and the environment;
(e) use of existing appropriate procedures for the measurement of carcinogens or mutagens, 
in particular for the early detection of abnormal exposures resulting from an unforeseeable 
event or an accident;
(f) application of suitable working procedures and methods;
(g) collective protection measures and/or, where exposure cannot be avoided by other 
means, individual protection measures;
(h) hygiene measures, in particular regular cleaning of floors, walls and other surfaces;
(i) information for workers;
(j) demarcation of risk areas and use of adequate warning and safety signs including ‘no 
smoking’ signs in areas where workers are exposed or likely to be exposed to carcinogens 
or mutagens;
(k) drawing up plans to deal with emergencies likely to result in abnormally high exposure;
(l) means for safe storage, handling and transportation, in particular by using sealed and 
clearly and visibly labelled containers;
(m) means for safe collection, storage and disposal of waste by workers, including the use 
of sealed and clearly and visibly labelled containers.

Article 6 
Information for the competent authority

Where the results of the assessment referred to in Article 3(2) reveal a risk to workers’ health 
or safety, employers shall, when requested, make available to the competent authority 
appropriate information on:

(a) the activities and/or industrial processes carried out, including the reasons for which 
carcinogens or mutagens are used;

(b) the quantities of substances or ►M1	 mixtures ◄ manufactured or used which contain 
carcinogens or mutagens;

(c) the number of workers exposed;
(d) the preventive measures taken;
(e) the type of protective equipment used;
(f) the nature and degree of exposure;
(g) the cases of replacement.

Article 7 
Unforeseen exposure

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
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1. In the event of an unforeseeable event or an accident which is likely to result in an 
abnormal exposure of workers, the employer shall inform the workers thereof.
2. Until the situation has been restored to normal and the causes of the abnormal exposure 
have been eliminated:
(a) only those workers who are essential to the carrying out of repairs and other necessary 
work shall be permitted to work in the affected area;
(b) the workers concerned shall be provided with protective clothing and individual respiratory 
protection equipment which they must wear; the exposure may not be permanent and shall 
be kept to the strict minimum of time necessary for each worker;
(c) unprotected workers shall not be allowed to work in the affected area.

Article 8 
Foreseeable exposure

1. For certain activities such as maintenance, in respect of which it is foreseeable that there 
is the potential for a significant increase in exposure of workers, and in respect of which all 
scope for further technical preventive measures for limiting workers’ exposure has already 
been exhausted, the employer shall determine, after consultation of the workers and/or their 
representatives in the undertaking or establishment, without prejudice to the employer’s 
responsibility, the measures necessary to reduce the duration of workers’ exposure to the 
minimum possible and to ensure protection of workers while they are engaged in such 
activities.
Pursuant to the first subparagraph, the workers concerned shall be provided with protective 
clothing and individual respiratory protection equipment which they must wear as long as 
the abnormal exposure persists; that exposure may not be permanent and shall be kept to 
the strict minimum of time necessary for each worker.
2. Appropriate measures shall be taken to ensure that the areas in which the activities 
referred to in the first subparagraph of paragraph 1 take place are clearly demarcated and 
indicated or that unauthorised persons are prevented by other means from having access 
to such areas.

Article 9 
Access to risk areas

Appropriate measures shall be taken by employers to ensure that access to areas in which 
the activities in respect of which the results of the assessment referred to in Article 3(2) 
reveal a risk to workers’ safety or health take place are accessible solely to workers who, by 
reason of their work or duties, are required to enter them.

Article 10 
Hygiene and individual protection

1. Employers shall be obliged, in the case of all activities for which there is a risk of 
contamination by carcinogens or mutagens, to take appropriate measures to ensure that:

(a) workers do not eat, drink or smoke in working areas where there is a risk of contamination 
by carcinogens or mutagens;

(b) workers are provided with appropriate protective clothing or other appropriate special 
clothing;
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(c) separate storage places are provided for working or protective clothing and for street 
clothes;

(d) workers are provided with appropriate and adequate washing and toilet facilities;
(e) protective equipment is properly stored in a well-defined place and is checked and 

cleaned if possible before, and in any case after, each use;
(f) defective equipment is repaired or replaced before further use.

2. Workers may not be charged for the cost of the measures set out in paragraph 1.

Article 11 
Information and training of workers

1. Appropriate measures shall be taken by the employer to ensure that workers and/
or workers’ representatives in the undertaking or establishment receive sufficient and 
appropriate training, on the basis of all available information, in particular in the form of 
information and instructions, concerning:

(a) potential risks to health, including the additional risks due to tobacco consumption;
(b) precautions to be taken to prevent exposure;
(c) hygiene requirements;
(d) wearing and use of protective equipment and clothing;
(e) steps to be taken by workers, including rescue workers, in the case of incidents and to 

prevent incidents.
The training shall be:
— adapted to take account of new or changed risk, and
— repeated periodically if necessary.
2. Employers shall inform workers of installations and related containers containing 
carcinogens or mutagens, ensure that all containers, packages and installations containing 
carcinogens or mutagens are labelled clearly and legibly, and display clearly visible warning 
and hazard signs.

Article 12 
Information for workers

Appropriate measures shall be taken to ensure that:
(a) workers and/or any workers’ representatives in the undertaking or establishment can 
check that this Directive is applied or can be involved in its application, in particular with 
regard to:

(i) the consequences for workers’ safety and health of the selection, wearing and use of 
protective clothing and equipment, without prejudice to the employer’s responsibility 
for determining the effectiveness of protective clothing and equipment;

(ii) the measures determined by the employer which are referred to in the first subparagraph 
of Article 8(1), without prejudice to the employer’s responsibility for determining such 
measures;

(b) workers and/or any workers’ representatives in the undertaking or establishment are 
informed as quickly as possible of abnormal exposures, including those referred to in Article 
8, of the causes thereof and of the measures taken or to be taken to rectify the situation;
(c) the employer keeps an up-to-date list of the workers engaged in the activities in respect 
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of which the results of the assessment referred to in Article 3(2) reveal a risk to workers’ 
health or safety, indicating, if the information is available, the exposure to which they have 
been subjected;
(d) the doctor and/or the competent authority as well as all other persons who have 
responsibility for health and safety at work have access to the list referred to in point (c);
(e) each worker has access to the information on the list which relates to him personally;
(f) workers and/or any workers’ representatives in the undertaking or establishment have 
access to anonymous collective information.

Article 13 
Consultation and participation of workers

Consultation and participation of workers and/or their representatives in connection with 
matters covered by this Directive shall take place in accordance with Article 11 of Directive 
89/391/EEC.

CHAPTER III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 14 
Health surveillance

1. The Member States shall establish, in accordance with national laws and/or practice, 
arrangements for carrying out relevant health surveillance of workers for whom the results 
of the assessment referred to in Article 3(2) reveal a risk to health or safety.
2. The arrangements referred to in paragraph 1 shall be such that each worker shall be able 
to undergo, if appropriate, relevant health surveillance:

— prior to exposure,

— at regular intervals thereafter.
Those arrangements shall be such that it is directly possible to implement individual and 
occupational hygiene measures.
3. If a worker is found to be suffering from an abnormality which is suspected to be the 
result of exposure to carcinogens or mutagens, the doctor or authority responsible for the 
health surveillance of workers may require other workers who have been similarly exposed 
to undergo health surveillance.
In that event, a reassessment of the risk of exposure shall be carried out in accordance with 
Article 3(2).
4. In cases where health surveillance is carried out, an individual medical record shall be kept 
and the doctor or authority responsible for health surveillance shall propose any protective 
or preventive measures to be taken in respect of any individual workers.
5. Information and advice must be given to workers regarding any health surveillance which 
they may undergo following the end of exposure.
6. In accordance with national laws and/or practice:
— workers shall have access to the results of the health surveillance which concern them, 
and
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— the workers concerned or the employer may request a review of the results of the health 
surveillance.
7. Practical recommendations for the health surveillance of workers are given in Annex II.
8. All cases of cancer identified in accordance with national laws and/or practice as resulting 
from occupational exposure to a carcinogen or mutagen shall be notified to the competent 
authority.

Article 15 
Record keeping

1. The list referred to in point (c) of Article 12 and the medical record referred to in Article 
14(4) shall be kept for at least 40 years following the end of exposure, in accordance with 
national laws and/or practice.
2. Those documents shall be made available to the responsible authority in cases where the 
undertaking ceases activity, in accordance with national laws and/or practice.

Article 16 
Limit values

1. The Council shall, in accordance with the procedure laid down in Article 137(2) of the 
Treaty, set out limit values in Directives on the basis of the available information, including 
scientific and technical data, in respect of all those carcinogens or mutagens for which this 
is possible, and, where necessary, other directly related provisions.
2. Limit values and other directly related provisions are set out in Annex III.

Article 17 
Annexes

1. Annexes I and III may be amended in accordance only with the procedure laid down in 
Article 137(2) of the Treaty.
2. Purely technical adjustments to Annex II in the light of technical progress, changes in 
international regulations or specifications and new findings in the field of carcinogens or 
mutagens shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17 of 
Directive 89/391/EEC.

Article 18 
Use of data

The Commission shall have access to the use made by the competent national authorities 
of the information referred to in Article 14(8).

Article 19 
Notifying the Commission

Member States shall communicate to the Commission the provisions of national law which 
they adopt in the future in the field governed by this Directive.

Article 20 
Repeal

Directive 90/394/EEC, as amended by the Directives referred to in Annex IV, Part A of this 
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Directive is repealed, without prejudice to the obligations of the Member States concerning 
the time limits for transposition set out in Annex IV, Part B of this Directive.
References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and 
shall be read in accordance with the correlation table in Annex V.

Article 21 
Entry into force

This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in 
the Official Journal of the European Union.

Article 22 
Addressees

This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX I

List of substances, ►M1  mixtures ◄ and processes

(Article 2(a)(iii))

1. Manufacture of auramine.
2. Work involving exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons present in coal soot, coal 
tar or coal pitch.
3. Work involving exposure to dusts, fumes and sprays produced during the roasting and 
electro-refining of cupro-nickel mattes.
4. Strong acid process in the manufacture of isopropyl alcohol.
5. Work involving exposure to hardwood dusts (1).

ANNEX II

Practical recommendations for the health surveillance of workers

(Article 14(7))

1. The doctor and/or authority responsible for the health surveillance of workers exposed 
to carcinogens or mutagens must be familiar with the exposure conditions or circumstances 
of each worker.
2. Health surveillance of workers must be carried out in accordance with the principles and 
practices of occupational medicine; it must include at least the following measures:
— keeping records of a worker’s medical and occupational history,
— a personal interview,
— where appropriate, biological surveillance, as well as detection of early and reversible 
effects.

Further tests may be decided upon for each worker when he is the subject of health 
surveillance, in the light of the most recent knowledge available to occupational medicine.
1 A list of some hardwoods is to be found in Volume 62 of the Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans ‘Wood 
Dust and Formaldehyde’, published by the International Agency for Research on Cancer, Lyon, 1995.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
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ANNEX III 
Limit values and other directly related provisions

(Article 16)

A.  LIMIT VALUES FOR OCCUPATIONAL EXPOSURE
Name of agent EINECS (1) CAS (2) Limit values Notation Transitional measures

mg/m3 (3) ppm (4)

Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Skin (6) Limit value: 3 ppm 
(=9,75 mg/m3) (until 27 
June 2003)

Vinyl chloride 
monomer

200-831 75-01-
4

7,77 (5) 3 (5) — —

Hardwood dusts — — 5,00 (5) (7) — — —
(1)  EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances
(2)  CAS: Chemical Abstract Service Number.
(3)  mg/m3 = milligrams per cubic metre of air at 20°C and 101,3 kPa (760 mm mercury pressure).
(4)  ppm = parts per million by volume in air (ml/m3).
(5)  Measured or calculated in relation to a reference period of eight hours.
(6)  Substantial contribution to the total body burden via dermal exposure possible.
(7)  Inhalable fraction: if hardwood dusts are mixed with other wood dusts, the limit value shall apply 
to all wood dusts present in that mixture.

B.  OTHER DIRECTLY RELATED PROVISIONS

p.m.

ANNEX IV

Part A 
Repealed Directive and its successive amendments 

(referred to by Article 20)

Council Directive 90/394/EEC (OJ L 196, 26.7.1990, p. 1)
Council Directive 97/42/EC (OJ L 179, 8.7.1997, p. 4)
Council Directive 1999/38/EC (OJ L 138, 1.6.1999, p. 66)

Part B 
Deadlines for transposition into national law 

(referred to by Article 20)

Directive Deadline for transposition
90/394/EEC 31 December 1992
97/42/EC 27 June 2000 
1999/38/EC 29 April 2003

ANNEX V 
CORRELATION TABLE

Directive 90/394/EC This Directive
Article 1 Article 1
Article 2(a) Article 2 (a)
Article 2(aa) Article 2(b)
Article 2(b) Article 2 (c)
Articles 3 to 9 Article 3 to 9

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429453737877&from=EN#E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429453737877&from=EN#E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429453737877&from=EN#E0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429453737877&from=EN#E0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429453737877&from=EN#E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429453737877&from=EN#E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429453737877&from=EN#E0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429453737877&from=EN#E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429453737877&from=EN#E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429453737877&from=EN#E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1429453737877&from=EN#E0018
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Article 10(1)(a) Article 10(1)(a)
Article 10(1)(b), first sentence Article 10(1)(b)
Article 10(1)(b), second sentence Article 10(1)(c)
Article 10(1)(c) Article 10(1)(d)
Article 10(1)(d), first and second 
sentences

Article 10(1)(e)

Article 10(1)(d), third sentence Article 10(1) (f)
Article 10(2) Article 10 (2)
Articles 11 to 18 Articles 11 to 18
Article 19(1) first subparagraph —
Article 19(1) second subparagraph —
Article 19(1) third subparagraph —
Article 19(2) Article 19

— Article 20
— Article 21

Article 20 Article 22
Annex I Annex I
Annex II Annex II
Annex III Annex III

— Annex IV
— Annex V
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13. ДИРЕКТИВА 2000/54/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
ВІД 18 ВЕРЕСНЯ 2000 РОКУ ПРО ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РИЗИКІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ВПЛИВОМ БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ПІД ЧАС РОБОТИ 
(СЬОМА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА, У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 
ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

ДИРЕКТИВА 2000/54/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
від 18 вересня 2000 року про захист працівників від небезпек, пов’язаних з 

впливом біологічних агентів на виробництві (сьома окрема директива, у значенні 
частини 1 статті 16 директиви 89/391/єес)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і, зокрема, 
його частину (а) статті 137,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (1)

Після консультації з Комітетом регіонів,

Діючи відповідно до процедури, викладеної у статті 251 Договору (2),

Оскільки:

(1) До Директиви 90/679/ЄЕС від 26 листопада 1990 року про захист працівників 
від небезпек, пов’язаних з впливом біологічних агентів на виробництві (сьома окрема 
Директива, ухвалена у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС (3) внесено 
численні суттєві зміни (4) і зміненій Директиві 90/679/ЄЕС доцільно присвоїти новий 
код;

(2) Відповідність мінімальним вимогам розробленим для гарантування кращих 
стандартів безпеки і здоров’я шляхом захисту від впливу біологічних агентів на 
виробництві має велике значення для забезпечення безпеки і здоров’я працівників;

(3) Ця Директива є окремою Директивою, розробленою у значенні частини 1 статті 
16 Директиви Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року щодо проведення заходів з 
метою поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників на виробництві (5), і через 
це вимоги зазначеної Директиви повністю зберігають свою чинність в питаннях 
захисту працівників від впливу біологічних агентів, без шкоди більш жорстким або 
конкретизованим вимогам цієї Директиви;

(4) Більш детальну інформацію про небезпеку впливу біологічних агентів можна 
одержати з даних, що реєструються в протоколах;

(5) Перелік і класифікація біологічних агентів повинні регулярно досліджуватись і 

1 ОВ С 75, 15.3.1993, С. 15.
2 Висновок Європарламенту від 13.06.2000 року (ще не опублікована в ОВ) та Рішення Ради від 17.07.2000 року.
3 ОВ L 374, 31.12.1990, С. 1. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою Комісії 97/65/ЄС (ОВ L 335, 6.12.1997 С. 17). 
4 Див. Додаток VIII, розділ А.
5 ОВ L 183, 29.06.1989, С. 1.
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переглядатись з урахуванням останніх даних наукових досліджень;

(6) Для ряду біологічних агентів необхідно надавати дані що доповнюють їхню 
класифікацію;

(7) Роботодавці повинні іти у ногу з новими технологіями, спрямованими на 
поліпшення захисту і здоров’я працівників;

(8) Для захисту здоров’я і безпеки працівників, що перебувають під загрозою 
впливу біологічних агентів, повинні здійснюватись профілактичні заходи;

(9) Ця Директива є практичним внеском у реалізацію соціальної складової 
внутрішнього ринку; 

(10) Відповідно до Рішення Ради 74/325/ЄЕС (1) Консультативний Комітет з безпеки, 
гігієни і захисту здоров’я на виробництві зобов’язаний консультувати Комісію з питань 
формулювання пропозицій у зазначеній сфері. Було взято до уваги рекомендації щодо 
формулювання пропозицій щодо вказівок Ради, відображених у цій Директиві;

(11) Ця Директива не стосується обов’язків держав-членів щодо останніх термінів 
внесення змін у національне законодавство, зазначених у Додатку VIII, частина В.

УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

ГЛАВА 1 
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1 
Предмет

1. Основним призначенням Директиви є захист здоров’я і безпеки працівників, 
зокрема, заходи щодо запобігання впливу шкідливих агентів і виникненню потенційної 
небезпеки їх впливу на виробництві.

У Директиві викладені мінімальні вимоги у цій сфері.

2. Вимоги Директиви 89/391/ЄЕС повністю зберігають свою чинність у всій сфері, про 
яку йдеться у частині 1, без порушення більш жорстких або спеціальних вимог цієї 
Директиви.

3. Вимоги цієї Директиви відповідають положенням Директиви Ради 90/219/ЄЕС (2) та 
Директиви Ради 90/220/ЄЕС (3).

С т а т т я  2 
Визначення

У цій Директиві використовуються такі терміни:

1 ОВ L 185, 9.07.74, С. 15. Рішення із останніми змінами, внесеними Актом про приєднання.
2 Директива Ради 90/219/ЄЕС від 23.04 1990 року про обмеження використання генетично змінених мікроорганізмів 
 (ОВ L 117, 8.05.1990, С. 1).Останні зміни внесені Директивою 98/81/ЄС (ОВ L 330, 5.12.1998, С. 13).
3 Директива Ради 90/220/ЄЕС від 23.04.1990 про навмисне випускання генетично змінених організмів у навколишнє 
середовище (ОВ L 117, 8.05.1990, С. 15).Останні зміни внесені Директивою 97/35/ЄС (ОВ L 169, 27.06.1997, С. 72).
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(a) “біологічний агент” – це мікроорганізми, зокрема, генетично видозмінені, культури 
клітин і ендопаразити (внутрішні паразити), здатні спровокувати будь-яку інфекцію, 
алергію або отруєння ;

(b) “мікроорганізм” – це мікробіологічна істота кліткової будови, здатна 
відтворювати або переносити генетичний матеріал;

(c) ”культура клітин”- це вирощені у пробірці (у лабораторних умовах) клітини, взяті з 
багатокліткових організмів.

“Біологічні агенти” можуть бути розподілені за чотирма ступенями небезпеки 
відповідно до рівня їх інфекційної небезпеки:

1. Група 1. Біологічні агенти, не здатні спричинити захворювання людини.

2. Група 2. Біологічні агенти, що здатні спричинити захворювання людини і можуть 
бути небезпечними для працівників, проте не здатні переносити інфекцію і проти 
яких існують ефективні профілактичні і лікувальні засоби.

3. Група 3. Біологічні агенти, що здатні спричинити небезпечні захворювання, являють 
серйозну небезпеку для працівників і можуть переносити інфекцію, але проти яких, 
як правило, існують ефективні профілактичні і лікувальні засоби.

4. Група 4. Біологічні агенти, що здатні спричинити серйозні захворювання людини і 
являють велику небезпеку для працівників і для суспільства через здатність швидко 
поширюватись і проти яких, як правило, відсутні ефективні засоби профілактики 
лікування.

С т а т т я  3 
Сфера застосування – Визначення і оцінювання небезпеки

1. Ця Директива стосується видів діяльності, під час яких існує потенційна можливість 
впливу біологічних агентів на працівників, як результат перебування на робочих 
місцях.

2. Якщо в процесі будь-якої трудової діяльності існує потенційна небезпека впливу 
біологічних агентів, необхідно визначити рівень небезпеки, тривалість зазначеного 
впливу під час роботи для того, щоб мати можливість оцінити ступінь загрози для 
здоров’я і безпеки працівників і визначити заходи щодо запобігання небезпеці.

Якщо в процесі будь-якої трудової діяльності працівники можуть підпасти під вплив 
біологічних агентів кількох груп, рівень небезпеки має бути визначений з урахуванням 
комплексної дії всіх наявних небезпечних біологічних агентів.

Оцінювання рівня небезпеки необхідно регулярно поновлювати і обов’язково 
проводити повторно у разі будь-якої зміни умов, які можуть привести до впливу 
біологічних агентів на працівників.

3. Оцінку, про яку йдеться у пункті 2, слід проводити з урахуванням всієї наявної 
інформації, зокрема:
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(a) класифікації біологічних агентів здатних являти небезпеку для здоров’я людини, 
згідно зі статтею 18;

(b) рекомендацій компетентних органів щодо результатів контролю за біологічними 
агентами з метою захисту здоров’я працівників, які підпадають, або можуть підпасти 
під їх вплив у процесі своєї роботи;

(c) інформації про хворобу, якою в процесі роботи може захворіти працівник.

(d) потенційний алергічний або токсичний вплив у результаті виконання робіт з 
біологічним агентом.

(e) інформації про захворювання працівників, безпосередньо пов’язані з 
виконуваною роботою.

С т а т т я  4 
Застосування різних статей під час оцінювання рівня небезпеки

1. Якщо за результатами оцінювання, про яке йдеться у статті 3, визначено, що на 
працівників впливає або потенційно може впливати біологічний агент групи 1, і 
небезпека для їх здоров’я не встановлена, статті 5-17 і 19 не застосовуються.

При цьому необхідно дотримуватись пункту 1 Додатку VI.

2. Якщо за результатами оцінювання, про яке йдеться у статті 3, визначено, що хоча 
виробнича діяльність не передбачає виконання робіт з біологічним агентом або його 
використанням, але в результаті виконання робіт працівник все ж підпав під такий 
самий вплив біологічного агента, як і під час виконання видів діяльності, наведених 
в Додатку 1, слід вжити заходів, передбачених статтями 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 і 14, 
за винятком випадків, коли результати оцінювання, про яке йдеться у статті 3, не 
вказують на їх непотрібність.

ГЛАВА II 
ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦІВ

С т а т т я  5 
Заміна

Роботодавець зобов’язаний виключити використання небезпечного біологічного 
агента, якщо виробнича діяльність дозволяє це зробити, шляхом заміни його іншим 
біологічним агентом, який у даних умовах застосування відповідно до сучасного рівня 
знань є не шкідливим, або менш шкідливим для здоров’я працівників.

С т а т т я  6 
Зниження рівня небезпеки

1. Якщо результати оцінювання, про яке йдеться у статті 3, свідчать про небезпеку 
для здоров’я або безпеки працівників, необхідно запобігти впливу на працівників 
небезпечного біологічного агента.
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2. Якщо запобігти небезпечному впливу практично неможливо, з урахуванням виду 
діяльності і оцінювання небезпеки згідно зі статтею 3 вплив шкідливого агента слід 
знизити до найнижчого можливого рівня з метою належного захисту здоров’я і безпеки 
працівників, зокрема, за допомогою вжиття заходів, обумовлених результатами 
проведеного згідно з статтею 3 оцінювання рівня небезпеки, а саме:

(a) максимально можливим скороченням кількості працівників, яким потенційно 
загрожує небезпека;

(b) вибором технологічних процесів і засобів контрольних вимірювань з метою 
попередження або зниження до мінімуму виділення біологічних агентів на 
робочих місцях;

(c) застосуванням засобів колективного або індивідуального захисту у випадках, 
коли інші заходи не дозволяють захистити працівника від впливу біологічних 
агентів;

(d) заходами гігієни відповідно до мети запобігання або максимального зниження 
випадкового переносу або вивільнення біологічного агента на робочому місці;

(e) застосуванням знаків біологічної небезпеки, наведених у Додатку II, або інших 
попереджувальних знаків;

(f) складенням планів ліквідації аварійних випадків, обумовлених біологічними 
агентами;

(g) перевіркою, там де це необхідно і технічно можливо, наявності, біологічного 
агента, що використовуються в роботі, на поверхні основної герметичної посудини 
(поза ізоляцією);

(h) забезпеченням працівників засобами безпечного збирання, зберігання і 
видалення відходів, після належної обробки, якщо вона можлива, зокрема, з 
застосуванням надійних і легко пізнаваних контейнерів;

(i) наявністю пристосувань для безпечної обробки і транспортування біологічних 
агентів на робочих місцях.

 С т а т т я  7 
Інформування компетентних органів

1. Якщо за результатами оцінювання, про яке йдеться у статті 3, встановлена можливість 
виникнення небезпеки для здоров’я або безпеки працівника, роботодавець на їх 
запит повинен надати компетентним органам відповідну інформацію щодо:

(a) результати оцінювання ступеню небезпеки;
(b) види діяльності, у рамках яких працівники підпадали, або можуть підпасти під 

вплив біологічних агентів;
(c) кількість цих працівників;
(d) прізвища і функції осіб, відповідальних за безпеку і охорону здоров’я на 

виробництві; 
(e) перелік захисних і профілактичних заходів, зокрема, перелік робочих операцій і 

методик їх проведення;
(f) план ліквідації критичних ситуацій і захисту працівників від впливу біологічних 

агентів груп 3 і 4, які можуть попасти на робочі місця у випадку порушення 
герметичності контейнерів.

2. Роботодавець повинен негайно інформувати компетентні органи про виникнення 
критичної ситуації або інциденту, який призвів до вивільнення біологічного агента, 
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здатного викликати тяжке інфікування або захворювання людей.

3. відповідно до національного законодавства або усталеної практики компетентним 
органам надається перелік, про який йдеться у статті 11, та медичні картки, про які 
йдеться у статті 14, у випадках припинення діяльності підприємства.

С т а т т я  8 
Гігієна та індивідуальний захист

1. Якщо роботи пов’язані з загрозою для здоров’я і безпеки працівників, які виконують 
роботи з біологічними агентами, роботодавці зобов’язані вжити відповідних заходів 
для забезпечення того, щоб:

(a) працівники не вживали їжі та води на робочих місцях, де існує небезпека 
забруднення біологічними агентами;

(b) працівники були забезпечені відповідним захисним та іншим необхідним 
спецодягом;

(c) працівники були забезпечені необхідними засобами для миття і туалетними 
засобами, зокрема, засобами для промивання очей або антисептичними засобами 
для шкіри;

(d) необхідне захисне обладнання

― зберігалось належним чином у точно визначених місцях;
― очищувалось і перевірялось, за можливості, перед і, обов’язково, після кожного 

випадку застосовування;
― своєчасно ремонтувалось, і, за необхідності, замінювалось перед черговим 

застосуванням;

(e) були визначені процедури для прийняття, управління або переробки зразків 
людського та тваринного походження.

2. Робочий одяг і захисні засоби, зокрема, захисний одяг, про який йшлось у частині 
1, які можуть бути забруднені біологічними агентами, повинні бути знятими, коли 
працівник залишає робоче місце; перед початком заходів, про які йдеться у наступному 
реченні, вони повинні зберігатись окремо від іншого одягу.

Роботодавець повинен забезпечити, щоб такий одяг і захисні засоби були дезінфіковані 
і очищені, а за необхідності – знищені.

3. З працівників не повинні стягуватися збори за витрати на заходи, про які йдеться у 
частинах 1 і 2.

С т а т т я  9 
Інформування і навчання працівників

1 Роботодавець повинен вжиття усіх заходів для забезпечення належного навчання 
працівників та/або будь-яких представників працівників на підприємствах та установах 
на базі необхідної інформації, зокрема, у формі надання їм інформації або інструкцій 
щодо:
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(a) потенційної небезпеки для здоров’я;
(b) запобіжних заходів для попередження впливу біологічних агентів;
(c) вимог гігієни;
(d) застосування захисного одягу та інших засобів захисту;
(e) заходів, що мають бути вжиті працівниками у разі виникнення інцидентів і для 

запобігання їх виникненню.

2. Навчання повинно проводитись:

(a) перед початком робіт, під час виконання яких може виникнути контакт з 
біологічними агентами;

(b) перед початком робіт після виникнення нових, змінених небезпечних умов;
(c) повторно, якщо в цьому виникне потреба.

С т а т т я  10 
Інформування працівників у особливих випадках

1 Роботодавці повинні розробити інструкції щодо поведінки на робочих місцях і 
вивісити попередження, які повинні містити, як мінімум, опис заходів, яких необхідно 
вжити у випадках:

(a) виникнення критичної ситуації або інциденту, пов’язаного з біологічним агентом;
(b) робіт з біологічним агентом, віднесеним до групи 4.

2. Працівники повинні негайно сповістити про виникнення критичної або небезпечної 
ситуації чергового або іншу особу, відповідальну за безпеку і захист здоров’я на 
підприємстві.

3. Роботодавці повинні негайно інформувати працівників або їхніх представників на 
підприємстві про будь-яку критичну або небезпечну ситуацію, пов’язану з вивільненням 
біологічного агента, яка могла б спричинити тяжку зараження або захворювання 
людей. Крім того, роботодавці повинні негайно інформувати працівників або їхніх 
представників на підприємстві або установі про те, де виникла критична ситуація, її 
причини та заходи, вжиті для її ліквідації.

4. Кожен працівник повинен мати доступ до інформації, про яку йдеться у статті 11, і 
яка стосується його особисто.

5. Працівники або їхні представники на підприємстві або установі повинні мати доступ 
до анонімної інформації колективного користування.

6. На прохання працівників або їхніх представників роботодавець зобов’язаний 
надати їм інформацію, про яку йдеться у частині 1 статті 7.

С т а т т я  11 
Про перелік працівників, які зазнають впливу біологічних агентів

1 У роботодавця повинен бути перелік осіб, які зазнають вплив біологічних агентів, 
віднесених до груп 3 або 4 з зазначенням, якщо це можливо, робіт, котрі при цьому 
виконувались, виду біологічного агента, і додатковими записами про ступінь 
шкідливого впливу під час відповідних критичних і небезпечних ситуацій
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2 Перелік, про який йшлось у частині 1, повинен зберігатись відповідно до 
національного законодавства і практики не менше 10 років після припинення впливу 
біологічного агента.

У випадку інфікування працівника:

(a) біологічним агентом, відомим як такий, що викликає латентне (приховане) або 
персистентне (стійке) інфікування;

(b) біологічним агентом, вплив якого, при сучасному рівні знань, не піддається 
діагностуванню доти, доки через кілька років не виникне захворювання;

(c) біологічним агентом, для якого характерний особливо тривалий інкубаційний 
період до виявлення захворювання;

(d) біологічним агентом, який викликає захворювання, що дає тривалий час 
рецидиви, незважаючи на лікування;

(e) біологічним агентом, вплив якого спричиняє тривалі серйозні ускладнення,

перелік повинен зберігатись протягом, щонайменше, 40 років після впливу біологічного 
агента на людину.

3 До переліку, про який йшлось у розділі 1, повинні мати доступ: лікар, про якого 
йдеться у статті 14, або компетентні органи, відповідальні за безпеку і захист здоров’я 
на виробництві та будь-яка інша особа, відповідальна за це.

С т а т т я  1 2 
Консультування з працівниками і їх залучення

Консультування з працівниками або їхніми представниками з питань, що регулюються 
цією Директивою, повинні проводитись відповідно до статті 11 Директиви 89/391/
ЄЕС.

С т а т т я  1 3 
Інформування компетентних органів

1. Необхідно інформувати компетентні органи про перше застосування (перед його 
початком): 

(a) біологічних агентів групи 2, 
(b) біологічних агентів групи 3, 
(c) біологічних агентів групи 4.

Повідомлення має надійти не пізніше, ніж за 30 днів до початку виконання робіт з 
використанням біологічного агента.

Якщо роботодавець сам здійснює попередню класифікацію біологічних агентів, від-
повідно до розділу 2, надаються попередні повідомлення про початок використання 
кожного наступного біологічного агента групи 4 і будь-якого нового наступного біо-
логічного агента групи 3. 

2. Лабораторії, що забезпечують діагностичне обслуговування, повинні бути 
попереджені про наміри підприємства щодо застосування біологічних агентів групи 4.

3. Повторні повідомлення надаються у випадку таких значних і важливих змін, 
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пов’язаних з безпекою і здоров’ям працівників під час виконання технологічних 
процесів, через які втрачають силу раніш надіслані повідомлення.

4. Повідомлення, про яке йдеться в пп. 1, 2 і 3, повинно містити:

(a) назву і адресу підприємства;
(b) прізвище і посаду особи, відповідальної за безпеку і захист здоров’я на 

підприємстві;
(c) результати оцінювання ступеню небезпеки, про яке йдеться у статті 3,
(d) зразки біологічного агента;
(e) перелік передбачених захисних і профілактичних заходів.

ГЛАВА III 
Інші положення
С т а т т я  14 

Медичний нагляд

1 Держави-члени повинні відповідно до національного законодавства і практики 
укладати угоди щодо організації належного медичного огляду працівників, яким він 
виявився необхідним на підставі результатів оцінювання, про яке йдеться у статті 3.

2 Повинна бути забезпечена можливість для кожного працівника пройти медичний 
огляд:

(a)  до впливу небезпечного фактора;
(b) після цього впливу, через регулярні проміжки часу.

Ці заходи мають бути організовані таким чином, щоб забезпечити пряму можливість 
впровадження гігієнічних заходів, як індивідуальних так і загально-професійних.

3. Відповідно до результатів оцінювання ступеню небезпеки, про яке йдеться у статті 
3, має бути визначене коло осіб, для яких можуть бути необхідними спеціальні засоби 
захисту.

За необхідності працівники, що не мають на певний момент вразливі щодо 
біологічного агента, який на них впливає, або може вплинути, повинні бути забезпечені 
ефективними вакцинами.

Роботодавці, що забезпечують працівників вакцинами, повинні дотримуватись 
правил щодо їх практичного застосування, наведених у Додатку VII.

Якщо встановлено, що працівник потерпає від інфекції або захворювання, які, вірогідно, 
виникли в результаті впливу біологічного агента, лікар, або інша особа, відповідальна 
за медичний огляд, повинен запропонувати решті працівників, що також зазнали 
такого впливу, пройти медичний огляд. В цьому випадку необхідно провести повторне 
оцінювання ступеню небезпеки впливу біологічного агента відповідно до статті 3.

4. У випадку проведення медичного огляду індивідуальна картка працівника повинна 
зберігатись відповідно до національного законодавства і практики щонайменше 
протягом 10 років після припинення впливу на нього біологічного агента.
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У специфічних випадках, про які йдеться у другому абзаці розділу 2 статті 11, 
індивідуальна медична картка працівника повинна зберігатись 40 років після впливу 
на нього біологічного агента.

5. Лікар або особа, відповідальна за медичний нагляд, повинен рекомендувати 
конкретні захисні і профілактичні заходи для кожного окремого працівника.

6. За результатами медичного огляду, котрий пройшли працівники після впливу на 
них біологічного агента, їм повинні бути надані необхідна інформація і рекомендації.

7. Відповідно до національного законодавства або практики:

(a) працівники повинні мати доступ до результатів їх медичного огляду;
(b) зацікавлені працівники і роботодавець мають право на запит щодо висновків за 

результатами медичного огляду.

8. Практичні рекомендації щодо проведення медичного огляду працівників наведені 
у Додатку IV.

9. Усі випадки захворювань або смерті, встановлені відповідно до національного 
законодавства або практики, які є результатом впливу біологічного агента через 
професійну діяльність, повинні надаватись компетентним органам. 

С т а т т я  1 5 
Медичні та ветеринарні приміщення окрім діагностичних лабораторій

1. Під час проведення оцінювання, про яке йдеться у статті 3, особливу увагу слід 
приділяти: 

(a) достовірність інформації про наявність біологічних агентів у людей або тварин, а 
також матеріалів та зразки взяті з них;

(b) небезпеку, яку являє собою біологічний агент, наявність якого встановлена або 
підозрюється у людини або тварини, у матеріалах і зразках (аналізах), що взяті в 
них,

(c) небезпеку, пов’язану з роботами, що виконуються.

2. У приміщеннях медичного та ветеринарного нагляду, слід вживати відповідні 
заходи для захисту здоров’я і безпеки залучених до роботи працівників. Ці заходи, 
зокрема, повинні передбачати:

(a) визначення ефективних способів дезінфікування і знезараження;
(b) використання процесів безпечних переробки і позбуття відходів.

3. У ізоляторах, де утримуються пацієнти (люди або тварини), хворі, або підозрювані 
щодо наявності інфікування біологічними агентами груп 3 або 4, для зниження до 
мінімуму небезпеки інфікування слід встановлювати критерії забруднення приміщень 
бактеріями відповідно до колонки А Додатку V.

С т а т т я  16 
Спеціальні заходи у виробничих процесах, лабораторіях і приміщеннях 

для утримання тварин
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1 У лабораторіях, зокрема, діагностичних, і лабораторних приміщеннях для утримання 
тварин, спеціально інфікованих біологічними агентами груп 2,3 або 4, і які фактично 
або вірогідно є носіями інфекцій, спричинених зазначеними біологічними агентами, 
необхідно вжити таких заходів:

(a) лабораторії, що виконують роботи з застосуванням біологічних агентів груп 2,3 або 
4 з метою досліджень, розвитку виробництва, навчання або діагностики, повинні 
визначити заходи для зменшення забруднення бактеріями цих приміщень згідно 
з Додатком V, щоб знизити до мінімуму небезпеку інфікування;

(b) після оцінювання рівня небезпеки відповідно до статті 3, після визначення 
фізичного рівня забруднення біологічними агентами з урахуванням рівня їх 
небезпечності, згідно з Додатком V, визначаються заходи. Роботи, пов’язані з 
поводженням із біологічними агентами повинні проводились:

― тільки на робочих місцях, для яких встановлений рівень забруднення принаймні 
2, якщо роботи проводяться з біологічними агентами групи 2;

― тільки на робочих місцях, для яких встановлений рівень забруднення принаймні 
3, якщо роботи проводяться з біологічними агентами групами 3;

― тільки на робочих місцях, для яких встановлений рівень забруднення 4, якщо 
роботи проводяться з біологічними агентами групи 4.

(c) У лабораторіях, не призначених для безпосередньої роботи з біологічними 
агентами (наприклад, вирощування культур бактерій, їх концентрування тощо), і 
там, де проводяться роботи з матеріалами, наявність у яких біологічних агентів, 
здатних інфікувати людей, не доведена, рівень забруднення має встановлюватись 
не нижче 2. Рівні забруднення 3 і 4 встановлюють, якщо необхідність цього 
- достовірно відомо, або існують підозри щодо цього, за винятком окремих 
випадків, коли вказівки компетентних органів допускають встановлення більш 
низького рівня забруднення.

2. У випадку виконання виробничих процесів з застосуванням біологічних агентів груп 
2,3 або 4 необхідно щоб:

(a) вимоги щодо рівня забруднення, викладені у другому пункті (b) розділу 1, 
враховувались також у випадку виконання виробничих процесів відповідно до 
практичних заходів і методик, про які йдеться у Додатку VI.

(b) виходячи з оцінювання рівня небезпеки, пов’язаного з використанням 
біологічних агентів груп 2,3 або 4, компетентні органи прийняли рішення щодо заходів, 
яких слід вжити у випадку застосування цих біологічних агентів у виробництві.

3. Якщо для видів діяльності, про які йшлось у розділах 1 і 2, рівень небезпеки певного 
біологічного агента неможливо точно оцінити, але щодо якого можна прогнозувати 
серйозну небезпеку для здоров’я працівників, слід встановлювати рівень забруднення 
на робочих місцях не нижче 3.

С т а т т я  17 
Доступ до інформації

Комісія повинна мати доступ до інформації, про яку йдеться у розділі 9 статті 14, і яка 
надавалась компетентним органам.

С т а т т я  1 8 
Класифікація біологічних агентів
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1 Класифікація біологічних агентів у Співтоваристві має проводитись, виходячи з 
положень розділів 2-4 статті 2 (групи від 2-4).

2 Держави-члени Співтовариства, у яких класифікація ще не закінчена, повинні 
здійснити класифікацію, небезпечних або таких, що можуть являти небезпеку для 
здоров’я людини, біологічних агентів, виходячи з положень розділів 2-4 статті 2 щодо 
агентів груп 2-4.

3 Якщо біологічний агент, який підлягає класифікації, неможливо з певністю віднести 
до однієї групи відповідно до статті 2, його слід віднести до тієї групи, для якої 
характерний більш високий рівень небезпеки.

С т а т т я  1 9 
Додатки

Зміни суто технічного характеру, що вносяться у Додатки відповідно до технічного 
прогресу, зміни міжнародних приписів або інших документів, нових досягнень у сфері 
біології, слід приймати за процедурою, викладеною в статті 17 Директиви 89/391/ЄЕС.

С т а т т я  2 0 
Інформування Комісії

Держави-члени повинні передавати Комісії нові документи національного 
законодавства, прийняті ними у сфері застосування цієї Директиви.

С т а т т я  21 
Скасування попередньої Директиви

Директива 90/679/ЄЕС, змінена директивами, зазначеними у розділі А Додатку VII, 
скасовується; при цьому без шкоди обов’язкам держав-членів щодо крайніх термінів 
внесення змін, про які йдеться у розділі В Додатку VIII.

Посилання на скасовану Директиву слід розуміти, як посилання на цю Директиву з 
урахуванням кореляційної таблиці, наведеної в Додатку IX.

С т а т т я  2 2 
Набуття чинності

Ця Директива набуває чинності на дванадцятий день після її опублікування в 
Офіційному віснику Європейських Співтовариств.

С т а т т я  2 3 
 Адресати

Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено у Брюсселі 18 вересня 2000 року.

За Європейський Парламент Голова N. FONTAINE

За Раду ГоловаH. VÉDRINE
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ДОДАТОК I 
ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, під час виконання яких працівники ЗАЗНАЮТЬ впливУ 

біологічних агентів (до розділу 2 статті 4)

7 Робота на підприємствах харчової промисловості;

8 Сільськогосподарські роботи;

9 Роботи, пов’язані з безпосередніми контактами з тваринами або продукцією 
тваринного походження;

10 Роботи, пов’язані з медичним обслуговуванням, зокрема в ізоляторах і анатомічних 
відділеннях;

11 Роботи в клініках, ветеринарних і діагностичних лабораторіях за винятком 
мікробіологічних лабораторій;

12 Роботи на підприємствах з переробки твердих відходів;

13 Роботи на установках з очищення стічних вод.

ДОДАТОК ІІ 
ПОЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

(до пункту (е) розділу 2 статті 6)

ДОДАТОК ІІІ 
КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ АГЕНТІВ СПІВТОВАРИСТВА 

розділу 2 статті 2 та стаття 18

ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ

1 Відповідно до змісту Директиви у класифікаційний перелік увійшли тільки ті 
біологічні агенти, які здатні інфікувати людину.

За необхідності вказуються токсичні і алергенні властивості цих біологічних агентів.

У перелік не увійшли генетично змінені мікроорганізми.

2 Основною частиною цього класифікаційного переліку є ті біологічні агенти, які 
здатні вплинути на здорових працівників. Зокрема, спеціальної уваги не приділено 
впливу біологічних агентів на людей, чутливість яких може відрізнятись від чутливості 
здорових працівників, наприклад, внаслідок захворювання, дії лікарських препаратів, 
послабленого імунітету, вагітності або годування грудної дитини. 



ЗМІСТ  2000/54/ЄС 610

Під час оцінювання рівня небезпеки згідно з цією Директивою слід додатково 
враховувати підвищення рівня небезпеки для таких працівників.

У випадку фактичної або потенційної небезпеки впливу біологічних агентів груп 3 і 4 
під час проведення робіт за конкретними виробничими технологічними процесами, 
робіт з тваринами тощо, запобіжні заходи повинні відповідати вимогам статті 16 цієї 
Директиви.

3 Біологічні агенти, щодо яких не проводилась класифікація на відповідність критеріям 
груп 2-4, не обов’язково повинні бути віднесеними до групи 1.

Біологічні агенти, один або кілька різновидів яких є патогенними для людини, 
повинні бути наведені у класифікаційному переліку з зазначенням тих різновидів, які 
найвірогідніше здатні викликати захворювання, крім того, має бути зазначено, що й 
інші різновиди цих біологічних агентів здатні чинити вплив на здоров’я людини.

Якщо в класифікаційному переліку зазначений цілий біологічний рід агентів, слід мати 
на увазі, що з переліку виключенні види і штами, відомі як непатогенні.

4. Якщо штам послаблений (має знижену патогенність або втратив певні хвороботворні 
гени), не обов’язково ставити до нього такі ж вимоги щодо ступеню забруднення, які 
необхідні для вихідної форми під час оцінювання рівня небезпеки на робочому місці,

Така ситуація можлива, наприклад, коли повний штам має використовуватись у якості 
препарату або частини препарату для профілактичних або терапевтичних заходів.

5. Номенклатура класифікованих агентів, що увійшли до переліку, відповідає останнім 
міжнародним угодам щодо таксономії і номенклатури біологічних агентів, відомих на 
момент складення переліку.

6. Перелік класифікованих біологічних агентів відповідає рівню знань у момент його 
складення. Він підлягає перегляду відповідно до розвитку наукових знань.

Держави-члени повинні передбачити, щоб всі вже виявлені у людини віруси, 
оцінювання яких не проводились, і не зазначених у цьому Додатку, були віднесені, як 
мінімум, до групи 2, якщо у державах-членах відсутні докази малої вірогідності того, 
що вони можуть стати причиною захворювання людей.

Окремі біологічні агенти, віднесені до групи 3 і позначені (**), можуть являти обмежену 
ступінь небезпеки інфікування працівників, оскільки вони, як правило, не передають 
інфекцію через повітря.

Держави-члени повинні провести заходи щодо оцінювання забруднення такими 
біологічними агентами з урахуванням властивостей, активності і кількості цих агентів 
з позицій визначення можливості не вживати таких заходів у певних обставинах. 

9 Вимоги щодо герметизації, пов’язані з класифікацією паразитів, ставляться тільки 
стосовно тих стадій життєдіяльності паразитів, на яких вони здатні передавати 
інфекцію людині на робочому місці.

10 У переліку спеціально позначені випадки, коли біологічні агенти, можливо, здатні 
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викликати алергічні або токсичні реакції, коли наявні ефективно діючі вакцини, а також 
коли рекомендовано зберігати список працівників, що зазнали впливу біологічних 
агентів, протягом більше, ніж 10 років.

Ці позначення виконано такими буквеними символами:

А: можлива алергічна дія;
D: перелік працівників, що зазнали впливу біологічного агента, повинен зберігатись 

більше, ніж 10 років після закінчення останнього зареєстрованого випадку впливу;
Т: утворення токсинів;
V: існує ефективна вакцина.

Застосування профілактичної вакцинації повинно здійснюватись відповідно до вимог 
Додатку VII.

БАКТЕРІЇ ТА ПОДІБНІ ОРГАНІЗМИ

NB: Біологічні агенти, які внесені до переліку „spp”, відносяться до інших видів, які 
відомі як патогенні для людини.

Біологічний агент Класифікація Примітки
ctinobacillusactinomycetemcomitans 2
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomycesgerencs eriae 2
Actinomycesis raelii 2
Actinomycespyogenes 2
Actinomyces spp. 2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum) 2
Bacillusanthracis 3
Bacteroidesfragilis 2
Bartonella bacillifonnis 2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2
Bartonella (Rochalinea) spp. 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 V
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borrelia spp. 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella melitensis 3
Brucella suis 3
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3
Campylobacter fetus 2
Campylobacter jejuni 2
Campylobacter spp. 2
Cardiobacterium hominis 2
Chlamydia pneumoniae 2
Chlamydia trachomatis 2
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Chlamydia psittaci (avian strains) 3
Chlamydia psittaci (other strains) 2
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium perfringens 2
Clostridium tetani 2
Clostridium spp. 2 T, V
Corynebacterium diphtheriae 2
Corynebacterium minutissimum 2 T, V
Corynebacterium pseudotuberculosis 2
Corynebacterium spp. 2
Coxiella burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2
Ehrlichia spp. 2
Eikenella corrodens 2
Enterobacter aerogenes/cloacae 2
Enterobacter spp. 2
Enterococcus spp. 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli (with the exception of non-pathogenic strains) 2
Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (e.g. O157:H7 or O103) 3 (**)
Flavobacterium meningosepticum 2
Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2
Francisella tularensis (Type A) 3
Francisella tularensis (Type B) 2
Fusobacterium necrophorum 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilusducreyi 2
Haemophilusinfluenzae 2
Haemophilus spp. 2
Helicobacter pylori 2
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniae 2
Klebsiella spp. 2
Legionella pneumophila 2
Legionella spp. 2
Leptospira interrogans (all serovars) 2
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanovii 2
Morganella morganii 2
Mycobacterium africanum 3
Mycobacterium avium/intracellulare 2 V
Mycobacterium bovis (except BCG strain) 3
Mycobacterium chelonae 2 V
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium kansasii 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3 (**)
Mycobacterium paratuberculosis 2
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3
Mycobacterium ulcerans 3 (**)
Mycobacterium xenopi 2 V
Mycoplasma caviae 2
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Mycoplasma hominis 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2 V
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Pasteurella multocida 2
Pasteurella spp. 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp. 2
Prevotella spp. 2
Proteusmirabilis 2
Proteuspenneri 2
Proteusvulgaris 2
Providencia alcalifaciens 2
Providencia rettgeri 2
Providencia spp. 2
Pseudomonas aeruginosa 2
Rhodococcusequi 2
Rickettsia akari 3 (**)
Rickettsia canada 3 (**)
Rickettsia conorii 3
Rickettsia montana 3 (**)
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia tsutsugamushi 3
Rickettsia spp. 2
Salmonella arizonae 2
Salmonella enteritidis 2
Salmonella typhimurium 2
Salmonella paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella typhi 3 (**) V
Salmonella (other serovars) 2
Serpulina spp. 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae (Type 1) 3 (**) T
Shigella dysenteriae, other than Type 1 2
Shigella flexneri 2
Shigella sonnei 2
Staphylococcusaureus 2
Streptobacillusmoniliformis 2
Streptococcuspneumoniae 2
Streptococcuspyogenes 2
Streptococcuss uis 2
Streptococcus spp. 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponema spp. 2
Vibrio cholerae (including El Tor) 2
Vibrio parahaemolyticus 2 V
Vibrio spp. 2
Yersinia enterocolitica 2
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Yersinia pestis 3
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersinia spp. 2

 (**) Див. частину 8 приміток

ВІРУСИ (*)

Біологічний агент Класифікація Примітки

Adenoviridae 2
Arenaviridae
LCM-Lassa-virus complex (old world arena viruses):
Lassa virus 4
Lymphocytic (strains) 3
Lymphocytic choriomeningitis virus (other strains) 2
Mopeia virus 2
Other LCM-Lassa complex viruses 2
Tacaribe-Virus-complex (new world arena viruses):
Guanarito virus 4
Junin virus 4
Sabia virus 4
Machupo virus 4
Flexal virus 3
Other Tacaribe complex viruses 2
Astroviridae 2
Bunyaviridae
Belgrade (also known as Dobrava) 3
Bhanja 2
Bunyamwera virus 2
Germiston 2
Oropouche virus 3
Sin Nombre (formerly Muerto Canyon) 3
California encephalitis virus 2
Hantaviruses:
Hantaan (Korean haemorrhagic fever) 3
Seoul virus 3
Puumala virus 2
Prospect Hill virus 2
Other hantaviruses 2
Nairoviruses:
Crimean-Congo haemorrhagic fever 4
Hazara virus 2
Phleboviruses:
Rift Valley fever 3 V
Sandfly fever 2
Toscana virus 2
Other bunyaviridae known to be pathogenic 2
Caliciviridae
Hepatitis E virus 3 (**)
Norwalk virus 2
Other Caliciviridae 2
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Coronaviridae 2
Filoviridae
Ebola virus 4
Marburg virus 4
Flaviviridae
Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis) 3
Central European tick-borne encephalitis virus 3 (**) V
Absettarov 3
Hanzalova 3
Hypr 3
Kumlinge 3
Dengue virus type 1-4 3
Hepatitis C virus 3 (**) D
Hepatitis G virus 3 (**) D
Japanese B encephalitis 3 V
Kyasanur Forest 3 V
Louping ill 3 (**)
Omsk (a) 3 V
Powassan 3
Rocio 3
Russian spring-summer encephalitis (TBE) (a) 3 V
St Louis encephalitis 3
Wesselsbron virus 3 (**)
West Nile fever virus 3
Yellow fever 3 V
Other flaviviruses known to be pathogenic 2
Hepadnaviridae
Hepatitis B virus 3 (**) V, D
Hepatitis D virus (Delta) (b) 3 (**) V, D
Herpesviridae
Cytomegalovirus 2
Epstein-Barr virus 2
Herpesvirus simiae (B virus) 3
Herpes simplex virus types 1 and 2 2
Herpesvirus varicella-zoster 2
Human B-lymphotropic virus (HBLV-HHV6) 2
Human herpes virus 7 2
Human herpes virus 8 2 D
Orthomyxoviridae
Influenza viruses types A, B and C 2 V (c)
Tick-borne orthomyxoviridae: Dhori and Thogoto 2
Papovaviridae
BK and JC viruses 2 D (d)
Human papillomaviruses 2 D (d)
Paramyxoviridae
Measles virus 2 V
Mumps virus 2 V
Newcastle disease virus 2
Parainfluenza viruses types 1 to 4 2
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Respiratory syncytial virus 2
Parvoviridae
Human parvovirus (B 19) 2
Picomaviridae
Acute haemorrhagic conjunctivitis virus (AHC) 2
Coxsackie viruses 2
Echo viruses 2
Hepatitis A virus (human enterovirus type 72) 2 V
Polioviruses 2 V
Rhinoviruses 2
Poxviridae
Buffalopox virus (e) 2
Cowpox virus 2
Elephantpox virus (f) 2
Milkers’ node virus 2
Molluscum contagiosum virus 2
Monkeypox virus 3 V
Orf virus 2
Rabbitpox virus (g) 2
Vaccinia virus 2
Variola (major and minor) virus 4 V
Whitepox virus (‘Variola virus’) 4 V
Yatapox virus (Tana & Yaba) 2
Reoviridae
Coltivirus 2
Human rotaviruses 2
Orbiviruses 2
Reuviruses 2
Retroviridae
Human immunodeficiency viruses 3 (**) D
Human T-cell lymphotropic viruses (HTLV), types 1 and 2 3 (**) D
SIV (h) 3 (**)
Rhabdoviridae
Rabies virus 3 (**) V
Vesicular stomatitis virus 2
Togaviridae
Alphaviruses
Eastern equine encephalomyelitis 3 V
Bebaru virus 2
Chikungunya virus 3 (**)
Everglades virus 3 (**)
Mayaro virus 3
Mucambo virus 3 (**)
Ndumu virus 3
O’nyong-nyong virus 2
Ross River virus 2
Semliki Forest virus 2
Sindbis virus 2
Tonate virus 3 (**)
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Venezuelan equine encephalomyelitis 3 V
Western equine encephalomyelitis 3 V
Other known alphaviruses 2
Rubivirus (rubella) 2 V
Toroviridae 2
Unclassified viruses
Equine morbillivirus 4
Hepatitis viruses not yet identified 3 (**) D
Unconventional agents associated with the transmissible spongiform
encephalopathies (TSEs)
Creutzfeldt-Jakob disease 3 (**) D (d)
Variant Creutzfeldt-Jakob disease 3 (**) D (d)
Bovine spongiform encephalopathy (BSE) and other related animal TSEs (i) 3 (**) D (d)
Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome 3 (**) D (d)
Kuru 3 (**) D (d)
(*) Див. частину 7 вступних приміток. 
(**)Див. пункт 8 вступних приміток. 

Кліщовий енцефаліт.

Hepatitis D virus – патогенний для працівників лише за умови одночасного або 
повторного зараження вірусом is hepatitis B. Вакцина проти вірусу hepatitis B virus 
захищає працівників, які не заражені вірусом проти вірусу hepatitis D virus (Дельта)

Лише для типів A та B. 

Рекомендовано для роботи, яка прямо пов’язана з такими агентами.

Два віруси ідентифіковано: один типу buffalopox а інший, один з вірусів Vaccinia.

Один з cowpox virus.

Один з Vaccinia.

На сьогоднішній момент не існує доказів людської хвороби, яка спричиняється іншими 
ретровірусами схожого походження. Запобіжні заходи третього рівня рекомендуються 
для роботи з ними.

Не існує доказів людської хвороби, яка спричиняється агентами, що відносяться до 
інших тваринних TSE. Тим не менше, запобіжні заходи для агентів, віднесеним до 
групи ризику 3 (**). Рекомендовано, як запобіжний захід для лабораторної роботи, 
окрім лабораторних робіт, які стосуються ідентифікованих агентів для відходів, за 
наявності дотримання рівня 2.

ПАРАЗИТИ

Біологічний агент Класифікація Примітки
Acanthamoeba castellani 2
Ancylostoma duodenale 2
Angiostrongylus cantonensis 2
Angiostrongylus costaricensis 2
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Ascaris lumbricoides 2
Ascaris suum 2 А
Babesia divergens 2 А
Babesia microti 2
Balantidium coli 2
Brugia malayi 2
Brugia pahangi 2
Capillaria philippinensis 2
Capillaria spp. 2
Clonorchis sinensis 2
Clonorchisviverrini 2
Cryptosporidium parvum 2
Cryptosporidium spp. 2
Cyclospora cayetanensis 2
Dipetalonema streptocerca 2
Diphyllobothrium latum 2
Dracunculusmedinens is 2
Echinococcusgranulos us 3 (**)
Echinococcusmultilocularis 3 (**)
Echinococcusvogeli 3 (**)
Entamoeba histolytica 2
Fasciola gigantica 2
Fasciola hepatica 2
Fasciolopsis buski 2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2
Hymenolepisdiminuta 2
Hymenolepisnana 2
Leishmania brasiliensis 3 (**)
Leishmania donovani 3 (**)
Leishmania ethiopica 2
Leishmania mexicana 2
Leishmania peruviana 2
Leishmania tropica 2
Leishmania major 2
Leishmania spp. 2
Loa loa 2
Mansonella ozzardi 2
Mansonella perstans 2
Naegleria fowleri 3
Necator americanus 2
Onchocerca volvulus 2
Opisthorchis felineus 2
Opisthorchis spp. 2
Paragonimuswes termani 2
Plasmodium falciparum 3 (**)
Plasmodium spp. (human and simian) 2
Sarcocystis suihominis 2
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Schistosoma haematobium 2
Schistosoma intercalatum 2
Schistosoma japonicum 2
Schistosoma mansoni 2
Schistosoma mekongi 2
Strongyloidess tercoralis 2
Strongyloides spp. 2
Taenia saginata 2
Taenia solium 3 (**)
Toxocara canis 2
Toxoplasma gondii 2
Trichinella spiralis 2
Trichuristrichiura 2
Trypanosoma brucei brucei 2
Trypanosoma brucei gambiense 2
Trypanosoma brucei rhodesiense 3 (**)
Trypanosoma cruzi 3
Wuchereria bancrofti 2

(**) Див. пункт 8 вступних приміток

ГРИБКИ

Біологічний агент Класифікація Примітки
Aspergillus fumigatus 2 А
Blastomycesdermatitidis(Ajellomycesdermatitidis ) 3
Candida albicans 2 А
Candida tropicalis 2
Cladophialophora bantiana (formerly: Xylohypha bantiana, Cladosporium 3
bantianum or trichoides)
Coccidioides inunitis 3 А
Cryptococcusneoformans var. neofonnans(Filobas idiella neofonnans var. 
neofonnans)

2 А

Cryptococcusneoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 А
Emmonsia parva var. parva 2
Emmonsia parva var. crescens 2 А
Epidermophyton floccosum 2
Fonsecaea compacta 2
Fonsecaea pedrosoi 2
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) 3 А
Histoplasma capsulatum duboisii 3
Madurella grisea 2 А
Madurella mycetomatis 2
Microsporum spp. 2
Neotestudina rosatii 2
Paracoccidioides brasiliensis 3
Penicillium marneffei 2
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii) 2
Scedosporium prolificans (inflatum) 2
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Sporothrix schenckii 2
Trichophyton rubrum 2
Trichophyton spp. 2

ДОДАТОК IV 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАГЛЯДУ ЗА ЗДОРОВ’ЯМ ПРАЦІВНИКІВ 

(до розділу 8 статті 14)

1. Лікар або посадова особа, відповідальна за медичний огляд працівників, що 
підпадають під вплив біологічних агентів, повинні бути ознайомлені з умовами і 
обставинами цього впливу на кожного конкретного працівника.

2. Медичний огляд працівників повинен проводитись відповідно до правил і практики 
медицини профзахворювань. Він має передбачати, як мінімум, такі заходи:

― заповнення карток медичної і професійної історії працівників;
― індивідуальне оцінювання стану здоров’я працівників;
― наскільки можливо, біологічний контроль, а також виявлення явищ на ранніх 

стадіях розвитку, а також таких, що можуть мати зворотній хід.

Зазначені особи можуть приймати рішення щодо додаткових обстежень кожного 
працівника, з числа тих, які підлягають нагляду за станом здоров’я, з урахуванням 
найновіших досягнень у сфері медицини профзахворювань.

ДОДАТОК V 
ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ І РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ 

(до розділу 3 статті 15 та пунктів (а) та (b) розділу 1 статті 1)

Попередні зауваження

Заходів про які йдеться в цьому Додатку, необхідно вживати відповідно до характеру 
діяльності, рівнем небезпеки для працівників і походженням конкретного біологічного 
агента.

Захисні заходи
Рівні захисту

2 3 4
1. Робоче місце повинно бути 
відокремленим від будь-якої іншої 
діяльності у одному спорудженні будівель

Ні Рекомендовано Так

2. Ввід повітря та вивід у робочому місці 
повинен фільтруватися, використовуючи 
систему (HEPA) або іншим чином

Ні Так, для вихідного 
повітря

Так, для вхідного 
та вихідного 

повітря
3. Доступ повинен бути дозволений лише 
уповноваженим працівникам Рекомендовано Так Так, як заслінка 

для повітря
4. Робоче місце повинно бути ізольованим з 
метою можливості проведення дезінфекції Ні Рекомендовано Так

5. Спеціальні дезінфекційні процедури Так Так Так
6. Робоче місце повинно бути забезпечено 
меншим тиском ніж атмосферне Ні Рекомендовано Так

7. Належний контроль за переносниками 
інфекції, такими як гризунами та комахами Рекомендовано Так Так

8. Поверхні, що не пропускають воду та такі, 
що легко очищуються Так, для лавок Так, для лавок та 

підлоги
Так, для лавок, 
стін, підлоги та 

стелі 
9. Поверхні, стійкі до кислоти, алкалозу, 
розчинників, дезінфекторів 10. Безпечне 
сховище для біологічних агентів 

Рекомендовано Так Так
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10. Безпечні сховища для біологічних агентів Так Так Так, безпечне 
сховище

11. Повинно бути присутнім вікно для огляду, 
або альтернативне вікно, так щоб було видно 
працівників

Рекомендовано Рекомендовано Так

12. В лабораторії повинно бути власне 
обладнання Ні Рекомендовано Так

13. Заражений матеріал, включаючи будь-
яких тварин повинен перебувати у безпечній 
кімнаті або ізоляторі чи іншому зручному 
для цього приміщенні 

Де необхідно 
Так, якщо інфекція 
розповсюджується 

повітряними 
потоками

Так

Піч для спалювання сміття повинна бути 
передбачена для знищення туш тварин Рекомендовано Так (доступний) Так, на місці

ДОДАТОК VI 
ЗАБРУДНЕННЯ ПРИ РІЗНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСАХ 

(до розділу 1 статті 4 та пункту (а) розділу 2 статті 16)

Біологічні агенти групи 1. Під час роботи з біологічними агентами групи 1, зокрема, 
послабленими вакцинами, слід дотримуватись правил виробничої безпеки і гігієни.

Біологічні агенти груп 2, 3 і 4. Може виникнути необхідність обрати і скомбінувати 
вимоги щодо забруднення для агентів різних категорій, виходячи з оцінювання рівня 
небезпеки для кожного технологічного процесу або його частини.

А. Захисні заходи
В. Рівні захисту

2 3 4
Життєздатні організми мають оброблятися у 
системі, яка фізично відокремлює процес від 
навколишнього середовища

Так Так Так

Відпрацьовані гази із закритої системи мають 
оброблятися так, щоб:

зменшити 
викиди

запобігти 
викидам

запобігти 
викидам

Зібрання зразків, додавання матеріалів до закритої 
системи та передача життєздатних організмів до 
іншої закритої системи, здійснюється так, щоб:

зменшити 
викиди

запобігти 
викидам

запобігти 
викидам

Основні об’єми культур не можуть вилучатися з 
закритої системи, доки вони не були належним 
чином:

інактивовано 
дозволеними 

способами

інактивовано 
дозволеними 
хімічними чи 

фізичними 
способами

інактивовано 
дозволеними 
хімічними чи 

фізичними 
способами

Система не проникнення має розроблятися таким 
чином, щоб:

запобігти 
викидам

зменшити 
викиди

зменшити 
викиди

Закрита система має розташовуватися на 
підконтрольній території: не обов’язково не обов’язково

так, та у 
спеціально 

збудованому 
приміщенні

Ознаки біологічної небезпеки опубліковуються не обов’язково так так

Доступ надається лише уповноважений особам не обов’язково так
так, через 

повітряний 
шлюз

Персонал має носити лише захисний одяг так так так

Мають бути забезпечені можливості дезінфекції та 
миття для персоналу так так так

Персонал має прийняти душ перед виходу з 
підконтрольної території ні не обов’язково так

Відходи та змиття після душу мають збиратися та 
інактивовуватися ні не обов’язково так
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Підконтрольна територія має бути відповідним 
чином провітрена для зменшення дезінфекції 
повітря

не обов’язково не обов’язково так

Підконтрольна територія має утримуватися під 
повітряним тиском нижчим за атмосферний ні не обов’язково так

Вхідне та вихідне повітря на підконтрольній 
території має фільтруватися за системою НЕРА ні не обов’язково так

Підконтрольна територія має розроблятися з 
урахуванням втрат від витоків загального вмісту 
закритої системи

ні не обов’язково так

Підконтрольна територія має бути придатною для 
безпечної дезінфекції ні не обов’язково так

Забезпечення з відводу відходів перед кінцевим 
викидом має бути

інактивовано 
дозволеними 

способами

інактивовано 
дозволеними 
хімічними чи 

фізичними 
способами

інактивовано 
дозволеними 
хімічними чи 

фізичними 
способами

ДОДАТОК VII 
РЕКОМЕНДОВАНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ 

(до розділу 3 статті 14)

1. Якщо під час оцінювання, про яке йдеться у частині 2 статті 3, виявлена загроза 
для здоров’я і безпеки працівників, обумовлена впливом на них біологічних агентів, 
для захисту проти яких існують певні вакцини, роботодавці повинні запропонувати їм 
проведення вакцинації.

2. Вакцинація повинна проводитись відповідно до національного законодавства 
або практики. Працівники повинні бути інформовані щодо позитивних і негативних 
наслідків проведення і не проведення вакцинації.

3. Вакцинація повинна бути для працівників безкоштовною.

4. Повинно бути оформлене свідоцтво про вакцинацію, яке має бути доступним для 
працівника і могло б бути надано на запит компетентному органу або особі.

ДОДАТОК VIII  
Розділ А. СКАСОВАНА ДИРЕКТИВА ЗІ ЗМІНАМИ ДО НЕЇ (до статті 21)

Директива Ради 90/679/ЄЕС (ОВ L 374; 31.12.1990, C.1);
Директива Ради 93/88/ЄЕС (ОВ L 268; 29.10.1993, C.71);
Директива Комісії 95/30/ЄС (ОВ L 155; 6.07.1995, C.41);
Директива Комісії 97/59/ЄС (ОВ L 282; 15.101997, C.33);
Директива Комісії 97/65/ ЄС (ОВ L 335; 6.12.1997, С.17).
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Розділ В. ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПЕРЕНЕСЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
ПОЛОЖЕНЬ ЦІЄЇ ДИРЕКТИВИ (до статті 21)

Директива Кінцевий строк для транспонування
90/679/ЄЕС

93/88/ЄЕС

95/30/EC

97/59/EC

97/65/EC

28 листопада 1993 року

30 квітня 1994 року 

30 листопада 1996

31 березня 1998 року

30 червня 1998 року

ДОДАТОК IX 
Кореляційна таблиця

Директива 90/679/ЄЕС Ця Директива
Стаття 1 Стаття 1
Стаття 2, пункт (a) Стаття 2, перша частина, пункт (a)
Стаття 2, пункт (b) Стаття 2, перша частина, пункт (b)
Стаття 2, пункт (c) Стаття 2, перша частина , пункт (c)
Стаття 2, пункт (d) Стаття 2 друга частина
Стаття 3(1) Стаття 3(1)
Стаття 3(2)(a) Стаття 3(2), перший підпункт
Стаття 3(2)(b) Стаття 3(2), другий підпункт
Стаття 3(2)(c) Стаття 3(2), третій підпункт 
Стаття 3(2)(d) Стаття 3(2), четвертий підпункт
Стаття 3(3), перший абзац Стаття 3(3)(a)
Стаття 3(3), другий абзац Стаття 3(3)(b)
Стаття 3(3), третій абзац Стаття 3(3)(c)
Стаття 3(3), четвертий абзац Стаття 3(3)(d)
Стаття 3(3), п’ятий абзац Стаття 3(3)(e)
Стаття 4 Стаття 4
Стаття 5 Стаття 5
Стаття 6 Стаття 6
Стаття 7(1), перший абзац Стаття 7(1)(a)
Стаття 7(1), другий абзац Стаття 7(1)(b)
Стаття 7(1), третій абзац Стаття 7(1)(c)
Стаття 7(1), четвертий абзац Стаття 7(1)(d)
Стаття 7(1), п’ятий абзац Стаття 7(1)(e)
Стаття 7(1), шостий абзац Стаття 7(1)(f)
Стаття 7(2) Стаття 7(2)
Стаття 7(3) Стаття 7(3)
Стаття 8(1)(a) - (e) Стаття 8(1)(a) до (e)
Стаття 8(2)(a) Стаття 8(2), перший підпункт
Стаття 8(2)(b) Стаття 8(2), другий підпункт
Стаття 8(3) Стаття 8(3)
Стаття 9(1)(a) - (e) Стаття 9(1)(a) - (e)
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Стаття 9(2), перший абзац Стаття 9(2)(a)
Стаття 9(2), другий абзац Стаття 9(2)(b)
Стаття 9(2), третій абзац Стаття 9(2)(c)
Стаття 10(1), перший абзац Стаття 10(1)(a)
Стаття 10(1), другий абзац Стаття 10(1)(b)
Стаття 10(2) - (6) Стаття 10(2) - (6)
Стаття 11(1) Стаття 11(1)
Стаття 11(2), другий підпункт, перший 
абзац

Стаття 11(2), другий підпункт, (a)

Стаття 11(2), другий підпункт, другий 
абзац

Стаття 11(2) другий підпункт, (b)

Стаття 11(2), другий підпункт, третій 
абзац

Стаття 11(2), другий підпункт, (c)

Стаття 11(2), другий підпункт, четвертий 
абзац

Стаття 11(2), другий підпункт , (d)

Стаття 11(2), другий підпункт, п’ятий 
абзац

Стаття 11(2), другий підпункт, (e)

Стаття 11(3) Стаття 11(3)
Стаття 12 Стаття 12
Стаття 13(1), перший абзац Стаття 13(1)(a)
Стаття 13(1), другий абзац Стаття 13(1)(b)
Стаття 13(1), третій абзац Стаття 13(1)(c)
Стаття 13(2) - (4) Стаття 13(2) до (4)
Стаття 14(1) Стаття 14(1)
Стаття 14(2), перший абзац Стаття 14(2)(a)
Стаття 14(2), другий абзац Стаття 14(2)(b)
Стаття 14(3) - (6) Стаття 14(3) до (6)
Стаття 14(7), перший абзац Стаття 14(7)(a)
Стаття 14(7), другий абзац Стаття 14(7)(b)
Стаття 14(8) Стаття 14(8)
Стаття 14(9) Стаття 14(9)
Стаття 15 Стаття 15
Стаття 16(1) Стаття 16(1)
Стаття 16(2)(a) Стаття 16(2)(a)
Стаття 16(2)(b) Стаття 16(2)(b)
Стаття 16(2)(c) Стаття 16(3)
Стаття 17 Стаття 17
Стаття 18(1) —
Стаття 18(2) Стаття 18(1)
Стаття 18(3) Стаття 18(2)
Стаття 18(4) Стаття 18(3)
Стаття 19 Стаття 19
Стаття 20(1) —
Стаття 20(2) Стаття 20
— Стаття 21
— Стаття 22
— Стаття 23
Додаток I Додаток I
Додаток II Додаток II
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Додаток III Додаток III
Додаток IV Додаток IV
Додаток V Додаток V
Додаток VI Додаток VI
Додаток VII Додаток VII
— Додаток VIII
— Додаток IX
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DIRECTIVE 2000/54/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL OF 18 SEPTEMBER 2000 ON THE PROTECTION OF WORKERS 
FROM RISKS RELATED TO EXPOSURE TO BIOLOGICAL AGENTS AT WORK 
(SEVENTH INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN THE MEANING 
OF ARTICLE 16(1) OF DIRECTIVE 89/391/EEC

Official Journal L 262 , 17/10/2000 P. 0021 – 0045   

DIRECTIVE 2000/54/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure 

to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of 
Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
137(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (1),

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (2),

Whereas:

(1) Council Directive 90/679/EEC of 26 November 1990 on the protection of workers from 
risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual Directive within 
the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (3) has been substantially amended on 
a number of occasions (4). For the sake of clarity and rationality Directive 90/679/EEC should 
be codified.

(2) Compliance with the minimum requirements designed to guarantee a better standard of 
safety and health as regards the protection of workers from the risks related to exposure to 
biological agents at work is essential to ensure the safety and health of workers.

(3) This Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Council 
Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (5). The provisions of that Directive 
are therefore fully applicable to the exposure of workers to biological agents, without 
prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this Directive.

(4) More precise knowledge of the risks involved in exposure to biological agents can be 
obtained through the keeping of records.

1 OJ C 75, 15.3.2000, p. 15.
2 Opinion of the European Parliament of 13 June 2000 (not yet published in the Official Journal) and Council Decision of 17 July 2000.
3 OJ L 374, 31.12.1990, p. 1. Directive as last amended by Commission Directive 97/65/EC (OJ L 335, 6.12.1997, p. 17).
4 See Annex VIII, part A.
5 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1
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(5) The list and classification of the biological agents must be examined regularly and revised 
on the basis of new scientific data.

(6) For a number of biological agents details additional to their classification should be given.

(7) Employers must keep abreast of new developments in technology with a view to 
improving the protection of workers’ health and safety.

(8) Preventive measures should be taken for the protection of the health and safety of 
workers exposed to biological agent.

(9) This Directive constitutes a practical aspect of the realisation of the social dimension of 
the internal market.

(10) Pursuant to Council Decision 74/325/EEC (1) the Advisory Committee on Safety, Hygiene 
and Health Protection at Work should be consulted by the Commission with a view to the 
formulation of proposals in this field. It was so consulted over the formulation of proposals 
for the Council directives embodied in this Directive.

(11) This Directive is without prejudice to the obligations of the Member States concerning 
the deadlines for transposition as set out in Annex VIII, Part B,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Objective

1. This Directive has as its aim the protection of workers against risks to their health and 
safety, including the prevention of such risks, arising or likely to arise from exposure to 
biological agents at work.

It lays down particular minimum provisions in this area.

2. Directive 89/391/EEC shall apply fully to the whole area referred to in paragraph 1, without 
prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this Directive.

3. This Directive shall apply without prejudice to the provisions of Council Directive 90/219/
EEC(2) and of Council Directive 90/220/EEC (3).

A r t i c l e  2 
Definitions

For the purpose of this Directive:

(a) «biological agents» shall mean micro-organisms, including those which have been 

1 OJ L 185, 9.7.1974, p. 15; Decision as last amended by the 1994 Act of Accession.
2 Council Directive 90/219/EEC of 23 April 1990 on the contained use of genetically modified micro-organisms 
 (OJ L 117, 8.5.1990, p. 1). Directive as last amended by Directive 98/81/EC (OJ L 330, 5.12.1998, p. 13).
3 Council Directive 90/220/EEC of 23 April 1990 on the deliberate release into the environment of genetically modified 
 organisms (OJ L 117, 8.5.1990, p. 15). Directive as last amended by Directive 97/35/EC (OJ L 169, 27.6.1997, p. 72).
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genetically modified, cell cultures and human endoparasites, which may be able to provoke 
any infection, allergy or toxicity;

(b) «micro-organism» shall mean a microbiological entity, cellular or non-cellular, capable of 
replication or of transferring genetic material;

(c) «cell culture» shall mean the in-vitro growth of cells derived from multicellular organisms.

«Biological agents» shall be classified into four risk groups, according to their level of risk of 
infection:

1. group 1 biological agent means one that is unlikely to cause human disease:

2. group 2 biological agent means one that can cause human disease and might be a hazard 
to workers; it is unlikely to spread to the community; there is usually effective prophylaxis 
or treatment available;

3. group 3 biological agent means one that can cause severe human disease and present a 
serious hazard to workers; it may present a risk of spreading to the community, but there is 
usually effective prophylaxis or treatment available;

4. group 4 biological agent means one that causes severe human disease and is a serious 
hazard to workers; it may present a high risk of spreading to the community; there is usually 
no effective prophylaxis or treatment available.

A r t i c l e  3 
Scope - Determination and assessment of risks

1. This Directive shall apply to activities in which workers are or are potentially exposed to 
biological agents as a result of their work.

2. In the case of any activity likely to involve a risk of exposure to biological agents, the 
nature, degree and duration of workers’ exposure must be determined in order to make it 
possible to assess any risk to the workers’ health or safety and to lay down the measures to 
be taken.

In the case of activities involving exposure to several groups of biological agents, the risk 
shall be assessed on the basis of the danger presented by all hazardous biological agents 
present.

The assessment must be renewed regularly and in any event when any change occurs in the 
conditions which may affect workers’ exposure to biological agents.

The employer must supply the competent authorities, at their request, with the information 
used for making the assessment.

3. The assessment referred to in paragraph 2 shall be conducted on the basis of all available 
information including:

(a) classification of biological agents which are or may be a hazard to human health, as 
referred to in Article 18;
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(b) recommendations from a competent authority which indicate that the biological agent 
should be controlled in order to protect workers’ health when workers are or may be 
exposed to such a biological agent as a result of their work;

(c) information on diseases which may be contracted as a result of the work of the workers;

(d) potential allergenic or toxigenic effects as a result of the work of the workers;

(e) knowledge of a disease from which a worker is found to be suffering and which has a 
direct connection with his work.

A r t i c l e  4 
Application of the various Articles in relation to assessment of risks

1. If the results of the assessment referred to in Article 3 show that the exposure and/
or potential exposure is to a group 1 biological agent, with no identifiable health risk to 
workers, Articles 5 to 17 and Article 19 shall not apply.

However, point 1 of Annex VI should be observed.

2. If the results of the assessment referred to in Article 3 show that the activity does not 
involve a deliberate intention to work with or use a biological agent but may result in the 
workers’ being exposed to a biological agent, as in the course of the activities for which an 
indicative list is given in Annex I, Articles 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 and 14 shall apply unless the 
results of the assessment referred to in Article 3 show them to be unnecessary.

CHAPTER II 
EMPLOYERS’ OBLIGATIONS

A r t i c l e  5 
Replacement

The employer shall avoid the use of a harmful biological agent if the nature of the activity 
so permits, by replacing it with a biological agent which, under its conditions of use, is not 
dangerous or is less dangerous to workers’ health, as the case may be, in the present state 
of knowledge.

A r t i c l e  6 
Reduction of risks

1. Where the results of the assessment referred to in Article 3 reveal a risk to workers’ 
health or safety, workers’ exposure must be prevented.

2. Where this is not technically practicable, having regard to the activity and the risk 
assessment referred to in Article 3, the risk of exposure must be reduced to as low a level as 
necessary in order to protect adequately the health and safety of the workers concerned, 
in particular by the following measures which are to be applied in the light of the results of 
the assessment referred to in Article 3:

(a) keeping as low as possible the number of workers exposed or likely to be exposed;
(b) design of work processes and engineering control measures so as to avoid or minimise 

the release of biological agents into the place of work;
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(c) collective protection measures and/or, where exposure cannot be avoided by other 
means, individual protection measures;

(d) hygiene measures compatible with the aim of the prevention or reduction of the 
accidental transfer or release of a biological agent from the workplace;

(e) use of the biohazard sign depicted in Annex II and other relevant warning signs;
(f) drawing up plans to deal with accidents involving biological agents;
(g) testing, where it is necessary and technically possible, for the presence, outside the 

primary physical confinement, of biological agents used at work;
(h) means for safe collection, storage and disposal of waste by workers including the use 

of secure and identifiable containers, after suitable treatment where appropriate;
(i) arrangements for the safe handling and transport of biological agents within the 

workplace.
A r t i c l e  7 

Information for the competent authority

1. Where the results of the assessment referred to in Article 3 reveal risk to workers’ health 
or safety, employers shall, when requested, make available to the competent authority 
appropriate information on:

(a) the results of the assessment;
(b) the activities in which workers have been exposed or may have been exposed to 

biological agents;
(c) the number of workers exposed;
(d) the name and capabilities of the person responsible for safety and health at work;
(e) the protective and preventive measures taken, including working procedures and 

methods;
(f) an emergency plan for the protection of workers from exposure to group 3 or a group 

4 biological agent which might result from a loss of physical containment.

2. Employers shall inform forthwith the competent authority of any accident or incident 
which may have resulted in the release of a biological agent and which could cause severe 
human infection and/or illness.

3. The list referred to in Article 11 and the medical record referred to in Article 14 shall be 
made available to the competent authority in cases where the undertaking ceases activity, 
in accordance with national laws and/or practice.

A r t i c l e  8 
Hygiene and individual protection

1. Employers shall be obliged, in the case of all activities for which there is a risk to the health 
or safety of workers due to work with biological agents, to take appropriate measures to 
ensure that:

(a) workers do not eat or drink in working areas where there is a risk of contamination by 
biological agents;

(b) workers are provided with appropriate protective clothing or other appropriate special 
clothing;

(c) workers are provided with appropriate and adequate washing and toilet facilities, 
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which may include eye washes and/or skin antiseptics;
(d) any necessary protective equipment is:
 - properly stored in a well-defined place,
 - checked and cleaned if possible before, and in any case after, each use,
 - is repaired, where defective, or is replaced before further use;
(e) procedures are specified for taking, handling and processing samples of human or 

animal origin.

2. Working clothes and protective equipment, including protective clothing referred to in 
paragraph 1, which may be contaminated by biological agents, must be removed on leaving 
the working area and, before taking the measures referred to in the second subparagraph, 
kept separately from other clothing.

The employer must ensure that such clothing and protective equipment is decontaminated 
and cleaned or, if necessary, destroyed.

3. Workers may not be charged for the cost of the measures referred to in paragraphs 1 and 
2.

A r t i c l e  9 
Information and training of workers

1. Appropriate measures shall be taken by the employer to ensure that workers and/or 
any workers’ representatives in the undertaking or establishment receive sufficient and 
appropriate training, on the basis of all available information, in particular in the form of 
information and instructions, concerning:

(a) potential risks to health;
(b) precautions to be taken to prevent exposure;
(c) hygiene requirements;
(d) wearing and use of protective equipment and clothing;
(e) steps to be taken by workers in the case of incidents and to prevent incidents.

2. The training shall be:

(a) given at the beginning of work involving contact with biological agents,
(b) adapted to take account of new or changed risks, and
(c) repeated periodically if necessary.

A r t i c l e  10 
Worker information in particular cases

1. Employers shall provide written instructions at the workplace and, if appropriate, display 
notices which shall, as a minimum, include the procedure to be followed in the case of:

(a) a serious accident or incident involving the handling of a biological agent;
(b) handling a group 4 biological agent.

2. Workers shall immediately report any accident or incident involving the handling of a 
biological agent to the person in charge, or to the person responsible for safety and health 
at work.
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3. Employers shall inform forthwith the workers and/or any workers’ representatives of any 
accident or incident which may have resulted in the release of a biological agent and which 
could cause severe human infection and/or illness.

In addition, employers shall inform the workers and/or any workers’ representatives in the 
undertaking or establishment as quickly as possible when a serious accident or incident 
occurs, of the causes thereof and of the measures taken or to be taken to rectify the situation.

4. Each worker shall have access to the information on the list referred to in Article 11 which 
relates to him personally.

5. Workers and/or any workers’ representatives in the undertaking or establishment shall 
have access to anonymous collective information.

6. Employers shall provide workers and/or their representatives, at their requst, with the 
information provided for in Article 7(1).

A r t i c l e  11 
List of exposed workers

1. Employers shall keep a list of workers exposed to group 3 and/or group 4 biological 
agents, indicating the type of work done and, whenever possible, the biological agent to 
which they have been exposed, as well as records of exposures, accidents and incidents, as 
appropriate.

2. The list referred to in paragraph 1 shall be kept for at least 10 years following the end of 
exposure, in accordance with national laws and/or practice.

In the case of those exposures which may result in infections:

(a) with biological agents known to be capable of establishing persistent or latent infections;
(b) that, in the light of present knowledge, are undiagnosable until illness develops many 

years later;
(c) that have particularly long incubation periods before illness develops;
(d) that result in illnesses which recrudesce at times over a long period despite treatment, 

or
(e) that may have serious long-term sequelae,

the list shall be kept for an appropriately longer time up to 40 years following the last known 
exposure.

3. The doctor referred to in Article 14 and/or the competent authority for health and safety 
at work, and any other person responsible for health and safety at work, shall have access 
to the list referred to in paragraph 1.

A r t i c l e  1 2 
Consultation and participation of workers

Consultation and participation of workers and/or their representatives in connection with 
matters covered by this Directive shall take place in accordance with Article 11 of Directive 
89/391/EEC.
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A r t i c l e  1 3 
Notification to the competent authority

1. Prior notification shall be made to the competent authority of the use for the first time 
of:

(a) group 2 biological agents;
(b) group 3 biological agents;
(c) group 4 biological agents.

The notification shall be made at least 30 days before the commencement of the work.

Subject to paragraph 2, prior notification shall also be made of the use for the first time of 
each subsequent group 4 biological agent and of any subsequent new group 3 biological 
agent where the employer himself provisionally classifies that biological agent.

2. Laboratories providing a diagnostic service in relation to group 4 biological agents shall 
be required only to make an initial notification of their intention.

3. Renotification must take place in any case where there are substantial changes of 
importance to safety or health at work to processes and/or procedures which render the 
notification out of date.

4. The notification referred to in paragraphs 1, 2 and 3 shall include:

(a) the name and address of the undertaking and/or establishment;
(b) the name and capabilities of the person responsible for safety and health at work;
(c) the results of the assessment referred to in Article 3;
(d) the species of the biological agent;
(e) the protection and preventive measures that are envisaged.

CHAPTER III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

A r t i c l e  14 
Health surveillance

1. The Member States shall establish, in accordance with national laws and practice, 
arrangements for carrying out relevant health surveillance of workers for whom the results 
of the assessment referred to in Article 3 reveal a risk to health or safety.

2. The arrangements referred to in paragraph 1 shall be such that each worker shall be able 
to undergo, if appropriate, relevant health surveillance:

(a) prior to exposure;
(b) at regular intervals thereafter.

Those arrangements shall be such that it is directly possible to implement individual and 
occupational hygiene measures.

3. The assessment referred to in Article 3 should identify those workers for whom special 
protective measures may be required.
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When necessary, effective vaccines should be made available for those workers who are 
not already immune to the biological agent to which they are exposed or are likely to be 
exposed.

When employers make vaccines available, they should take account of the recommended 
code of practice set out in Annex VII.

If a worker is found to be suffering from an infection and/or illness which is suspected to 
be the result of exposure, the doctor or authority responsible for health surveillance of 
workers shall offer such surveillance to other workers who have been similarly exposed.

In that event, a reassessment of the risk of exposure shall be carried out in accordance with 
Article 3.

4. In cases where health surveillance is carried out, an individual medical record shall be 
kept for at least 10 years following the end of exposure, in accordance with national laws 
and practice.

In the special cases referred to in Article 11(2) second subparagraph, an individual medical 
record shall be kept for an appropriately longer time up to 40 years following the last known 
exposure.

5. The doctor or authority responsible for health surveillance shall propose any protective 
or preventive measures to be taken in respect of any individual worker.

6. Information and advice must be given to workers regarding any health surveillance which 
they may undergo following the end of exposure.

7. In accordance with national laws and/or practice:

(a) workers shall have access to the results of the health surveillance which concern them, 
and

(b) the workers concerned or the employer may request a review of the results of the 
health surveillance.

8. Practical recommendations for the health surveillance of workers are given in Annex IV.

9. All cases of diseases or death identified in accordance with national laws and/or practice as 
resulting from occupational exposure to biological agents shall be notified to the competent 
authority.

A r t i c l e  1 5 
Health and veterinary care facilities other than diagnostic laboratories

1. For the purpose of the assessment referred to in Article 3, particular attention should be 
paid to:

(a) uncertainties about the presence of biological agents in human patients or animals 
and the materials and speciments taken from them;

(b) the hazard represented by biological agents known or suspected to be present in 
human patients or animals and materials and specimens taken from them;

(c) the risks posed by the nature of the work.
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2. Appropriate measures shall be taken in health and veterinary care facilities in order to 
protect the health and safety of the workers concerned.
The measures to be taken shall include in particular:

(a) specifying appropriate decontamination and disinfection procedures, and
(b) implementing procedures enabling contaminated waste to be handled and disposed 

of without risk.

3. In isolation facilities where there are human patients or animals who are, or who are 
suspected of being, infected with group 3 or group 4 biological agents, containment 
measures shall be selected from those in Annex V column A, in order to minimise the risk 
of infection.

A r t i c l e  16 
Special measures for industrial processes, laboratories and animal rooms

1. The following measures must be taken in laboratories, including diagnostic laboratories, 
and in rooms for laboratory animals which have been deliberately infected with group 2, 3 
or 4 biological agents or which are or are suspected to be carriers of such agents.

(a) Laboratories carrying out work which involves the handling of group 2, 3 or 4 biological 
agents for research, development, teaching or diagnostic purposes shall determine the 
containment measures in accordance with Annex V, in order to minimise the risk of 
infection.

(b) Following the assessment referred to in Article 3, measures shall be determined in 
accordance with Annex V, after fixing the physical containment level required for the 
biological agents according to the degree of risk.

 Activities involving the handling of a biological agent must be carried out:

- only in working areas corresponding to at least containment level 2, for a group 2 
biological agent,

- only in working areas corresponding to at least containment level 3, for a group 3 
biological agent,

- only in working areas corresponding to at least containment level 4, for a group 4 
biological agent.

(c) Laboratories handling materials in respect of which there exist uncertainties about the 
presence of biological agents which may cause human disease but which do not have 
as their aim working with biological agents as such (i.e. cultivating or concentrating 
them) should adopt containment level 2 at least. Containment levels 3 or 4 must be 
used, when appropriate, where it is known or it is suspected that they are necessary, 
except where guidelines provided by the competent national authorities show that, in 
certain cases, a lower containment level is appropriate.

2. The following measures concerning industrial processes using group 2, 3 or 4 biological 
agents must be taken:

(a) The containment principles set out in the second subparagraph of paragraph 1(b) 
should also apply to industrial processes on the basis of the practical measures and 
appropriate procedures given in Annex VI.

(b) In accordance with the assessment of the risk linked to the use of group 2, 3 or 4 
biological agents, the competent authorities may decide on appropriate measures 
which must be applied to the industrial use of such biological agents.
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3. For all activities covered by paragraphs 1 and 2 where it has not been possible to carry 
out a conclusive assessment of a biological agent but concerning which it appears that the 
use envisaged might involve a serious health risk for workers, activities may only be carried 
out in workplaces where the containment level corresponds at least to level 3.

A r t i c l e  17 
Use of data

The Commission shall have access to the use made by the competent national authorities of 
the information referred to in Article 14(9).

A r t i c l e  1 8 
Classification of biological agents

1. Community classification shall be on the basis of the definitions in the second paragraph 
of Article 2, points 2 to 4 (groups 2 to 4).

2. Pending Community classification Member States shall classify biologial agents that are 
or may be a hazard to human health on the basis of the definition in the second paragraph 
of Article 2, points 2 to 4 (groups 2 to 4).

3. If the biological agent tobe assessed cannot be classified clearly in one of the groups 
defined in the second paragraph of Article 2, it must be classified in the highest risk group 
among the alternatives.

A r t i c l e  1 9 
Annexes

Purely technical adjustments to the Annexes in the light of technical progress, changes in 
international regulations or specifications and new findings in the field of biological agents 
shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17 of Directive 
89/391/EEC.

A r t i c l e  2 0 
Notifying the Commission

Member States shall communicate to the Commission the provisions of national law which 
they adopt in the field governed by this Directive.

A r t i c l e  21 
Repeal

Directive 90/679/EEC, amended by the Directives referred to in Annex VIII, part A is repealed, 
without prejudice to the obligations of the Member States in respect of the deadlines for 
transposition laid down in Annex VIII, part B.

References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and 
shall be correlated in accordance with the correlation table set out in Annex IX.

A r t i c l e  2 2 
Entry into force

This Directive enters into force on the twentieth day following its publication in the Official 
Journal of the European Communities.
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A r t i c l e  2 3 
Addresses

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 18 September 2000.

For the European Parliament For the Council
The President N. Fontaine The President H. Védrine

ANNEX I 
INDICATIVE LIST OF ACTIVITIES 

(Article 4(2))

1. Work in food production plants.
2. Work in agriculture.
3. Work activities where there is contact with animals and/or products of animal origin.
4. Work in healthcare, including isolation and post-mortem units.
5. Work in clinical, veterinary and diagnostic laboratories, excluding diagnostic 

microbiological laboratories.
6. Work in refuse disposal plants.
7. Work in sewage purification installations.

ANNEX II 
BIOHAZARD SIGN (Article 6(2)(e))

ANNEX III 
COMMUNITY CLASSIFICATION 

Article 2, second paragraph, and Article 18

INTRODUCTORY NOTES

1. In line with the scope of the Directive, only agents which are known to infect humans are 
to be included in the classified list.

Where appropriate, indicators are given of the toxic and allergic potential of these agents.
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Animal and plant pathogens which are known not to affect man are excluded.

In drawing up this list of classified biological agents consideration has not been given to 
genetically modified micro-organisms.

2. The list of classified agents is based on the effect of those agents on healthy workers.

No specific account is taken of particular effects on those whose susceptibility may be 
affected for one or other reason such as pre-existing disease, medication, compromised 
immunity, pregnancy or breast feeding.

Additional risk to such workers should be considered as part of the risk assessment required 
by the Directive.

In certain industrial processes, certain laboratory work or certain work with animals involving 
actual or potential exposure to biological agents of groups 3 or 4, any technical precautions 
taken must comply with Article 16 of the Directive.

3. Biological agents which have not been classified for inclusion in groups 2 to 4 of the list 
are not implicitly classified in group 1.

For agents where more than one species is known to be pathogenic to man, the list will 
include those species which are known to be the most frequently responsible for diseases, 
together with a more general reference to the fact that other species of the same genus 
may affect health.

When a whole genus is mentioned in the classified list of biological agents, it is implicit that 
the species and strains known to be non-pathogenic are excluded.

4. Where a strain is attenuated or has lost known virulence genes, then the containment 
required by the classification of its parent strain need not necessarily apply, subject to 
assessment appropriate for risk in the workplace.

This is the case, for example, when such a strain is to be used as a product or part of a 
product for prophylactic or therapeutic purposes.

5. The nomenclature of classified agents used to establish this list reflects and is in conformity 
with the latest international agreements of the taxonomy and nomenclature of agents at 
the time the list was prepared.

6. The list of classified biological agents reflects the state of knowledge at the time that it 
was devised.

It will be updated as soon as it no longer reflects the latest state of knowledge.

7. Member States are to ensure that all viruses which have already been isolated in humains 
and which have not been assessed and allocated in this Annex are classified in group 2 as a 
minimum, except where Member States have proof that they are unlikely to cause disease 
in humans.

8. Certain biological agents classified in group 3 which are indicated in the appended list by 
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two asterisks (**), may present a limited risk of infection for workers because they are not 
normally infectious by the airborne route.

Member States shall assess the containment measures to be applied to such agents, taking 
account of the nature of specific activities in question and of the quantity of the agent 
involved, with a view to determining whether, in particular circumstances, some of these 
measures may be dispensed with.

9. The requirements as to containment consequent on the classification of parasites apply 
only to stages in the life cycle of the parasite in which it is liable to be infectious to humans 
at the workplace.

10. This list also gives a separate indication in cases where the biological agents are likely 
to cause allergic or toxic reactions, where an effective vaccine is available, or wher it is 
advisable to keep a list of exposed workers for more than 10 years.

These indications are shown by the following letters:

A: Possible allergic effects
D: List of workers exposed to this biological agent to be kept for more than 10 years after 

the end of last known exposure
T: Toxin production
V: Effective vaccine available

The application of preventive vaccination should take account of the code of practice given 
in Annex VII.

BACTERIA AND SIMILAR ORGANISMS

NB: For biological agents appearing on this list, “spp.” refers to other species which are 
known pathogens in humans.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1 

VIRUSES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1 

PARASITES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1 

FUNGI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1 

ANNEX IV 
PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR THE HEALTH SURVEILLANCE OF WORKERS (Article 

14(8))

1. The doctor and/or the authority responsible for the health surveillance of workers exposed 
to biological agents must be familiar with the exposure conditions or circumstances of each 
worker.

2. Health surveillance of workers must be carried out in accordance with the principles and 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1
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practices of occupational medicine: it must include at least the following measures:

- keeping records of a worker’s medical and occupational history,

- a personalised assessment of the worker’s state of health.

- where appropriate, biological monitoring, as well as detection of early and reversible 
effects.

Further tests may be decided on for each worker when he is the subject of health surveillance, 
in the light of the most recent knowledge available to occupational medicine.

ANNEX V 
INDICATIONS CONCERNING CONTAINMENT MEASURES AND CONTAINMENT LEVELS 

(Articles 15(3) and 16(1)(a) and (b))

Preliminary note

The measures contained in this Annex shall be applied according to the nature of the activities, 
the assessment of risk to workers, and the nature of the biological agent concerned.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1 

ANNEX VI
CONTAINMENT FOR INDUSTRIAL PROCESSES 

(Article 4(1) and Article 16(2)(a))

Group 1 biological agents

For work with group 1 biological agents including life attenuated vaccines, the principles of 
good occupational safety and hygiene should be observed.

Groups 2, 3 and 4 biological agents

It may be appropriate to select and combine containment requirements from different 
categories below on the basis of a risk assessment related to any particular process or part 
of a process.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1 

ANNEX VII 
RECOMMENDED CODE OF PRACTICE ON VACCINATION (Article 14(3))

1. If the assessment referred to in Article 3(2) reveals that there is a risk to the health and 
safety of workers due to their exposure to biological agents for which effective vaccines 
exist, their employers should offer them vaccination.

2. Vaccination should be carried out in accordance with national law and/or practice.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1
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Workers should be informed of the benefits and drawbacks of both vaccination and non-
vaccination.

3. Vaccination must be offered free of charge to workers.

4. A vaccination certificate may be drawn up which should be made available to the worker 
concerned and, on request, to the competent authorities.

ANNEX VIII

PART A 
Repealed Directive with its successive amendments (referred to in Article 21)

Council Directive 90/679/EEC (OJ L 374, 31.12.1990, p. 1)
Council Directive 93/88/EEC (OJ L 268, 29.10.1993, p. 71)
Commission Directive 95/30/EC (OJ L 155, 6.7.1995, p. 41)
Commission Directive 97/59/EC (OJ L 282, 15.10.1997, p. 33)
Commission Directive 97/65/EC (OJ L 335, 6.12.1997, p. 17)

PART B

Deadlines for transposition into national law (referred to in Article 21)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1 

ANNEX IX 
Correlation table

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&rid=1
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14. ДИРЕКТИВА РАДИ 90/270/ЄЕС ВІД 29 ТРАВНЯ 1990 РОКУ ПРО 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ ПРИ 
РОБОТІ З ЕКРАННИМИ ПРИСТРОЯМИ (П’ЯТА РАМКОВА ДИРЕКТИВА У 
ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

(OВ L 156, 21.6.1990, С. 14)

Зі змінами, внесеними: Офіційний вісник
№ С дата

►M1  Директива Європейського Парламенту та Ради 
2007/30/ЄС від 20 червня 2007 року

 L 165  21 27.6.2007

Виправлено: ►С1 Виправлення, ОВ L 171, 4.7.1990, С. 30 
(90/270/ЄЕС)

▼B

ДИРЕКТИВА РАДИ 
 від 29 травня 1990 року 

про мінімальні вимоги безпеки та здоров’я 
при роботі з екранними пристроями 
(п’ята рамкова Директива в значенні 

частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) 
(90/270/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ:

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства 
та, зокрема, його пункт (а) статті 118,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), представлену після узгодження з 
Консультативним Комітетом з безпеки, гігієни та охорони праці,

У співпраці з Європейським Парламентом (2), 

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (3),

Оскільки пункт (а) статті 118 Договору передбачає, що Рада повинна ухвалити, за 
допомогою директив, мінімальні вимоги з метою сприяння поліпшенню, зокрема, 
виробничого середовища, що забезпечувало б більш високий рівень охорони праці 
та здоров’я працівників,

Оскільки, відповідно до умов зазначеної статті, у таких директивах варто уникати 
використання адміністративних, фінансових і правових обмежень, якщо вони 
перешкоджають створенню і розвитку малих та середніх підприємств,

Оскільки повідомлення Комісії відносно програми безпеки, гігієни і охорони здоров’я 
праці (4) передбачає вживання заходів відносно нових технологій; оскільки Рада 

1 ОВ С 113, 29.4.1988, С. 7 та ОВ C 130, 26.5.1989, С. 5.
2 ОВ С 12,16.1.1989, С. 92 та ОВ С 113, 7.5.1990, С. 82. 
3 ОВ С 318, 12.12.1988, С. 32.
4 ОВ С 28, 3.2.1988, С. 3. 



ЗМІСТ  90/270/ЄЕС 643

врахувала це у своїй резолюції від 21 грудня 1987 року про безпеку, гігієну та охорону 
праці (1) ;

Оскільки відповідність мінімуму вимог, що забезпечують гарантію більше високого 
рівня безпеки й гігієни праці на робочих місцях з екранними пристроями, є 
обов’язковим з метою забезпечення безпеки та гігієни праці працівників,

Оскільки ця Директива є окремою Директивою у значенні частини (1) статті 16 
Директиви Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про введення заходів, що сприяють 
поліпшенням безпеки і гігієни праці працівників (2); оскільки положення останньої, 
без шкоди для більш жорстких та/або спеціальних положень, передбачених цією 
Директивою, повністю поширюються на роботу з екранними пристроями;

Беручи до уваги, що ергономічні аспекти мають особливе значення для робочих місць 
із екранними пристроями;

Оскільки ця Директива є практичним внеском, що сприяє соціальної значимості 
внутрішнього ринку,

Оскільки відповідно до Рішення 74/325/ЄЕС (3), Консультативний Комітет з безпеки, 
гігієни та охорони праці, повинен погодити з Комісією розробку пропозицій у цій сфері,

▼B

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

СЕКЦІЯ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

С т а т т я  1 
Предмет

1. Ця Директива, яка є п’ятою рамковою Директивою у значенні частини (1) статті 16 
Директиви 89/391/ЄЕС, що встановлює мінімальні вимоги безпеки та гігієни праці для 
роботи з екранним обладнанням, як визначено у статті 2.

2. Положення Директиви 89/391/ЄЕС у всій своїй повноті поширюються на всю сферу, 
зазначену у пункті 1, без шкоди для більш жорстких та/або спеціальних положень, 
передбачених цією Директивою.

3. Ця Директива не поширюється на:

(a) кабіни водіїв або кабіни керування рухомими засобами та устаткуванням;
(b) комп’ютерні системи на засобах транспорту;
(c) комп’ютерні системи, призначені, головним чином, для суспільного використання;
(d) “портативні” системи для нетривалого використання на робочому місці;
(e) калькулятори, касові апарати та будь-яке інше устаткування, що має невеликий 

індикатор даних або результатів вимірів, для безпосереднього використання 
такого встаткування;

1 ОВ С 28, 3.2.1988, С. 1.
2 ОВ L 183, 29.6.1989, С. 1.
3 ОВ L 185, 9.7.1974, С. 15.
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(f) друкуючі машинки традиційної конструкції, відомі як “друкуюча машина з вікном”.

С т а т т я  2 
Визначення

Для цілей цієї Директиви наведені нижче визначення, повинні мати такі значення:

(a) екранні пристрої - алфавітно-цифровий або графічний екран (дисплей), незалежно 
від того, який метод індикації покладений в основу пристрою;

(b) робоче місце (робоча станція) - сукупність устаткування, що включає екранний 
пристрій, який може доповнюватися клавіатурою або пристроєм введення та/або 
програмним забезпеченням, що представляє інтерфейс “оператор-ЕОМ”, іншими 
приладами, периферійними пристроями, що включають пристрої для дискет, телефон, 
модем, друкувальний пристрій, тримач документів, робоче крісло і робочий стіл або 
робоча поверхня, а також необхідне виробниче середовище;

(c) працівник – працівник, згідно з визначенням у пункті (а) статті 3 Директиви 89/391/
ЄЕС, який звичайно використовує екранні пристрої в значній частині своєї звичайної 
роботи. 

СЕКЦІЯ II 
ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

С т а т т я  3 
Аналіз робочих станцій

1. Роботодавці зобов’язані проводити аналіз робочих станцій, з метою оцінки та 
поліпшення умов безпеки і гігієни праці працівників, особливо, щодо можливих 
ризиків, пов’язаних із зором, фізичним станом і психічним стресом.

▼B

2. Роботодавці повинні вжити необхідних заходів для усунення ризику, виявленого 
під час оцінок, відповідно до пункту 1, беручи до уваги додатковий та/або поєднаний 
вплив ризиків, виявлених у такий спосіб. 

С т а т т я  4 
Робочі станції, що вводяться у роботу вперше

Роботодавці повинні вжити необхідних заходів для того, щоб робочі станції, 
які вводяться у роботу після 31 грудня 1992 року, відповідали мінімуму вимог, 
викладеному в Додатку. 

С т а т т я  5 
Робочі станції, що вже перебувають у роботі

Роботодавці повинні вжити відповідних заходів для того, щоб забезпечити 
відповідність мінімуму вимог, викладеному у Додатку, тих робітників станцій, які вже 
перебували в роботі до 31 грудня 1992 року, не пізніше, ніж через чотири роки, після 
вказаної дати. 
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С т а т т я  6 
Інформування та навчання працівників

1. Без шкоди статті 10 Директиви 89/391/ЄЕС, працівники повинні отримувати 
інформацію про всі аспекти безпеки та гігієни праці, пов’язані з їхніми робочими 
станціями, зокрема, інформацію про такі заходи, які застосовуються до робочих 
станцій, які впроваджуються у відповідності зі статтями 3, 7 та 9.

У всіх випадках, працівники або їхні представники повинні бути поінформовані про 
заходи щодо безпеки і гігієні праці, які застосовуються згідно з цією Директивою. 

2. Без шкоди статті 12 Директиви 89/391/ЄЕС, кожен працівник повинен пройти 
підготовку в області використання робочої станції, перш ніж приступити до роботи 
подібного роду, а також у тих випадках, коли відбувається значна модифікація у 
організації роботи такої станції. 

С т а т т я  7 
Щоденний робочий розпорядок

Роботодавець повинен планувати діяльність виконавця таким чином, щоб щоденна 
робота за екраном періодично призупинялася на перерви або замінялася іншою 
роботою, з метою скорочення робочого навантаження біля екрану.

С т а т т я  8 
Консультації та участь працівників 

Консультації та участь працівників та/або їхніх представників відносно питань, 
охоплюваних у цій Директивою, включаючи Додатки до неї, повинні здійснюватися 
згідно зі статтею 11 Директиви 89/391/ЄЕС. 

С т а т т я  9 
Захист очей і зору працівників

1. Працівники повинні мати можливість проходити відповідну перевірку очей та зору, 
що проводиться фахівцем належної кваліфікації:

― до початку роботи з екранним пристроєм;

▼B

― згодом, з регулярною періодичністю;

― при виникненні труднощів із зором, що може бути пов’язане з роботою в екрана.

2. Працівники повинні мати право на офтальмологічне обстеження, якщо результати 
перевірки, зазначеної в частині 1 показали, що це необхідно.

3. Якщо результати перевірки, зазначеної в частині 1, або обстеження, відповідно до 
частини 2, показують, що це необхідно, і якщо не можуть бути використані звичайні 
способи корекції, працівники повинні забезпечуватися спеціальними способами 
корекції, що відповідають виконуваній роботі. 
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4. Заходи, що застосовуються відповідно до даної статті, не повинні ні за яких умов 
втягувати працівників у додаткові фінансові затрати.

5. Захист очей і зору працівників може забезпечуватися як частина національної 
системи охорони здоров’я.

СЕКЦІЯ III 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  10 
Адаптація до Додатків

Жорсткі технічні зміни у Додатку, обумовлені технічним прогресом, змінами 
міжнародних норм або технічних умов, а також загальними поданнями у сфері 
екранних пристроїв, повинні прийматися відповідно до порядку, передбаченим в 
статті 17 Директиви 89/391/ЄЕС.

С т а т т я  11 
Прикінцеві положення

1. Держави-члени повинні ввести в дію закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення, необхідні для забезпечення відповідності цій Директиві не пізніше 31 
грудня 1992 року. 

Вони повинні негайно інформувати про це Комісію.

2. Держави-члени повинні направити в Комісію тексти положень національного права 
у сфері, регламентованій цією Директивою, що вже ухвалені або ухвалюються.

▼М1 –––––––

▼B

С т а т т я  1 2 
Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼B

ДОДАТОК 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ 

(статті 4 та 5 ) 

Попереднє зауваження

Зобов’язання, визначені у цьому Додатку, повинні виконуватися для досягнення 
цілей цієї Директиви і, при цьому, по-перше, на робочій станції повинні бути присутні 
всі необхідні компоненти і, по-друге, щоб цьому не перешкоджали вимоги або 
характеристики завдання.

1.  УСТАТКУВАННЯ
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(a) Загальне зауваження

Саме використання устаткування, як таке, не повинно бути джерелом ризику для 
працівників.

(b) Екран дисплея

Символи на екрані повинні бути добре позначені і чітко представлені, мати відповідний 
розмір, між символами і рядками символів повинна бути належна відстань.

Зображення на екрані повинне бути стабільним, без будь-яких миготінь або інших 
видів нестабільності.

Яскравість та/або контрастність символів повинна бути легко регульована оператором, 
а також легко адаптуватися до навколишніх умов.

Екран повинен легко та вільно повертатися і нахилятися залежно від до потреби 
оператора.

Повинна передбачатися можливість використання окремої підставки, або 
регульованого столу для розміщення екрану.

Екран не повинен відблискувати або відбивати світло, що може викликати дискомфорт 
у користувача.

(c) Клавіатура

Клавіатура повинна відкидатися і бути автономною (відокремленою від екрану) для 
того, щоб працівник міг вибрати зручну робочу позу і уникнути втоми рук (кисті і 
верхньої частини руки).

Простір перед клавіатурою повинен бути достатнім для опору рук оператора.

Клавіатура повинна мати матову поверхню, щоб уникнути віддзеркалювання.

Розташування клавіш і самі клавіші повинні бути такими, щоб полегшити роботу із 
клавіатурою.

Позначення клавіш повинне бути достатньо контрастним і розбірливим.

(d) Робочий стіл або робоча поверхня

Робочий стіл або робоча поверхня повинні бути достатнього розміру, мати поверхню, з 
низькою відбивною здатністю, допускати гнучкість при розміщенні екрана, клавіатури, 
документів і відповідного устаткування.

Підставка для документів повинна бути стійкою і врегульованою і розташовуватися 
таким чином, щоб мінімізувати необхідність незручних рухів голови та очей.

Повинен бути достатній простір для того, щоб працівник міг зайняти зручне положення.
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(e) Робоче крісло

Робоче крісло повинне бути стійким і дозволяти оператору легко рухатися та займати 
зручне положення.

Сидіння повинне регулюватися по висоті. Спинка сидіння повинна регулюватися як по 
висоті, так і по нахилу.

Повинна бути передбачена підніжка для тих, кому це необхідно для зручності.

▼B

2. СЕРЕДОВИЩЕ

(a) Вимоги до простору

Робоча станція (робоче місце) повинна бути спроектована такий чином і мати такі 
розміри, щоб працівникові був наданий достатній простір для зміни робочого 
положення та рухів.

(b) Освітлення

Кімнатне освітлення та/або робочого місця (робочі лампи) повинно створювати 
нормальні умови освітлення і відповідний контраст між екраном і навколишнім 
середовищем, з урахуванням виду роботи та вимог видимості з боку користувача.

Можливе відбиття світла, що заважає, та віддзеркалювання на екрані чи іншому 
устаткуванні повинні усуватися шляхом відповідного розміщення робочого місця та 
робочої станції, а також завдяки розташуванню і вибору відповідних типів штучних 
джерел світла. 

(c) Віддзеркалювання та відбиття

Робочі станції повинні проектуватися таким чином, щоб джерела світла, такі як вікна 
або відкриті просвіти, прозорі або напівпрозорі стіни, а також яскраво пофарбовані 
арматури або стіни не викликали прямого віддзеркалення та, наскільки це можливо, 
відбиттів на екрані.

Вікна повинні оснащуватися відповідною системою регульованих шторок для того, 
щоб зменшити денне світло, що падає на робочу станцію.

(d) Шум

При оснащенні робочої станції необхідно брати до уваги шум, який походить від 
устаткування такої робочої станції, зокрема, для того щоб не відволікати увагу і не 
заважати розмовам.

(e) Тепло

Устаткування, що входить до робочої станції, не повинне виділяти надлишкове тепло, 
що може спричинити незручності працівникам.
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(f) Випромінювання

Все випромінювання, за винятком видимої частини електромагнітного спектра, 
повинно бути зведене до незначного рівня з погляду безпеки і охорони здоров’я 
працівників.

(g) Вологість

Повинен бути забезпечений і підтримуватися належний рівень вологості.

3. ІНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА/ЕОМ

При розробці, виборі, замовленні та модифікації програмного забезпечення, а також 
при розробці завдань, що передбачають використання екранного устаткування, 
роботодавець повинен керуватися наступними засадами:

(a) програмне забезпечення повинно відповідати розв’язуваним завданням;
(b) програмне забезпечення повинно бути простим у використанні, а де необхідно, 

адаптовано до рівня знань і досвіду оператора; не слід використовувати засоби 
кількісної і якісної перевірки, незнайомі працівникам;

(c) працівники повинні одержувати зворотний зв’язок про роботу систем;
(d) системи повинні видавати на екран інформацію у форматі і темпі, зручному для 

операторів;
(e) принципи ергономіки, застосовувані в програмному забезпеченні, повинні, 

зокрема, поширюватися і на обробку даних людиною.
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COUNCIL DIRECTIVE 90/270/EEC OF 29 MAY 1990 ON THE MINIMUM 
SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS FOR WORK WITH DISPLAY SCREEN 
EQUIPMENT (FIFTH INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN THE MEANING OF 
ARTICLE 16 (1) OF DIRECTIVE 87/391/EEC)

(OJ L 156, 21.6.1990, p.14)   

 Amended by:
Official Journal
 No page date

►M1 DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL Text with EEA relevance of 20 June 2007  L 165 21 27.6.2007

Corrected by:
►C1 Corrigendum, OJ L 171, 4.7.1990, p. 30 (90/270)
▼B

COUNCIL DIRECTIVE 
of 29 May 1990 

on the minimum safety and health requirements for work 
with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning 

of Article 16 (1) of Directive 87/391/EEC) 
(90/270/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 118a thereof,
Having regard to the Commission proposal (1) drawn up after consultation with the Advisory 
Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,
In cooperation with the European Parliament (2),
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),
Whereas Article 118a of the Treaty provides that the Council shall adopt, by means of 
Directives, minimum requirements designed to encourage improvements, especially in the 
working environment, to ensure a better level of protection of workers’ safety and health;
Whereas, under the terms of that Article, those Directives shall avoid imposing administrative, 
financial and legal constraints, in a way which would hold back the creation and development 
of small and medium-sized undertakings;
Whereas the communication from the Commission on its programme concerning safety, 
hygiene and health at work (4) provides for the adoption of measures in respect of new 
technologies; whereas the Council has taken note thereof in its resolution of 21 December 
1987 on safety, hygiene and health at work (5);
Whereas compliance with the minimum requirements for ensuring a better level of safety at 
workstations with display screens is essential for ensuring the safety and health of workers;
Whereas this Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of 

1 OJ No C 113, 29.4.1988, p. 7 and OJ No C 130, 26.5.1989, p. 5.
2 OJ No C 12, 16.1.1989, p. 92 and OJ No C 113, 7.5.1990.
3 OJ C 318, 12.12.1988, p. 32.
4 OJ No C 28, 3.2.1988, p. 3.
5 OJ No C 28, 3.2.1988, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31990L0270R%2802%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31990L0270R%2802%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31990L0270
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01990L0270-20070627&qid=1429795887278&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01990L0270-20070627&qid=1429795887278&from=EN
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Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (1); whereas the provisions of the 
latter are therefore fully applicable to the use by workers of display screen equipment, 
without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in the present 
Directive;
Whereas employers are obliged to keep themselves informed of the latest advances in 
technology and scientific findings concerning workstation design so that they can make any 
changes necessary so as to be able to guarantee a better level of protection of workers’ 
safety and health;
Whereas the ergonomic aspects are of particular importance for a workstation with display 
screen equipment;
Whereas this Directive is a practical contribution towards creating the social dimension of 
the internal market;
Whereas, pursuant to Decision 74/325/EEC (2), the Advisory Committee on Safety, Hygiene 
and Health Protection at Work shall be consulted by the Commission on the drawing-up of 
proposals in this field,
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I 
GENERAL PROVISIONS

Article 1 
Subject

1. This Directive, which is the fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) 
of Directive 89/391/EEC, lays down minimum safety and health requirements for work with 
display screen equipment as defined in Article 2.
2. The provisions of Directive 89/391/EEC are fully applicable to the whole field referred to 
in paragraph 1, without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in 
the present Directive.
3. This Directive shall not apply to:
(a) drivers’ cabs or control cabs for vehicles or machinery;
(b) computer systems on board a means of transport;
(c) computer systems mainly intended for public use;
(d) ’portable’ systems not in prolonged use at a workstation;
(e) calculators, cash registers and any equipment having a small data or measurement 
display required for direct use of the equipment;
(f) typewriters of traditional design, of the type known as ‘typewriter with window’.

Article 2 
Definitions

For the purpose of this Directive, the following terms shall have the following meanings:
(a) display screen equipment: an alphanumeric or graphic display screen, regardless of the 
1 OJ No L 183, 29.6.1989, p. 1.
2 OJ No L 185, 9.7.1974, p. 15.
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display process employed;
(b) workstation: an assembly comprising display screen equipment, which may be provided 

with a keyboard or input device and/or software determining the operator/machine 
interface, optional accessories, peripherals including the diskette drive, telephone, 
modem, printer, document holder, work chair and work desk or work surface, and the 
immediate work environment;

(c) worker: any worker as defined in Article 3 (a) of Directive 89/391/EEC who habitually uses 
display screen equipment as a significant part of his normal work.

SECTION II 
EMPLOYERS’ OBLIGATIONS

Article 3 
Analysis of workstations

1. Employers shall be obliged to perform an analysis of workstations in order to evaluate the 
safety and health conditions to which they give rise for their workers, particularly as regards 
possible risks to eyesight, physical problems and problems of mental stress.
2. Employers shall take appropriate measures to remedy the risks found, on the basis of the 
evaluation referred to in paragraph 1, taking account of the additional and/or combined 
effects of the risks so found.

Article 4 
Workstations put into service for the first time

Employers must take the appropriate steps to ensure that workstations first put into service 
after 31 December 1992 meet the minimum requirements laid down in the Annex.

Article 5 
Workstations already put into service

Employers must take the appropriate steps to ensure that workstations already put 
into service on or before 31 December 1992 are adapted to comply with the minimum 
requirements laid down in the Annex not later than four years after that date.

Article 6 
Information for, and training of, workers

1. Without prejudice to Article 10 of Directive 89/391/EEC, workers shall receive information 
on all aspects of safety and health relating to their workstation, in particular information 
on such measures applicable to workstations as are implemented under Articles 3, 7 and 9.
In all cases, workers or their representatives shall be informed of any health and safety 
measure taken in compliance with this Directive.
2. Without prejudice to Article 12 of Directive 89/391/EEC, every worker shall also receive 
training in use of the workstation before commencing this type of work and whenever the 
organization of the workstation is substantially modified.

Article 7 
Daily work routine
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The employer must plan the worker’s activities in such a way that daily work on a display 
screen is periodically interrupted by breaks or changes of activity reducing the workload at 
the display screen.

Article 8 
Worker consultation and participation

Consultation and participation of workers and/or their representatives shall take place in 
accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on the matters covered by this Directive, 
including its Annex.

Article 9 
Protection of workers’ eyes and eyesight

1. Workers shall be entitled to an appropriate eye and eyesight test carried out by a person 
with the necessary capabilities:

— before commencing display screen work,
— at regular intervals thereafter, and
— if they experience visual difficulties which may be due to display screen work.

2. Workers shall be entitled to an ophthalmological examination if the results of the test 
referred to in paragraph 1 show that this is necessary.
3. If the results of the test referred to in paragraph 1 or of the examination referred to 
in paragraph 2 show that it is necessary and if normal corrective appliances cannot be 
used, workers must be provided with special corrective appliances appropriate for the work 
concerned.
4. Measures taken pursuant to this Article may in no circumstances involve workers in 
additional financial cost.
5. Protection of workers’ eyes and eyesight may be provided as part of a national health 
system.

SECTION III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 10 
Adaptations to the Annex

The strictly technical adaptations to the Annex to take account of technical progress, 
developments in international regulations and specifications and knowledge in the field of 
display screen equipment shall be adopted in accordance with the procedure laid down in 
Article 17 of Directive 89/391/EEC.

Article 11 
Final provisions

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 31 December 1992.
They shall forthwith inform the Commission thereof.
2. Member States shall communicate to the Commission the texts of the provisions of 
national law which they adopt, or have already adopted, in the field covered by this Directive.
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▼M1 —————

▼B

Article 12

This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX 
MINIMUM REQUIREMENTS 

(Articles 4 and 5)

Preliminary remark

The obligations laid down in this Annex shall apply in order to achieve the objectives of 
this Directive and to the extent that, firstly, the components concerned are present at the 
workstation, and secondly, the inherent requirements or characteristics of the task do not 
preclude it.
1.  EQUIPMENT

(a)  General comment

The use as such of the equipment must not be a source of risk for workers.
(b)  Display screen

The characters on the screen shall be well-defined and clearly formed, of adequate size and 
with adequate spacing between the characters and lines.
The image on the screen should be stable, with no flickering or other forms of instability.
The brightness and/or the contrast between the characters and the background shall be 
easily adjustable by the operator, and also be easily adjustable to ambient conditions.
The screen must swivel and tilt easily and freely to suit the needs of the operator.
It shall be possible to use a separate base for the screen or an adjustable table.
The screen shall be free of reflective glare and reflections liable to cause discomfort to the 
user.
(c)  Keyboard

The keyboard shall be tiltable and separate from the screen so as to allow the worker to find 
a comfortable working position avoiding fatigue in the arms or hands.
The space in front of the keyboard shall be sufficient to provide support for the hands and 
arms of the operator.
The keyboard shall have a matt surface to avoid reflective glare.
The arrangement of the keyboard and the characteristics of the keys shall be such as to 
facilitate the use of the keyboard.
The symbols on the keys shall be adequately contrasted and legible from the design working 
position.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31990L0270
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(d)  Work desk or work surface

The work desk or work surface shall have a sufficiently large, low-reflectance surface and 
allow a flexible arrangement of the screen, keyboard, documents and related equipment.
The document holder shall be stable and adjustable and shall be positioned so as to minimize 
the need for uncomfortable head and eye movements.
There shall be adequate space for workers to find a comfortable position.
(e)  Work chair

The work chair shall be stable and allow the operator easy freedom of movement and a 
comfortable position.
The seat shall be adjustable in height.
The seat back shall be adjustable in both height and tilt.
A footrest shall be made available to any one who wishes for one.
2.  ENVIRONMENT

(a)  Space requirements

The workstation shall be dimensioned and designed so as to provide sufficient space for the 
user to change position and vary movements.
(b)  Lighting

Room lighting and/or spot lighting (work lamps) shall ensure satisfactory lighting conditions 
and an appropriate contrast between the screen and the background environment, taking 
into account the type of work and the user’s vision requirements.
Possible disturbing glare and reflections on the screen or other equipment shall be prevented 
by coordinating workplace and workstation layout with the positioning and technical 
characteristics of the artificial light sources.
(c)  Reflections and glare

Workstations shall be so designed that sources of light, such as windows and other openings, 
transparent or translucid walls, and brightly coloured fixtures or walls cause no direct 
glare ►C1 and no distracting reflections on the screen ◄ .

Windows shall be fitted with a suitable system of adjustable covering to attenuate the 
daylight that falls on the workstation.
(d)  Noise

Noise emitted by equipment belonging to workstation(s) shall be taken into account when a 
workstation is being equipped, in particular so as not to distract attention or disturb speech.
(e)  Heat

Equipment belonging to workstation(s) shall not produce excess heat which could cause 
discomfort to workers.
(f)  Radiation

All radiation with the exception of the visible part of the electromagnetic spectrum shall be 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31990L0270R%2802%29
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reduced to negligible levels from the point of view of the protection of workers’ safety and 
health.
(g)  Humidity

An adequate level of humidity shall be established and maintained.
3.  OPERATOR/COMPUTER INTERFACE

In designing, selecting, commissioning and modifying software, and in designing tasks using 
display screen equipment, the employer shall take into account the following principles:

(a) software must be suitable for the task;
(b) software must be easy to use and, where appropriate, adaptable to the operator’s 

level of knowledge or experience; no quantitative or qualitative checking facility may 
be used without the knowledge of the workers;

(c) systems must provide feedback to workers on their performance;
(d) systems must display information in a format and at a pace which are adapted to 

operators;
(e) the principles of software ergonomics must be applied, in particular to human data 

processing.
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15. ДИРЕКТИВА РАДИ 92/58/ЄЕС ВІД 24 ЧЕРВНЯ 1992 РОКУ ПРО 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗНАКАМИ БЕЗПЕКИ ТА/
АБО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС РОБОТИ (ДЕВ’ЯТА ОКРЕМА 
ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

Зі змінами, внесеними:
Офіційний вісник

№ С дата
►M1	 Директива Європейського Парламенту та Ради 
2007/30/ЄС від 20 червня 2007 року

 L 165  21 27.6.2007

▼B

ДИРЕКТИВА РАДИ 92\58\ЄЕС  
від 24 червня 1992 року 

про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки 
та/або гігієни на робочому місці 

(дев’ята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 89/391/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ:

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, 
зокрема, його статтю 118а,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), надану після узгодження з Дорадчим комітетом 
з безпеки, гігієни та охорони праці,

У співпраці з Європейським Парламентом (2),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (3),

Оскільки стаття 118 а Договору передбачає, що Рада повинна прийняти за допомогою 
Директив мінімальні вимоги з метою сприяння поліпшенням, особливо виробничого 
середовища з метою забезпечення більш високого рівня охорони праці і здоров’я 
працівників,

Оскільки відповідно до умов зазначеної статті у таких Директивах варто уникати 
використання адміністративних, фінансових і правових обмежень, якщо вони 
перешкоджають створенню і розвиткові малих і середніх підприємств,

Оскільки послання Комісії у відношенні програми безпеки, гігієни і охорони праці ((4)) 
передбачає перегляд і розширення сфери застосування Директиви 77/576/ЄЕС від 
25 червня 1977 року про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних 
положень держав-членів в сфері забезпечення позначень безпеки і гігієні праці на 
робочому місці ((5)), 

Оскільки у своїй резолюції від 21 грудня 1987 року щодо безпеки, гігієні та охорони 
праці ((6)) Рада взяла до уваги намір Комісії представити їй в найкоротші строки 

1 ОВ № L 53, 28.2.1991, С. 46 та ОВ № З 279, 26.10.1991, С. 13
2 ОВ № L 240, 16.9.1991, С. 102 і ОВ № З 150, 15.6.1992 
3 ОВ № L 159, 17.6.1991, С. 9
4 ОВ № L 28, 3.2.1988, С. 3 
5 ОВ № L 229, 7.9.1977, С. 12. З останніми змінами, внесеними Директивою Комісії 79/640/ЄЕС (ОВ № L183, 19.7.1977, С.11)
6 ОВ № L 28, 3.2.1989, С. 1



ЗМІСТ  92/58/ЄЕС 658

пропозицію щодо перегляду і розширення вищезгаданої Директиви,

Оскільки з метою дотримання більшої послідовності і визначеності Директива 77/576/
ЄЕС повинна бути замінена цією Директивою,

Оскільки ця Директива є окремою Директивою у значенні статті 16(1) Директиви Ради 
89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про введення заходів, що сприяють поліпшенню 
безпеки і гігієни праці працівників (1); оскільки положення зазначеної Директиви 
цілком поширюються на забезпечення позначень безпеки і гігієни праці, без шкоди 
для більш суворих та/або спеціальних положень, що визначені в цій Директиві,

Оскільки існуючі в рамках Співтовариства правила пов’язані, головним чином, з 
позначеннями безпеки і позначенням небезпечних перешкод і місцезнаходжень і 
тому обмежуються незначним типом таких позначень,

Оскільки у результаті такого обмеження, деякі види небезпек не мають відповідних 
позначень; оскільки повинні бути введені нові типи позначень для того, щоб дати 
можливість роботодавцям і працівникам визначити й уникнути можливих ризиків, 
що загрожують безпеці і здоров’ю,

▼B

Оскільки позначення безпеки і гігієни праці мають бути передбачені там, де неможливо 
зменшити небезпеку до необхідного рівня за допомогою засобів колективного захисту 
або методів і процедур, що використовуються при організації робіт,

Оскільки істотні розходження в позначеннях безпеки, використовуваних у існуючий 
момент у державах-членах, привели до невизначеності, що може одержати ще більше 
поширення при вільному переміщенні працівників у рамках внутрішнього ринку,

Оскільки використання стандартних позначень повинне, у цілому, зменшити 
небезпеки, обумовлені мовними і культурними розходженнями працівників,

Оскільки ця Директива є суттєвим кроком у напрямку посилення соціальної значимості 
внутрішнього ринку,

Оскільки у відповідності з Рішенням 74/325/ЄЕС ((2)) з останніми змінами, внесеними 
Актом про приєднання Іспанії та Португалії, Дорадчий комітет з безпеки, гігієни та 
охорони праці має проконсультуватися з Комісією з метою розробки пропозицій в цій 
сфері.

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

СЕКЦІЯ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1 
Сфера застосування

1 ОВ № L 183, 29.6.1989, С. 1
1 ОВ № L 185, 9.7.1974, С.15
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1. Ця Директива є дев’ятою окремою Директивою у значенні статті 16(1) Директиви 
89/391/ЄЕС, встановлює мінімальні вимоги для забезпечення позначень безпеки та/
або гігієни на робочому місці.

2. Ця Директива не повинна поширюватися на позначення небезпечних речовин, 
що поставляють на ринок, і препаратів, продукції та/або устаткування, якщо інші 
положення Співтовариства не містять спеціальних рекомендацій щодо цього.

3. Ця Директива не повинна поширюватися на позначення, використовувані для 
регулювання автодорожнього, залізничного і повітряного транспорту, внутрішнього 
та морського судноплавства.

4. Положення Директиви 89/391/ЄЕС, без шкоди для більш суворих та/або спеціальних 
положень, що містяться в цій Директиві, повинні повністю поширюватися на всю 
сферу, розглянуту в частині 1.

С т а т т я  2 
Визначення

У значенні цієї Директиви:

a) Позначення безпеки і гігієни праці - це такі позначення, які відносяться до 
специфічного об’єкту, діяльності або ситуації і включають інформацію або інструкції 
з безпеки і гігієни праці на робочому місці за допомогою позначень, які вивішують 
спеціально, кольорів, світлових знаків або акустичних сигналів, словесних повідомлень 
або сигналів за допомогою рук (жестикуляції), залежно від обставин;

b) Заборонне позначення - це знак, що забороняє дії, які можуть спричинити, або 
викликати небезпеку;

c) попереджуюче позначення - це знак попередження про ризик або небезпеку;

d) обов’язкове позначення - це знак, що пропонує особливе поводження;

▼B

e) позначення запасного виходу або першої допомоги - це знаки, що вказують на 
аварійний вихід або служби надання першої допомоги, або рятувальні служби;

f) інформаційні позначення - це позначення, що містять інформацію, відмінну від 
зазначеної в пунктах (b) - (e);

g) вказівна дошка - це позначення, що представляє специфічну інформацію за 
допомогою сполучення геометричної форми, кольорів і умовного позначення, або 
піктограми, і який стає видимим за допомогою висвітлення певної інтенсивності;

h) додаткові засоби до вказівної дошки - це випадки використання такої дошки разом 
з одним із позначень, зазначених у пункті (g), що надають додаткову інформацію;

i) кольори безпеки - це кольори, якому надається специфічне значення (зміст);
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j) умовне позначення або піктограма - це фігура, що описує ситуацію або пропонує 
спеціальне поводження, що використається на вказівних дошках або освітлюваній 
поверхні;

k) світлове позначення - це знак, створюваний за допомогою пристосування, 
виготовленого із прозорого або напівпрозорого матеріалу, освітлюваного зсередини 
або з боку задньої стінки таким чином, що створюється враження світлої поверхні;

l) акустичний сигнал - це закодований звуковий сигнал, що створюється і передається 
пристроєм, спеціально призначеним для цієї мети, без використання людського або 
штучного голосу;

m) словесне повідомлення - означає заздалегідь певне мовне повідомлення, 
передане людиною або за допомогою штучного голосу;

n) сигнал за допомогою рук - це рух та/або положення рук та/або кистей рук у 
закодованій формі для управління людьми, що виконують маневри, що означає ризик 
або небезпека для працівників.

СЕКЦІЯ II 
ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦІВ

С т а т т я  3 
Загальні правила

1. Роботодавці повинні передбачити використання позначень безпеки і гігієни 
праці, які визначені в цій Директиві, у тому випадку, якщо за допомогою засобів 
колективного захисту або застосовуваних при організації роботи заходів, методів і 
процедур неможливо уникнути або зменшити до необхідного рівня загрозу ризику 
або забезпечити наявність таких позначень на відповідних місцях.

Роботодавці повинні брати до уваги оцінку ризику, відповідно зі статтею 6 (3) (а) 
Директиви 89/391/ЄЕС.

2. Без шкоди положенням Додатку V, позначення для автодорожнього, залізничного і 
повітряного транспорту, а також внутрішнього і морського судноплавства повинні бути 
встановлені, якщо це необхідно, для цих видів транспорту на території підприємств 
та/або фірм.

С т а т т я  4 
Позначення безпеки і гігієни праці, що використовуються уперше

Без шкоди для статті 6, позначення безпеки і гігієни праці, що вводять уперше до дати 
зазначеної в частині 1 статті 11 (1), або після цієї дати, повинні відповідати мінімальним 
вимогам, встановленим у Додатках I - IX.

▼B

С т а т т я  5 
Позначення безпеки і гігієни праці, що вже перебувають у використанні
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Без шкоди статті 6, позначення безпеки і гігієни праці, що вже перебувають у 
використанні до строку, зазначеного в першій частині статті 11 (1), повинні відповідати 
вимогам, установленим у Додатках I - IX не пізніше ніж через 18 місяців після 
зазначеного строку.

С т а т т я  6 
Виключення із загальних правил

1. Беручи до уваги види діяльності та/або розмір підприємства, держави-члени 
можуть визначити категорії підприємств, яким дозволяється замінити повністю, 
частково або тимчасово світлові позначення та/або акустичні сигнали, передбачені 
цією Директивою, альтернативними заходами, що забезпечують аналогічний рівень 
захисту.

2. Держави-члени, після узгодження між обома сторонами галузі, можуть частково 
скасувати застосування розділу 2 Додатка VIII та/або розділу 3 Додатка IX, застосовуючи 
одночасно альтернативні заходи, які гарантують еквівалентний рівень захисту.

С т а т т я  7 
Інформація і інструкції для працівників

1. Без шкоди статті 10 Директиви 89/391/ЄЕС, працівники та/або їхні представники 
повинні бути поінформовані про всі заходи, які вживаються у зв’язку з використанням 
позначень безпеки і гігієни праці.

2. Без шкоди статті 12 Директиви 89/391/ЄЕС працівники повинні одержувати відповідні 
інструкції, зокрема, у вигляді спеціальних вказівок, пов’язаних з позначеннями безпеки 
і гігієни праці.

Зокрема, інструкції, згадані вище, повинні включати опис значень позначень, 
особливо позначень, які містять слова, а також звичайного і особливого поводження 
в зазначених випадках.

С т а т т я  8 
Консультації і участь працівників

Консультації і участь працівників та/або їхніх представників відносно питань, 
визначених в цій Директиві, включаючи Додатки I - IX, повинні здійснюватися у 
відповідності зі статтею 11 Директиви 89/391/ЄЕС.

СЕКЦІЯ III 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  9 
Внесення змін до Додатків

Внесення змін технічного характеру до Додатків I - IX повинні прийматися відповідно 
до порядку, установленого статтею 17 Директиви 89/391/ЄЕС, у світлі:

-  ухвалення Директив про технічне наближення і стандартизації стосовно розробки 
та виконання позначень або пристроїв для безпеки та гігієни праці;
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▼B

-  технічного прогресу, зміни міжнародних правил та технічних умов, а також більш 
сучасного підходу стосовно позначень безпеки та гігієни праці.

С т а т т я  10

1. Директива 77/576/ЄЕС повинна бути скасована відповідно до дати, зазначеної у 
першому підпункті статті 11 (1).

Однак, у випадках, зазначених у статті 5, ця Директива повинна застосовуватися 
протягом, максимум, 18 місяців від дня зазначеної дати.

2. Будь-яке посилання на скасовану Директиву повинне бути переадресована на 
відповідні положення цієї Директиви.

С т а т т я  11 
Прикінцеві положення

1. Держави-члени повинні ввести в дію закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення, необхідні для забезпечення відповідності Директиві не пізніше 24 червня 
1994 року.

Вони повинні негайно інформувати про це Комісію.

2. Якщо держави-члени приймають ці заходи, то останні повинні містити посилання на 
цю Директиву, або супроводжуватися таким посиланням, у випадку їхньої офіційної 
публікації.

3. Держави-члени повинні повідомляти Комісії тексти положень національного 
законодавства у сфері, регламентованою цією Директивою, що вже прийнятий або 
приймається.

▼М1 –––––

▼B

С т а т т я  1 2

Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼B

ДОДАТОК I 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ВІДНОСНО ПОЗНАЧЕНЬ БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ ПРАЦІ

1. Попередні зауваження

1.1 Якщо, відповідно до загального правила статті 3 цієї Директиви, використання 
позначень безпеки та/або гігієни праці необхідно, то вони повинні відповідати 
спеціальним вимогам Додатків II - IX.
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1.2 У цьому Додатку вводяться такі вимоги, описуються різні види використання 
позначень безпеки та/або гігієни праці і даються загальні правила взаємної заміни і 
сполучення позначень.

1.3 Позначення безпеки та/або гігієни праці повинні використовуватися тільки для 
надання повідомлення або інформації, передбачених цією Директивою.

2. Типи позначень

2.1. Постійні позначення

2.1.1 Постійні вказівні дошки та/або кольорове позначення безпеки 
використовуються як знаки заборони, попередження, обов’язкові вимоги, 
місцезнаходження і вказівки аварійних маршрутів і служб першої допомоги. 
Вказівні дошки та/або кольорові позначення повинні використовуватися для 
постійного позначення місця і вказівки устаткування для боротьби з пожежею.

2.1.2 Вказівні дошки на контейнерах і трубопроводах повинні розміщуватися так, як 
це зазначено в Додатку ІІІ. 

2.1.3 Місця, де є ризик зіткнення з перешкодами або падіння, повинні мати постійне 
позначення за допомогою використання кольорового позначення та/або вказівних 
знаків.

2.2. Позначення, що використовуються в необхідних випадках.

2.2.1 Світлові позначення, звукові сигнали та/або словесні повідомлення повинні 
використовуватися для необхідних випадків, з урахуванням можливостей взаємної 
заміни і сполучення позначень, як це відзначалося в розділі III, для того, щоб 
просигналізувати про небезпеку, викликати працівників для виконання спеціальних 
дій та екстреної евакуації людей.

2.2.2 Сигнали за допомогою рук та/або словесних повідомлень повинні 
використовуватися там, де цього вимагає випадок, для керівництва діями людей, що 
виконують ризиковані та небезпечні дії.

3. Взаємозамінні і сполучи позначення

3.1 Будь-який з позначень, зазначений нижче, може бути використаний, якщо вони 
мають однакову дію:

- світлове позначення безпеки або вказівна дошка;
- для зазначення місць, що характеризуються перешкодами або можливими 

падіннями;
- світлові позначення, звукові сигнали та словесні повідомлення;
- сигнали за допомогою позицій рук або словесні повідомлення.

3.2. Деякі типи позначень можуть використовуватися разом:

- світлові позначення та звукові сигнали;
- світлові позначення та словесні повідомлення;
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- сигнали за допомогою рук та словесні повідомлення.

4. Інструкції в таблиці, наведеної нижче, поширюються на всі кольорові позначення:

▼B

Кольори Зміст або призначення позначення Інструкції і інформація
Червоний Позначення небезпеки Небезпечний стан

Попередження про небезпеці
Зупинка, вимикання пристрою 
аварійного відключення. 
Евакуація.

Устаткування для боротьби з пожежею Позначення і місцезнаходження

Жовтий або помаранчевий Попереджуюче позначення Бути уважним, вжити заходів 
обережності. Перевірити.

Синій Знак обов’язкових дій 
Особливе поводження або дія. 
Надягти індивідуальне захисне 
спорядження.

Зелений
Аварійний маршрут, позначення першої 
допомоги 

Двері, виходи, маршрути, 
устаткування, пристрої

Відсутність небезпеки Повернення до норми

5. На ефективність позначення не повинно впливати:

5.1 присутність іншого емісійного джерела того ж типу, що заважає видимості і 
чутності, зокрема:

5.1.1. необхідно уникати розміщення великої кількості позначень занадто близько 
один від одного;

5.1.2 не слід одночасно використовувати два світлові позначення, які, можливо, 
будуть вносити плутанину;

5.1.3 світлове позначення не повинно використовуватися поблизу іншого аналогічного 
джерела світіння;

5.1.4 два звукових сигнали не повинні використовуватися одночасно;

5.1.5 звуковий сигнал не повинен використовуватися там, де існує занадто сильний 
навколишній шум;

5.2 поганий дизайн, недостатня кількість, неправильне розміщення, поганий стан 
ремонтних робіт або неправильне функціонування позначень або пристроїв, що 
сигналізують.

6. Залежно від запропонованих вимог, позначення і пристрої, що сигналізують, повинні 
підлягати очищенню, технічному обслуговуванню, перевірці, ремонту, регулярно 
замінятися для того, щоб вони зберігали властиві їм функціональні якості.

7. Кількість і розміщення встановлюваних позначень і пристроїв, що сигналізують, 
повинні залежати від характеру ризику або небезпеки, або від зони охоплення.

8. Позначення, що вимагають певного виду енергії, повинні забезпечуватися 
гарантійним аварійним живленням на випадок відключення енергії протягом усього 
часу, поки небезпека у зв’язку із цим не буде виключена.
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9. Перемикання світлового позначення та/або звукового сигналу вказує момент, 
коли необхідно почати необхідну дію; позначення або сигнал повинні залишатися 
увімкненими протягом того часу, що потрібно для виконання цієї процедури.

10. Світні позначення і звукові сигнали повинні перевірятися перед уведенням у 
дію і згодом, досить часті інтервали часу, для того, щоб забезпечити правильне їхнє 
функціонування і ефективну роботу.

11. Якщо слух або зір працівників ослаблені, включаючи випадки ослаблення, 
обумовлені носінням індивідуального захисного спорядження, необхідно вживати 
заходи для того, щоб додати або змінити використовувані позначення.

12. Площадки, приміщення або спеціально відгороджені місця для зберігання значних 
кількостей небезпечних речовин або препаратів, повинні позначатися за допомогою 
відповідного попереджуючого позначення, зазначеного в частині 3.2. Додатку II, або 
позначатися, як описано в розділі I Додатку III, якщо ярлики (маркування) окремих 
упаковок або контейнерів не відповідає цьому призначенню.

▼B

ДОДАТОК II 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВКАЗІВНИХ ЗНАКІВ

1. Основні характеристики

1.1 Форма і кольори вказівних знаків, зазначених у частині 3, у відповідності зі 
специфікою їхнього призначення (вказівні дошки, що зображують заборону, 
попередження, обов’язкові дії, аварійний маршрут, аварію або устаткування для 
боротьби з пожежею).

1.2 Піктограма повинна бути, по можливості, проста і повинна містити тільки істотні 
деталі.

1.3 Використовувані піктограми можуть незначно відрізнятися або бути більш 
докладними ніж ті, які наведені в частині 3, за умови, що вони передають такий самий 
зміст, як і ніякі розходження або адаптація не змінює передане значення.

1.4 Вказівні дошки повинні виготовлятися з ударостійких і стійких до погодних умов 
матеріалів, що підходять до навколишнього середовища.

1.5 Розміри, а також колористичні й фотометричні характеристики вказівних знаків 
повинні бути такими, щоб вони були легко видні й зрозумілі.

2. Умови використання

2.1 Вказівні дошки, у принципі, повинні встановлюватися на підходящій висоті і у 
положенні, що відповідає прямій поля зору, з урахуванням перешкод, що перебувають 
або в місці доступу в зону, у випадку загальної небезпеки, або в безпосередній 
близькості від особливої небезпеки або об’єкта, і в добре освітленому, зручному і 
видному місці.
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Без шкоди для положень Директиви 89/654/ЄЕС, фосфоресцентні фарби, матеріали зі 
здатністю, що відбиває, або штучне висвітлення повинні використовуватися там, де 
рівень природного світла незначний.

2.2 Вказівна дошка повинна прибиратися, коли ситуація, для якої вона призначена, 
перестає існувати.

3. Вказівні дошки, які підлягають використанню

3.1 Заборонні позначення

Основні характеристики:
– кругла форма;
– чорна піктограма на білому фоні, червона рамка і діагональна лінія (червоні 

кольори займають не менш 35 % площі позначення)

Знаки, що підлягають використанню:

 Не палити Паління і відкрите полум’я 
заборонене

Немає доступу для 
пішоходів

▼B

Не гасити водою  Не питна Немає доступу для сторонніх 
осіб

Немає в’їзду для промислового транспорту Не доторкатися

3.2. Попереджуючі позначення

Основні характеристики

– трикутна форма;
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– чорна піктограма на жовтому фоні с чорним контуром (жовта частина складає не 
менш 50% площі позначення).

Займистий матеріал 
або висока температура (1)

Вибухонебезпечний матеріал Токсичний матеріал

 Корозійний матеріал  Радіоактивний матеріал  Підвішений вантаж

1 За відсутності спеціального позначення для високої температури

▼B

Промислові засоби 
транспорту

 Небезпека: електрика  Загальна небезпека

Лазерний промінь  Матеріали, що 
окисляються 

Неіонізуюче 
випромінювання

Сильне магнітне поле  Перешкода  Падіння
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Біологічний ризик  Низька температура  Шкідливий або отруйний 
матеріал

3.3 Позначення обов’язкових дій

Основні характеристики:

– округла форма;

– біла піктограма на синьому (блакитному) фоні (синя частина займає не менше 50 % 
площі позначення).
(*) Піктограма, передбачена Директивою Ради 90/679/ЄЕС від 26 листопада 1990 року у сфері захисту працівників від ризиків, 
що випливають внаслідок перебування під впливом біологічних речовин під час роботи (сьома окрема Директива відповідно до 
положень частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС). ОВ № L 374 від 31.12.1990, С. 1.
(**) Фон цього знаку може бути виключно оранжевого кольору, якщо вказаний колір обґрунтовується необхідністю відрізнити 
його від схожого вже існуючого дорожнього знаку.

▼B

 Захист очей 
 Повинен бути одягнутий 

 Захисна каска 
 Повинна бути одягнута 

 Захист вух 
 Повинен бути одягнутий

 Респіраторне спорядження 
 Повинне бути одягнене

 Захисні черевики 
 Повинні бути одягнуті 

 Захисні рукавички 
 Повинні бути одягнуті

 Захисний комбінезон 
 Повинен бути одягнутий

 Захист особи 
 Повинна бути одягнута

 Захисний канат 
 Повинен бути прив’язаний
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Пішоходи повинні користуватися цією 
дорогою 

Загальний знак обов’язкового 
застосування (він може, за необхідності, 
супроводжуватися іншим позначенням)

3.4 Позначення аварійних маршрутів або першої допомоги

Основні характеристики:

– прямокутна або квадратна форма;  
– біла піктограма на зеленому фоні (зелена частина складає не менше 50 % площі 
позначення).

▼B

Аварійний вихід/аварійний маршрут

У цьому напрямку  (Додаткове інформаційне позначення)

Пункт першої допомоги Носилки Захищаючий душ Промивання очей
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Телефон на випадок надзвичайної ситуації
для виходу чи першої допомоги

3.5 Позначення для боротьби з пожежею

Основні характеристики:

– прямокутна або квадратна форма;

– біла піктограма на червоному фоні (червона частина займає не менше 50% площі 
позначення)

Пожежний шланг Сходи Вогнегасник Екстрений телефон на 
випадок пожежі

У цьому напрямку  (Додаткове інформаційне позначення)

▼B

ДОДАТОК III 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ, ЗАПРОПОНОВАНІ ДЛЯ ПОЗНАЧЕНЬ НА КОНТЕЙНЕРАХ І 

ТРУБОПРОВОДАХ

1. Контейнери, що використовуються в роботі з небезпечними речовинами і 
препаратами, зазначеними в Директивах 67/548/ЄЕС(1) й 88/379/ЄЕС(2), а також 
контейнери, що використовуються для зберігання таких небезпечних речовин і 
препаратів і наявні трубопроводи, що містять або передають небезпечні речовини 
й препарати, повинні маркіруватися (піктограма або позначення на кольоровому тлі) 
відповідно до зазначених Директив.

Частина 1 не поширюється на контейнери, що використовуються в роботі протягом 
1 ОВ № L 196, 16.8.1967, С. 1
2 ОВ № L 187, 16.7.1988, С. 14
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короткочасних періодів часу, а також на контейнери, вміст яких часто змінюється, 
за умови, що будуть прийняті альтернативні адекватні заходи, зокрема, пов’язані з 
інформуванням та/або навчанням, які гарантують аналогічний рівень захисту.

Маркування, зазначене в частині 1, може:

- замінятися попереджувальними позначеннями, передбаченими у Додатку II, з 
використанням таких самих піктограм або позначень;

- доповнюється інформацією, однаковою з назвою та/або формулою небезпечної 
речовини або препарату з відомостями про небезпеку;

- доповнюється або заміняється при транспортуванні контейнерів на місце 
роботі, відповідними позначеннями, які застосовуються у Співтоваристві для 
транспортування небезпечних речовин та препаратів.

2. Позначення повинні прикріплюватися з врахуванням:

- їх розташування на видній стороні (сторонах);
- негнучої форми, самоклеючої поверхні або напису фарбою.

3. Там, де це необхідно, позначення, розглянуті в частині 1 цього Додатку, повинні 
мати основні характеристики, зазначені в частині 1.4. Додатка II, а також відповідати 
умовам використання вказівних знаків, визначених у частині 2 Додатка II.

4. Без шкоди для частин 1, 2 і 3, маркування на трубопроводах повинне бути видимим, 
наноситися в найнебезпечніших місцях, таких як вентилі або з’єднання труб, і на 
прийнятних відстанях один від одного.

5. Площадки, приміщення або спеціально обгороджені місця для зберігання значних 
кількостей небезпечних речовин або препаратів повинні позначатися за допомогою 
відповідного попереджуючого позначення, наведеного в частині 3.2 Додатка II, або 
позначатися, як описано в частині 1 Додатка III, якщо маркування окремих упаковок 
або контейнерів не відповідає цьому завданню, беручи до уваги п.2.5 Додатку II 
відносно розмірів.

Сховища певних небезпечних речовин і препаратів можуть позначатися за допомогою 
попереджуючого позначення загальної небезпеки.

Позначення або маркування, згадані вище, повинні розміщатися поблизу місця 
зберігання або на дверях, що ведуть у приміщення для зберігання.

▼B

ДОДАТОК IV 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ І МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ УВСТАТКУВАННЯ 

ДЛЯ БОРОТЬБИ З ПОЖЕЖЕЮ

1. Попереднє зауваження

Цей Додаток поширюється на устаткування, використовується винятково з метою 
боротьби з пожежею.

2. Устаткування для боротьби з пожежею повинне виділятися за допомогою особливих 
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кольорів самого устаткування і установки позначення його місця розташування та/
або за допомогою фарбування спеціальними кольорами місць розташування такого 
устаткування і підходів до них.

3. Кольори для позначення устаткування — червоний.

Площа офарблення в червоні кольори повинна бути досить великою, так щоб 
устаткування можна було б легко розрізнити.

4. Для вказівки місцезнаходження такого устаткування повинні використовуватися 
вказівні дошки, передбачені в частині 3.5 Додатка II.

▼B

ДОДАТОК V 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДО ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ 

ПЕРЕШКОДИ І НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, А ТАКОЖ МАРШРУТИ РУХУ

1. Позначення перешкод і небезпечних місцезнаходжень

1.1 Місця, де існує ризик зіткнення з перешкодами, падіння або падіння предметів, 
повинні позначатися за допомогою жовтих і чорних, або червоних і білих смуг, якими 
позначаються внутрішні зони підприємства, куди працівники мають доступ у процесі 
своєї роботи.

1.2 Розміри позначень повинні бути відповідні масштабам перешкоди і 
місцезнаходження небезпеки, що вказує.

1.3 Жовті і чорні, або червоні і білі смуги повинні наноситися під кутом приблизно 45 
градусів і бути більш менш однакового розміру.

1.4 Приклад:

2. Позначення транспортних маршрутів

2.1 Там, де використання і устаткування приміщень вимагає захисту працівників, 
необхідно чітко позначити маршрут руху транспортних коштів за допомогою 
безперервних смуг кольорів, що відрізняє добре, переважно, білого або жовтого з 
урахуванням кольорів фону.

2.2 Смуги можуть розташовуватися таким чином, щоб позначити необхідна безпечна 
відстань між транспортними засобами й будь-яким предметом, що може перебуває 
поблизу, або між транспортними засобами й пішоходами.

2.3 Постійні транспортні маршрути в прилягаючій зоні зовні будинку повинні, наскільки 
це практично доцільно, позначатися аналогічним образом, якщо в цій зоні відсутні 
відповідні загородження або пішохідні тротуари.

▼B
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ДОДАТОК VI 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СВІТНИХ ЗНАКІВ

1. Основні характеристики

1.1 Світло, випромінюване позначенням, повинне створювати світловий контраст 
із відповідним навколишнім оточенням, відповідно до передбачуваних умов 
використання цього позначення, не викликаючи при цьому сліпучого блиску, внаслідок 
надлишкового світла, або не допускаючи поганої видимості через недостатність 
висвітлення.

1.2 Світна поверхня, що випромінює знак, що вказує, може бути одного кольорів, або 
представляти піктограму на певному фоні.

1.3 Єдині кольори повинні відповідати таблиці кольорів і їхніх значень, визначених у 
частині 4 Додатка I.

1.4 Аналогічно, якщо позначення являє собою піктограму, то остання повинна 
відповідати всім необхідним вимогам, зазначеним у Додатку II.

2. Спеціальні правила, що регламентують використання

2.1 Якщо пристрій може світити як безперервне, так і миготливе позначення, то 
миготливе позначення повинно використовуватися для позначення більш високого 
рівня небезпеки, або більш термінової необхідності належного/вимушеного 
втручання, ніж це обумовлено безупинним світловим позначенням.

Тривалість кожного миготіння або частота миготінь світлового позначення повинна 
бути такою, щоб:

- забезпечити відповідне сприйняття повідомлення; 
- не допустити плутання між різними світловими позначеннями або позначеннями, 
які світять безперервно.

2.2 Якщо миготливий сигнал використовується замість або разом зі звуковим сигналом, 
необхідно користуватися відповідними правилами.

2.3 Пристрій, який подає миготливі вказівні сигнали у випадку серйозної небезпеки, 
повинен перебувати під особливим спостереженням, або забезпечуватися 
додатковою лампою.

▼B

ДОДАТОК VII 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВУКОВИХ ПОЗНАЧЕНЬ

1. Основні характеристики

1.1 Звукові сигнали повинні:

а) мати рівень звуку, значно перевищуючий навколишній шум так, щоб його можна 
було легко розрізнити і щоб він не становив хворобливого впливу; 
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b) бути легко пізнавані, зокрема, з погляду тривалості звуків і інтервалів між ними, 
або групами звукових сигналів, а також чітко відрізнятися від інших звукових 
сигналів і навколишнього шуму.

1.2 Якщо пристрій може генерувати звуковий сигнал змінної або постійної частоти, 
то змінна частота повинна бути використана для сигналу, що вказує на підвищений 
рівень небезпеки, або на більш термінову необхідність належного/вимушеного 
втручання або дії в порівнянні із сигналами стабільної частоти.

2. Правила

Сигнал для евакуації повинен бути безперервним.

▼B

ДОДАТОК VIII 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СЛОВЕСНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

1. Основні характеристики

1.1 Словесний зв’язок між тими, що повідомляють або джерелом повідомлень і одним 
або більше слухачами повинна мати форму (іноді закодовану) коротких текстів, фраз, 
груп слів та/або окремих слів.

1.2 Усні повідомлення повинні бути короткими, по можливості, простими і чіткими; 
усні можливості мовця (передавального повідомлення) і можливості сприйняття 
слухаючого (слухаючих) повинні відповідати забезпеченню надійної словесної 
комунікації. 

1.3 Словесна комунікація є безпосередньою (за допомогою людського голосу), 
або не безпосередньою (за допомогою людського або штучного голосу по радіо з 
використанням відповідних засобів).

2. Спеціальні правила, що регламентують використання

2.1 Люди, які беруть участь у процесі, повинні добре знати використовувану мову, 
щоб вони могли правильно вимовляти або розуміти слова переданого повідомлення 
й потім поводитися таким чином, як це необхідно для безпеки й здоров’я.

2.2 Якщо усне повідомлення використається замість або разом з жестикуляцією, то 
повинні використатися наступні усні слова;

· старт (початок) для вказівки початку команди
· стоп для переривання або закінчення руху
· кінець для закінчення операції
· підйом для підйому вантажу
· спуск для опускання вантажу
· вперед 

необхідно сполучати із відповідними 
рухами рук

· назад 
· вправо
· вліво
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· небезпека для екстреної зупинки
· швидко для прискорення руху з метою безпеки

▼B

ДОДАТОК IX 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СИГНАЛІЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЖЕСТІВ

1. Особливості

Сигнали за допомогою рук повинні бути точними, простими, розширюваними, легкими 
для виконання і розуміння та, повністю відмінними від інших подібних сигналів.

Якщо одночасно використовуються обидві руки, то їхній рух повинен бути симетричним 
і таким, що передає лише один сигнал.

Використовувані сигнали, за умови, що вони відповідають наведеним вище вимогам, 
можуть незначно змінюватися або уточнюватися, у порівнянні з тими, які наведені в 
частині 3; однак, вони повинні бути такими ж виразними і зрозумілими.

2. Особливі правила, що регламентують використання

2.1 Особу, що подає сигнали (надалі «сигнальник»), повинна використовувати рух 
рук/кистей рук для подачі маневрених сигналів особі, що приймає сигнали (надалі 
«операторові»).

2.2 Сигнальник повинен мати можливість стежити за усіма маневрами візуально, не 
наражаючись на небезпеку в цьому зв’язку.

2.3 Обов’язки сигнальника повинні складатися винятково з керівництва маневрами і 
забезпечення безпеки працівників, що перебувають поблизу.

2.4 Якщо умови, описані в частині 2.2. не виконуються, то повинні бути додатково 
виділені один або більше сигнальників.

2.5 Оператор повинен перервати здійснюваний маневр для того, щоб запросити 
нові інструкції, якщо він не може виконати отримані накази при необхідній гарантії 
безпеки.

2.6 Додаткові вимоги

- Оператор повинен вміти розуміти сигнальника без труднощів.

- Сигнальник повинен одягати один або більше необхідних відрізняючи елементів, 
наприклад, куртку, каску, нарукавники або нарукавні пов’язки, або носити при собі 
палку.

 Відрізняючі елементи повинні бути яскравого кольору; бажано, щоби вони всі були 
одного кольору і використовувалися виключно сигнальниками.

3. Умовні сигнали, що підлягають використанню
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Попереднє зауваження

Нижче наведений набір умовних сигналів, які, без шкоди для інших правил, 
застосовуються на рівні Співтовариства і застосовуються при виконанні тих самих 
маневрів у деяких секторах промисловості:

▼B

Значення Опис Ілюстрація
А. Загальні 
сигнали
СТАРТ 
Увага 
Початок команди 

Обидві руки розведені в сторони, 
горизонтально, долонями вниз 

СТОП 
Зупинка 
Кінець руху 

Права рука вказує нагору, долоня 
повернена вперед 

КІНЕЦЬ операції Обидві долоні стислі на рівні грудей 

B. Вертикальні рухи
ПІДЙОМ Права рука вказує нагору, долоня повернена вперед і 

повільно описує коло 

ОПУСКАННЯ Права рука вказує вниз, долоня повернена усередину 
і повільно описує коло 

ВЕРТИКАЛЬНА 
ВІДСТАНЬ 

Руки вказують відповідна відстань 

C. Горизонтальні рухи
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РУХ УПЕРЕД Обидві руки зігнуті, долоні дивляться нагору й руки 
(до ліктя) роблять повільні рухи до тулуба

РУХ НАЗАД Обидві руки зігнуті, долоні дивляться вниз, і руки (до 
ліктя) роблять повільні рухи від тулуба 

ПРАВОРУЧ ВІД 
СИГНАЛЬНИКА 

Права рука витягнута убік у горизонтальному 
положенні, долонею вниз, і повільно робить невеликі 
рухи вправо

ЛІВОРУЧ ВІД 
СИГНАЛЬНИКА 

Ліва рука витягнута убік у горизонтальному 
положенні, долонею вниз, і повільно робить невеликі 
рухи вліво 

ГОРИЗОНТАЛЬНА 
ВІДСТАНЬ

Руки вказують відповідну відстань 

D. Небезпека
НЕБЕЗПЕКА 
 Екстрена зупинка

Обидві руки підняті нагору долонями вперед 

ШВИДКО Всі рухи прискорюються  
ПОВІЛЬНО Всі рухи сповільнюються  
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COUNCIL DIRECTIVE 92/58/EEC OF 24 JUNE 1992 ON THE MINIMUM 
REQUIREMENTS FOR THE PROVISION OF SAFETY AND/OR HEALTH SIGNS 
AT WORK (NINTH INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN THE MEANING OF 
ARTICLE 16 (1) OF DIRECTIVE 89/391/EEC)

(OJ L 245, 26.8.1992, p.23)   

 Amended by:
 

Official Journal
 No page date

►M1 DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL Text with EEA relevance of 20 June 2007

 
L 165

21 27.6.2007

►M2 DIRECTIVE 2014/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 26 February 2014

 L 65 1 5.3.2014

▼B

COUNCIL DIRECTIVE 92/58/EECof 24 June 1992 
on the minimum requirements for the provision of safety and/or health 

signs at work (ninth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) 
of Directive 89/391/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 118 a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1), submitted following consultation of 
the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,

In cooperation with the European Parliament  (2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),

Whereas Article 118 a of the Treaty provides that the Council must adopt, by means of 
directives, minimum requirements to encourage improvements, especially in the working 
environment, as regards the health and safety of workers;

Whereas, under that Article, such directives must avoid imposing administrative, financial 
and legal constraints in a way which would hold back the creation and development of small 
and medium-sized undertakings;

Whereas the Commission communication on its programme concerning safety, hygiene and 
health at work (4) provides for a revision and extension of the scope of Council Directive 
77/576/EEC of 25 July 1977 on the approximation of the laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States relating to the provision of safety signs at places at work (5);

1 OJ No C 53, 28.2.1991, p. 46 and OJ No C 279, 26.10.1991, p. 13.
2 OJ No C 240, 16.9.1991, p. 102 and OJ No C 150, 15.6.1992.
3 OJ No C 159, 17.6.1991, p. 9.
4 OJ No C 28, 3.2.1988, p. 3.
5 OJ No L 229, 7.9.1977, p. 12. Last amended by Commission Directive 79/640/EEC. (OJ No L 183, 19.7.1979, p. 11.).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0058
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0058-20140325&qid=1430375278982&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01992L0058-20140325&qid=1429456614978&from=EN
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Whereas, in its Resolution of 21 December 1987 on safety, hygiene, and health at work (1), 
the Council took note of the Commission’s intention of submitting to it within a short period 
of time a proposal for revising and extending the abovementioned Directive;

Whereas Directive 77/576/EEC should be replaced by this Directive for the sake of consistency 
and clarity;

Whereas this Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16 (l)of 
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (2); wheres the provisions of 
Directive 89/391/EEC therefore apply in full to the provision of safety and health signs 
at work, without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this 
Directive;

Whereas existing Community rules relate mainly to safety signs and the marking of dangerous 
obstacles and locations, and are therefore restricted to a limited number of types of signs;

Whereas the effect of this restriction is that some hazards are not appropriately marked; 
whereas new types of signs should therefore be introduced in order to enable employers 
and workers to identify and avoid risks to safety and/or health at work;

Whereas safety and/or health signs must be provided where hazards cannot be adequately 
reduced by techniques for collective protection or by measures, methods or procedures 
used in the organization of work;

Whereas the many differences between the safety and/or health signs currently in use in 
the Member States lead to uncertainty, and this may become more widespread with the 
free movement of workers within the internal market;

Whereas the use of standardized signs at work is, in general, likely to reduce the hazards 
which may arise from linguistic and cultural differences between workers;

Whereas this Directive constitutes a tangible step towards developing the social dimension 
of the internal market;

Whereas, pursuant to Decision 74/325/EEC (3), as last amended by the Act of Accession of 
Spain and Portugal, the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at 
Work is to be consulted by the Commission on the drafting of proposals in this field,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Object

1. This Directive, which is the ninth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) 
of Directive 89/391/EEC, lays down minimum requirements for the provision of safety and/

1 OJ No C 28, 3.2.1989, p. 1.
2 OJ No L 183, 29.6.1989, p. 1.
3 OJ No L 185, 9.7.1974, p. 15.
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or health signs at work.

▼M2

2. This Directive shall not apply to signs for the placing on the market of hazardous substances 
and mixtures, products and/or equipment, unless other Union provisions make specific 
reference thereto.

▼B

3. This Directive shall not apply to signs used for regulating road, rail, inland waterway, sea 
or air transport.

4. The provisions of Directive 89/391/EEC shall apply in full to the whole area referred to in 
paragraph 1, without prejudice to more stringent and/or specific provisions in this Directive.

Article 2
Definitions

For the purposes of this Directive:

(a) safety and/or health signs means signs referring to a specific object, activity or situation 
and providing information or instructions about safety and/or health at work by means of a 
signboard, a colour, an illuminated sign or acoustic signal, a verbal communication or a hand 
signal, as the case may be;

(b) prohibition sign means a sign prohibiting behaviour likely to incur or cause danger;

(c) warning sign means a sign giving warning of a hazard or danger;

(d) mandatory sign means a sign prescribing specific behaviour;

(e) emergency escape or first-aid sign means a sign giving information on emergency exits 
or first-aid or rescue facilities;

(f) information sign means a sign providing information other than that referred to in (b) to 
(e);

(g) signboard means a sign which provides specific information by a combination of 
a geometric shape, colours and a symbol or pictogram and which is rendered visible by 
lighting of sufficient intensity;

(h) supplementary signboard means a signboard used together with one of the signs 
described under (g), which provides supplementary information;

(i) safety colour means a colour to which a specific meaning is assigned;

(j) Symbol or pictogram means a figure which describes a situation or prescribes specific 
behaviour and which is used on a signboard or illuminated surface;

(k) illuminated sign means a sign produced by a device made of transparent or translucent 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0058
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materials which are illuminated from the inside or the rear in such a way as to give the 
appearance of a luminous surface;

(l) acoustic signal means a coded sound signal which is released and transmitted by a device 
designed for that purpose, without the use of a human or artificial voice;

(m) verbal communication means a predetermined spoken message communicated by a 
human or artificial voice;

(n) hand signal a movement and/or position of the arms and/or hands, in coded form, for 
guiding persons who are carrying out manoeuvres which constitute a hazard or danger for 
workers.

SECTION II 
EMPLOYERS’ OBLIGATIONS

A r t i c l e  3 
General rules

1. Employers shall provide safety and/or health signs as laid down in this Directive where 
hazards cannot be avoided or adequately reduced by techniques for collective protection 
or measures, methods or procedures used in the organization of work, or ensure that such 
signs are in place.

Employers shall take into account any risk evaluation made in accordance with Article 6 (3) 
(a) of Directive 89/391/EEC.

2. Without prejudice to the provisions of Annex V, the signs used for road, rail, inland 
waterway, sea and air transport shall be installed, wherever appropriate for such forms of 
transport, inside undertakings and/or firms.

A r t i c l e  4 
Safety and/or health signs used for the first time

Without prejudice to Article 6, a safety and/or health sign used at work for the first time 
on or after the date referred to in Article 11(1) first subparagraph must fulfil the minimum 
requirements set out in Annexes I to IX.

A r t i c l e  5 
Safety and/or health signs already in use

Without prejudice to Article 6, a safety and/or health sign which was already in use at work 
before the date referred to in Article 11(1) first subparagraph must fulfil the minimum 
requirements set out in Annexes I to IX by no later than eighteen months after that date.

A r t i c l e  6 
Exemptions

1. Taking account of the types of activity and/or size of the undertakings concerned, 
Member States may specify categories of undertakings allowed to replace totally, partially 
or temporarily the illuminated signs, and/or acoustic signals provided for in this Directive by 
alternative measures which afford the same level of protection.
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2. Member States may derogate, after consulting both sides of industry, from the application 
of Annex VIII, section 2 and/or Annex IX, section 3, whilst laying down alternative measures 
guaranteeing the same level of protection.

3. Member States shall consult, in accordance with national laws and/or practice, employers’ 
and workers’ organizations when implementing paragraph 1.

A r t i c l e  7 
Information and instruction for workers

1. Without prejudice to Article 10 of Directive 89/391/EEC, workers and/or their 
representatives shall be informed of all the measures to be taken concerning the safety 
and/or health signs used at work.

2. Without prejudice to Article 12 of Directive 89/391/EEC, workers must be given suitable 
instruction, in particular in the form of specific directions concerning the safety and/or 
health signs used at work.

In particular, the instruction referred to in the first subparagraph shall cover the meaning 
of the signs, especially signs incorporating words, and the general and specific behaviour to 
be adopted.

A r t i c l e  8 
Consultation of workers and workers’ participation

Consultation and participation of workers and/or their representatives shall take place in 
accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on the matters covered by this Directive, 
including Annexes I to IX.

SECTION III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

A r t i c l e  9 
Adaptation of the Annexes

Adaptations of a technical nature to Annexes I to IX shall be adopted, in accordance with the 
procedure provided for in Article 17 of Directive 89/391/EEC, in the light of:

— the adoption of directives on technical harmonization and standardization concerning 
the design and manufacture of safety and/or health signs or devices at work,

— technical progress, changes in international rules or specifications and advances in 
knowledge in the field of safety and/or health signs at work.

A r t i c l e  10

1. Directive 77/576/EEC shall be repealed on the date referred to in Article 11 (1), first 
subparagraph.

However, in the cases referred to in Article 5, that Directive shall continue to apply for a 
maximum period of eighteen months following that date.

2. Any reference to the repealed Directive shall be taken to refer to the corresponding 



ЗМІСТ  92/58/EEC 683

provisions of this Directive.

A r t i c l e  11 
Final provisions

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
required to comply with this Directive no later than 24 June 1994.

They shall immediately inform the Commission thereof.

2. When Member States adopt these measures they shall contain a reference to this Directive 
or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such a reference shall be laid down by the Member States.

3. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of 
domestic law which they have already adopted or adopt in the field covered by this Directive.

▼M1 —————

▼B

A r t i c l e  1 2

This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX I 
GENERAL MINIMUM REQUIREMENTS CONCERNING SAFETY AND/OR 

HEALTH SIGNS AT WORK

1.  Preliminary remarks

1.1. Where health and/or safety signs are required by the general rule in Article 3 of the 
Directive, they must conform to the specific requirements in Annexes II to IX.
1.2. This Annex introduces those requirements, describes the different uses of safety and/
or health signs, and gives general rules on the interchanging and combining of signs.
1.3. Health and/or safety signs must be used only to convey the message or information 
specified in the Directive.

2.  Types of signs

2.1.  Permanent signs

2.1.1. Permanent signboards must be used for signs relating to prohibitions, warnings and 
mandatory requirements and the location and identification of emergency escape routes 
and first-aid facilities.

Signboards and/or a safety colour must be used to mark permanently the location and 
identification of fire-fighting equipment.

2.1.2. Signboards on containers and pipes must be placed as laid down in Annex III.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0058
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2.1.3. Places where there is a risk of colliding with obstacles or of falling must be permanently 
marked with a safety colour and/or with signboards.

2.1.4. Traffic routes must be permanently marked with a safety colour.

2.2.  Occasional signs

2.2.1. Illuminated signs, acoustic signals and/or verbal communication must be used where 
the occasion requires, taking into account the possibilities for interchanging and combining 
signs set out in Section 3, to signal danger, to call persons to take a specific course of action 
and for the emergency evacuation of persons.

2.2.2. Hand signals and/or verbal communication must be used where the occasion requires, 
to guide persons carrying out hazardous or dangerous manoeuvres.

3.  Interchanging and combining signs
3.1. Any one of the following may be used if equally effective:

— a safety colour or a signboard to mark places where there is an obstacle or a drop,

— illuminated signs, acoustic signals or verbal communication,

— hand signals or verbal communication.
3.2. Some types of signs may be used together:

— illuminated signs and acoustic signals,

— illuminated signs and verbal communication,

— hand signals and verbal communication.

4. The instructions in the table below apply to all signs incorporating a safety colour:

Colour Meaning or 
purpose

Instructions and information

Red Prohibition sign Dangerous behaviour
Danger alarm Stop, shutdown, emergency cutout 

devices
Evacuate

Fire-fighting 
equipment

Identification and location

Yellow or Amber Warning sign Be careful, take precautions
Examine

Blue Mandatory sign Specific behaviour or action
Wear personal protective equipment
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Green Emergency 
escape, first aid 

sign

Doors, exits, routes, equipment, 
facilities

No danger Return to normal

5. The effectiveness of a sign must not be adversely affected by:

 5.1. the presence of another emission source of the same type which interferes with 
visibility or audibility; therefore, in particular,

 5.1.1. the placing of too many signs too close together should be avoided;

 5.1.2. two illuminated signs which are likely to be confused are not to be used at the 
same time;

 5.1.3. an illuminated sign is not to be used in the proximity of another similar illuminated 
source;

 5.1.4. two acoustic signals are not to be used at the same time;

 5.1.5. an acoustic signal is not be used if there is too much ambient noise;

 5.2. poor design, insufficient number, incorrect positioning, poor state of repair or 
incorrect functioning of the signs or signalling devices.

6. Depending on requirements, signs and signalling devices must be cleaned, maintained, 
checked, repaired, and if necessary replaced on a regular basis to ensure that they retain 
their intrinsic and/or functional qualitities.

7. The number and positioning of signs or signalling devices to be installed will depend on 
the extent of the hazards or dangers or on the zone to be covered.

8. Signs requiring some form of power must be provided with a guaranteed emergency 
supply in the event of a power cut, unless the hazard has thereby been eliminated.

9. The triggering of an illuminated sign and/or acoustic signal indicates when the required 
action should start, the sign or signal must be activated for as long as the action requires.

Illuminated signs and acoustic signals must be reactivated immediately after use.

10. Illuminated signs and acoustic signals must be checked to ensure that they function 
correctly and that they are effective before they are put into service and subsequently at 
sufficiently frequent intervals.

11. If the hearing or the sight of the workers concerned is impaired, including impairment 
caused by the wearing of personal protective equipment, measures must be taken to 
supplement or replace the signs concerned.

▼M2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
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12. Areas, rooms or enclosures used for the storage of significant quantities of hazardous 
substances or mixtures must be indicated by a suitable warning sign taken from Section 
3.2 of Annex II, or marked as provided in Section 1 of Annex III, unless the labelling of the 
individual packages or containers is adequate for this purpose.

If there is no equivalent warning sign in Section 3.2 of Annex II to warn about hazardous 
chemical substances or mixtures, the relevant hazard pictogram, as laid down in Annex V 
to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council (1), must be 
used.

1 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and 
packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 
1907/2006 (OJ L 353, 31.12.2008, p. 1).
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▼B

ANNEX II 
MINIUM GENERAL REQUIREMENTS CONCERNING SIGNBOARDS

1.  Intrinsic features

1.1. The shape and colours of signboards are set out in section 3, in accordance with their 
specific object (signboards indicating a prohibition, a warning, a mandatory action, an 
escape route, an emergency or fire-fighting equipment).

1.2. Pictograms must be as simple as possible and should contain only essential details.

1.3. The pictograms used may be slightly different from or more detailed than those 
shown in section 3, provided that they convey the same meaning and that no difference or 
adaptation obscures the meaning.

1.4. Signboards are to be made of shock and weather-resistant material suitable for the 
surrounding environment.

1.5. The dimensions and colorimetric and photometric features of signoboards must be 
such that they can be easily seen and understood.

2.  Conditions of use

2.1. Signboards are in principle to be installed at a suitable height and in a position 
appropriate to the line of sight, taking account of any obstacles, either at the access 
point to an area in the case of a general hazard, or in the immediate vicinity of a specific 
hazard or object and in a well-lit and easily accessible and visible location.

 Without prejudice to the provisions of Directive 89/654/EEC, phosphorescent colours, 
reflective materials or artificial lighting should be used where the level of natural light 
is poor.

2.2. The signboard must be removed when the situation to which it refers ceases to exist.

3.  Signboards to be used

3.1.  Prohibitory signs

Intrinsic features:

— round shape

— black pictogram on white background, red edging and diagonal line (the red part to take 
up at least 35 % of the area of the sign).

Sign to be used

No smoking

Smoking and naked flames forbidden

No access for pedestrians

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0058
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Do not exinguish with water

Not drinkable

Not access for unauthorized

No access for industrial vehicles

Do not touch

3.2.  Warning signs

Intrinsic features:

— triangular shape

— black pictogram on a yellow background with black edging (the yellow part to take up at 
least 50 % of the area of the sign).

Flammable material or high temperature (1)

Explosive material

Toxic material

Corrosive material

Radioactive material

Overhead load

Industrial vehicles

Danger: electricity

General danger

► (1) M2 (2)

Laser beam

Oxidant material

Non-ionizing radiation

Strong magnetic field

Obstacles

1 In the absence of a specific sign for high temperature.
2 This warning sign shall not be used to warn about hazardous chemical substances or mixtures, except for cases when the warning sign 
is used in accordance with the second paragraph of Section 5 of Annex III to indicate the stores of hazardous substances or mixtures.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
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Drop

Biological risk (1)

Low temperature

►M2  ◄

3.3.  Mandatory signs

Intrinsic features:

— round shape

— white pictogram on a blue background (the blue part to take up at least 50 % of the area 
of the sign).

Eye protection must be worn

Safety helmet must be worn

Ear protection must be worn

Respiratory equipment must be worn

Safety boots must be worn

Safety gloves must be worn

Safety overalls must be worn

Face protection must be worn

Safety harness must be worn

Pedestrains must use this route

General mandatory sign

(to be accompanied where necessary by another sign)

3.4.  Emergency escape or first-aid signs

Intrinsic features:

— rectangular or square shape

— white pictogram on a green background (the green part to take up at least 50 % of the 
area of the sign)

1 Pictogram laid down in Council Directive 90/679/EEC of 26 November 1990 on the protection of workers from the risks related to 
exposure to biological agents at work (Seventh individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) / OJ No L 
374, 31.12.1990, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
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Emergency exit/escape route

This way

(supplementary information sign)

First-aid post

Stretcher

Safety shower

Eyewash

Emergency telephone for first-aid or escape

3.5.  Fire-fighting signs

Intrinsic features:

— rectangular or square shape

— white pictogram on a red background (the red part to take up at least 50 % of the area 
of the sign).

Fire hose

Ladder

Fire esctinguisher

Emergency fire telephone

This way

(supplementary information sign)

ANNEX III 
MINIMUM REQUIREMENTS GOVERNING SIGNS ON CONTAINERS AND PIPES

▼M2

1. Containers used at work for chemical substances or mixtures classified as hazardous 
according to the criteria for any physical or health hazard class in accordance with 
Regulation (EC) No 1272/2008, and containers used for the storage of such hazardous 
substances or mixtures, together with the visible pipes containing or transporting such 
hazardous substances and mixtures, must be labelled with the relevant hazard pictograms 
in accordance with that Regulation.

The first paragraph does not apply to containers used at work for brief periods nor to 
containers whose contents change frequently, provided that alternative adequate measures 
are taken, in particular for information and/or training, which guarantee the same level of 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
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protection.

The labels referred to in the first paragraph may be:

— replaced by warning signs set out in Annex II, using the same pictograms or symbols. If 
there is no equivalent warning sign in Section 3.2 of Annex II, the relevant hazard pictogram 
set out in Annex V of Regulation (EC) No 1272/2008 must be used,

— supplemented by additional information, such as the name and/or formula of the 
hazardous substance or mixture and the details of the hazard,

— for the transporting of containers at the place of work, supplemented or replaced by 
signs that are applicable throughout the Union for the transport of hazardous substances 
or mixtures.

▼B

2. Signs must be mounted as follows:

— on the visible side(s),

— in unpliable, self-adhesive or painted form.

3. Where appropriate, the signs referred to in section 1 of this Annex must have the intrinsic 
features defined in section 1.4. of Annex II and must fulfill the conditions of use for signboards 
laid down in section 2 of Annex II.

4. Without prejudice to sections 1,2 and 3, the labels used on pipes must be positioned visibly 
in the vicinity of the most dangerous points, such as valves and joint, and at reasonable 
intervals.

5. Areas, rooms or enclosures used for the storage of significant quantities 
of ►M2 hazardous ◄ substances or ►M2  mixtures ◄ must be indicated by a suitable warning 
sign taken from section 3.2 of Annex II, or marked as provided in section 1 of Annex III, 
unless the labelling of the individual packages or containers is adequate for this purpose, 
taking into account Annex II, point 1.5 with regard to dimensions.

Stores of a number of ►M2  hazardous ◄ substances or ►M2  mixtures ◄ may be indicated by 
the warning sign for general danger.

The signs or labels referred to above must be positioned, as appropriate, near the storage 
area or on the door leading into the storage room.

ANNEX IV 
MINIMUM REQUIREMENTS FOR THE IDENTIFICATION AND LOCATION OF FIRE-FIGHTING EQUIPMENT

1.  Preliminary remark
 This Annex applies to equipment used exclusively for fire-fighting purposes.
2. Fire-fighting equipment must be identified by using a specific colour for the equipment 

and placing a location signboard, and/or by using a specific colour for the places where 
such equipment is kept, or their access points.

3. The colour for identifying this equipment is red. The red area must be sufficiently large 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0058
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
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to allow the equipment to be identified easily.
4. The signboards provided for in section 3.5 of Annex Ii must be used to mark the locations 

of this equipment.

ANNEX V 
MINIMUM REQUIREMENTS GOVERNING SIGNS USED FOR OBSTACLES 
AND DANGEROUS LOCATIONS, AND FOR MARKING TRAFFIC ROUTES

1.  Signs for obstacles and dangerous locations

1.1. Places where there is a risk of colliding with obstacles, of falling or of objects falling 
should be marked with alternating yellow and black, or red and white stripes in built-up 
zones in the undertaking to which workers have access during their work.

1.2. The dimensions of the markings must be commensurate with the scale of the obstacle 
or dangerous location in question.

1.3. The yellow and black or red and white stripes must be at an angle of approximately 
45 ° and of more or less equal size.

1.4. Example:

2.  Marking of traffic routes

2.1. Where the use and equipment of rooms so requires for the protection of workers, 
traffic routes for vehicles must be clearly identified by continous stripes in a clearly visible 
colour, preferably white or yellow, taking into account the colour of the ground.

2.2. The stripes must be located so as to indicate the necessary safe distance between the 
vehicles and any object which may be near by, and between pedestrians and vehicles.

2.3. Permanent traffic routes in built-up areas outdoors should, as far as is practicable, be 
similarly marked, unless they are provided with suitable barriers or pavements.

ANNEX VI 
MINIMUM REQUIREMENTS FOR ILLUMINATED SIGNS

1.  Intrinsic features

1.1. The light emitted by a sign must produce a luminous contrast which is appropriate 
to its environment, in accordance with the intended conditions of use of the sign, but 
without producing glare for an excessive amount of light or poor visibility as a result of 
insufficient light.

1.2. The luminous area emitting a sign may be of a single colour or contain a pictogram 
on a specified background.

1.3. The single colour must correspond to the table of colours and their meanings set out 
in section 4 of Annex I.

1.4. Likewise, when the sign contains a pictogram, the latter must comply with all the 
relevant rules set out in Annex II.

2.  Specific rules governing use

2.1. If a device can emit both continuous and intermittent signs, the intermittent sign 
should be used to indicate a higher level of danger or a more urgent need for the 
requested/imposed intervention or action than is indicated by the continuous sign.
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The duration of each flash and the frequency of the flashers of an intermittent illuminated 
sign must be such as to

— ensure the proper perception of the message, and
— avoid any confusion either between different illuminated signs or with a continuous 

illuminated sign.
2.2. If a flashing sign is used instead of — or together with — an acoustic signal, identical 

codes must be used.
2.3. Devices for emitting flashing signs in the event of grave danger must be under special 

surveillance or be fitted with an auxiliary lamp.

ANNEX VII 
MINIMUM REQUIREMENTS FOR ACOUSTIC SIGNS

1.  Intrinsic features
1.1. Acoustic signals must:
(a) have a sound level which is considerably higher than the level of ambient noise, so that 

it is audible without being excessive or painful;
(b) be easily recognizable, particularly in terms of pulse length and the interval between 

pulses or groups of pulses, and be clearly distinct from any other acoustic signal and 
ambient noises.

1.2. If a device can emit an acoustic signal at variable and constant frequencies, the variable 
frequency should be used to indicate a higher level of danger or a more urgent need 
for the requested/imposed intervention or action in relation to the stable frequency.

2.  Code

 The signal for evacuation must be continuous.

ANNEX VIII 
MINIMUM REQUIREMENTS FOR VERBAL COMMUNICATION

1.  Intrinsic features
1.1. Verbal communication between a speaker or emitter and one or more hearers is 

to take the form of (sometimes coded) short texts, phrases, groups of words and/or 
individual words.

1.2. Spoken messages are to be as short, simple and clear as possible; the verbal skills of 
the speaker and the hearing abilities of the hearer(s) must be such as to ensure reliable 
verbal communication.

1.3. Verbal communication is direct (by means of the human voice) or indirect (by means 
of a human or artificial voice which is broadcast by whatever means is appropriate).

2.  Specific rules governing use
2.1. The persons involved must have a good knowledge of the language used so that they 

are able to pronounce and understand the spoken message correctly and consequently 
behave in a way which is appropriate to health and/or safety.

2.2. If verbal communication is used instead of — or together with — gestures, code 
words should be used such as:

— start to indicate the start of a command
— stop to interrupt or end a movement
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— end to stop the operation
— raise to have a load raised
— lower to have a load lowered
— forwards

to be coordinated with the corresponding 
hand signals— 

backwards
— right
— left
— danger for an emergency stop
— quickly to speed up a movement for safety reasons.

ANNEX IX 
MINIMUM REQUIREMENTS FOR HAND SIGNALS

1.  Features

Hand signals must be precise, simple, expansive, easy to make and to understand, and 
clearly distinct from other such signals.

Where both arms are used at the same time, they must be moved symmetrically and for 
giving one sign only.

Provided that they fulfil the conditions given above, the signals used may vary slightly 
from or be more detailed than those shown in section 3; they must, however, be equally 
meaningful and comprehensible.

2.  Specific rules governing use
2.1. The person giving the signs, hereinafter referred to as the ‘signalman’, will use arm/

hand movements to give manoeuvring instructions to the person receiving the signs, 
hereinafter referred to as the (operator).

2.2. The signalman must be able to monitor all manoeuvres visually without being 
endangered thereby.

2.3. The signalman’s duties must consist exclusively of directing manoeuvres and ensuring 
the safety of workers in the vicinity.

2.4. If the conditions described in point 2.2 are not fulfilled, one or more extra singnalmen 
should be deployed.

2.5. The operator must interrupt the ongoing manoeuvre in order to request new instructions 
when he is unable to carry out the orders he has received with the necessary safety 
guarantees.

2.6. Accessories:

The operator must be able to recognize the signalman without difficulty.

The signalman is to wear one or more appropriate distinctive items, e.g. a jacket, 
helmet, sleeves or armbandds, or carry bats.

The distinctive items are to be brightly coloured, preferably all of the same colour and 
for the exclusive use of signalmen.

3.  Coded signals to be used

Preliminary remark:
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The following set of coded signals are without prejudice to other codes applicable at 
Community level, used for the same manoeuvres in certain sectors:

Meaning Description Illustration
A. General signals

START

Attention

Start of command

both arms are extended horizontally with the 
palms facing forward

STOP

Interruption

End of movement

the right arm points upwards with the palm 
facing forwards

END

of the operation

the right arm points upwards with the palm 
facing forwards

B. Vertical movements

RAISE the right arm points upwards with the palm 
facing forward and slowly makes a circle

LOWER
the right arm points downwards with the 
palm facing inwards and slowly makes a circ 
le

V E R T I C A L 
DISTANCE the hands indicate the relevant distance

C. Horizontal Movements

MOVE FORWARDS
both arms are bent with the palms facing 
upwards, and the forearms make slow 
movements towards the body
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M O V E 
BACKWARDS

both arms are bent with the palms facing 
downwards, and the forearms make slow 
movements away from the body

RIGHT

to the signalman’s

the right arm is extended more or less 
horizontally with the palm facing downwards 
and slowly makes small movements to the 
right

LEFT

to the signalman’s

the left arm is extended more or less 
horizontally with the palm facing downwards 
and slowly makes small movements to the left

H O R I Z O N T A L 
DISTANCE the hands indicate the relevant distance

D. Danger

DANGER

Emergency stop

both arms point upwards with the palms 
facing forwards

QUICK all movements faster  
SLOW all movements slower  
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16. ДИРЕКТИВА РАДИ 98/24/ЄС ВІД 7 КВІТНЯ 1998 РОКУ ПРО ЗАХИСТ 
ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ 
З ХІМІЧНИМИ ФАКТОРАМИ ПІД ЧАС РОБОТИ (ЧОТИРНАДЦЯТА 
ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 
89/391/ЄЕС)

(ОВ L 131, 5.5.1998, С. 11)
Зі змінами, внесеними: Офіційний вісник

№ С дата
►M1	 Директива Європейського Парламенту та 
ради від 20 червня 2007 року  L 165  21 27.6.2007

▼B

ДИРЕКТИВА РАДИ 98/24/ЄС 
від 7 квітня 1998 року 

про безпеку і захист здоров’я працівників від небезпеки,  
спричиненої хімічними речовинами на роботі  

(чотирнадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

(ОВ L 131, 5.5.1998, С. 11)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договору про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, 
його статті 118 А,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), прийняту після консультацій з Дорадчим 
Комітетом з безпеки, захисту здоров’я і гігієни на виробництві,

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (2),

Діючи відповідно до процедури, викладеної в статті 189 С Договору (3),

(1) Оскільки статтею 118 а Договору передбачено, що Рада своїми Директивами 
ухвалює мінімальні вимоги щодо стимулювання введення удосконалень, особливо, 
тих, що стосуються поліпшення виробничого середовища для забезпечення 
підвищення рівня охорони праці, безпеки і здоров’я працівників.

(2) Оскільки згідно з цією статтею такі Директиви не повинні створювати будь-яких 
адміністративних, фінансових чи юридичних обмежень, які могли б стримувати 
створення і розвиток малих і середніх підприємств;

(3) Оскільки поліпшення безпеки, гігієни і захисту здоров’я працівників на виробництві 
є метою, яка не повинна залежати від чисто економічних міркувань;

1 ОВ С 165, 16.06.1993, С. 4.
2 ОВ С 34, 2.02.1994, С. 42.
3 Висновок Європейського Парламенту, 20 квітня 1994 року (ОВ С 128, 9.5.1994, С. 167), Спільна позиція Ради від 7 жовтня 
1997 (ОВ С 375, 10.12.1997, С.2) і Рішення Європейського Парламенту від 17 лютого 1998 року (ще не опубліковане в Офіційному 
віснику).
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(4) Оскільки мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я працівників від 
небезпек, пов’язаних з впливом на них хімічних речовин передбачають забезпечення 
безпеки і охорони здоров’я не тільки кожного окремого працівника, а й передбачають 
мінімально необхідний рівень захисту всіх працівників у Співтоваристві і виключення 
будь-яких можливих викривлень, обумовлених конкуренцією,

(5) Оскільки узгоджений рівень захисту від небезпек, обумовлених впливом хімічних 
речовин, повинен бути встановлений єдиним для всього Співтовариства і зазначений 
рівень захисту повинен бути визначений не детальними підзаконними приписами, а з 
допомогою сфери основоположних правових приписів, що забезпечують застосування 
державами-членами ЄС зазначених мінімальних вимог.

(6) Оскільки існує ймовірність виникнення небезпеки впливу на працівника хімічних 
речовин під час виробничого процесу;

(7) Оскільки Директива Ради 80/1107/ЄЕС від 17 листопада 1980 року про захист 
працівників від ризиків, спричинених хімічними, фізичними і біологічними агентами під 
час роботи (1), Директива Ради 82/65/ЄЕС від 28 липня 1982 року про захист працівників 
від ризиків, спричинених металічним свинцем і його іонічними компонентами під час 
роботи (перша Директива у значенні статті 8 Директиви 

▼B

80/1107/ЄЕС) (2) та Директива Ради 88/364/ЄЕС від 9 червня 1988 року про захист 
працівників шляхом заборони певних спеціальних агентів і/або визначених дій 
(четверта спеціальна Директива у значенні статті 8 Директиви 80/1107/ЄЕС) (3) повинні 
бути переглянути і об’єднані на базі узгодженості і чіткості в одну Директиву, що 
викладала б мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я працівників від 
впливу хімічних речовин на виробництві, після чого зазначені Директиви можуть бути 
скасовані;

(8) Оскільки ця Директива є окремою Директивою у значенні статті 16 (1) Директиви 
Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про застосування заходів для покращення 
безпеки і здоров’я працівників на роботі (4) 

(9) Оскільки положення зазначеної Директиви повністю враховують можливість 
впливу хімічних речовин на працівників під час роботи, оскільки вони не зашкоджують 
більш суворим та/або спеціальним вимогам цієї Директиви;

(10) Оскільки в обов’язкові для виконання положення міжнародних угод і конвенцій, 
впроваджених у приписах Співтовариства щодо перевезення шкідливих речовин 
автомобільним, залізничним, водним і повітряним транспортом, включені також 
спеціальні приписи щодо транспортування шкідливих хімічних речовин;

(11) Зважаючи на те, що в Директивах 67/548/ЄЕС (5)  та 88/379/ЄЕС (6) про наближення 
законів, підзаконних актів і адміністративних положень у сфері класифікації, пакування 
та етикетування небезпечних речовин та препаратів Радою визначена система 
1 ОВ L 327, 3.12.1980, С.8; Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 88/642/ЄЕС (ОВ L 356, 24.12.1988, С.74
2 ОВ L 247, 23.8.1982, С.12
3 ОВ L 179, 9.7.1988, С. 44
3 ОВ L 183, 29.6.1989, С.1.
5 ОВ 196, 16.8.1967, С. 1. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 96/56/ЄС (ОВ L 236, 18.9.1996, С. 35).
6 ОВ L 187, 16.7.1988, С. 14. Директива із останніми змінами, внесеними Директивою Комісії 96/65/ЄС (ОВ L 265, 18.10.1996, С. 15).
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критеріїв щодо класифікації шкідливих речовин і їх сумішей;

(12) Оскільки під визначення небезпечних хімічних речовин підпадають будь-які 
хімічні речовини, що відповідають зазначеним критеріям, а також речовини, які хоч і 
не відповідають зазначеним критеріям, але через свої фізико-хімічні чи токсикологічні 
властивості, або через їх наявність і способу використання на робочих місцях можуть 
являти загрозу для безпеки і здоров’я працівників;

(13) Оскільки в Директиві 90/492/ЄЕС (1) Комісією наведені визначення та викладена 
система подання спеціальної інформації щодо шкідливих речовин і їх сумішей 
у вигляді спеціальних карток, призначених, головним чином, для користувачів у 
промисловості, з тим, щоб вони могли вжити необхідних заходів щодо безпеки 
і захисту здоров’я працівників; оскільки Директивою Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 
1992 року щодо мінімальних положень у сфері позначень щодо безпеки і здоров’я під 
час роботи(дев’ята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС) 
(2) передбачена система маркування контейнерів і трубопроводів, призначених для 
транспортування шкідливих речовин або їх сумішей на виробництві;

(14) Оскільки роботодавець зобов’язаний оцінювати рівень загрози для безпеки і 
здоров’я працівників, обумовленої наявністю на робочому місці шкідливих хімічних 
речовин, з тим, щоб вжити необхідних запобіжних і захисних заходів, передбачених 
цією Директивою;

▼B

(15) Оскільки запобіжні заходи, визначені при оцінюванні рівня загрози і вжиті 
роботодавцем повинні відповідати вимогам необхідного захисту людей і 
навколишнього середовища;

(16) Оскільки інформація щодо забезпечення підвищеного рівня захисту, яка надається 
працівникам та їх представникам, повинна доповнюватись інформацією про небезпеку, 
яку можуть являти для їх безпеки і здоров’я хімічні речовини, та про заходи, необхідні 
для зменшення або виключення такої небезпеки, а також забезпечення можливостей 
для них самих контролювати вжиття необхідних захисних заходів;

(17) Оскільки методичні обстеження, що показують наявність певного рівня небезпеки 
для здоров’я, спричиненої хімічними речовинами можуть допомогти роботодавцеві 
у впровадженні заходів щодо запобігання небезпекам і захисту здоров’я працівників, 
яке при визначеному рівні небезпеки може опинитись під загрозою впливу хімічних 
речовин,

(18) Оскільки роботодавець зобов’язаний регулярно проводити оцінювання 
небезпеки, належні вимірювання і слідкувати за новими технічними досягненнями з 
питань поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників;

(19) Оскільки нові наукові досягнення повинні оцінюватись незалежними експертами, 
які мають допомогти Комісії у визначенні граничних експозицій з точки зору 
професійної шкідливості;

1 ОВ L 275, 5.10.1990, С. 35.
2 ОВ L 245, 26.8.1992, С. 23.
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(20) Оскільки з впливу шкідливих хімічних речовин у будь-якому випадку зменшує 
небезпеку для здоров’я працівників, хоча наукові дослідження в окремих випадках 
не можуть визначити такий рівень впливу хімічної речовини, подальше зниження 
якого повністю включає його шкідливу дію на людей,

(21) Оскільки в Директивах 91/322/ЄЕС (1) та 96/94/ЄС (2)  Комісією вказані граничні 
значення, передбачені Директивою 80/1107/ЄЕС, оскільки прийняті раніше Директиви 
повинні залишатись складовою частиною концептуальних положень;

(22) Оскільки Комісія повинна внести необхідні технічні уточнення до цієї Директиви 
спільно з Комітетом, призначеним відповідно до Директиви 89/391/ЄЕС з метою 
сприяння Комісії при внесенні технічних уточнень у окремі Директиви, прийняті 
відповідно до зазначеної Директиви; оскільки Комісія після попередніх консультацій з 
Дорадчим Комітетом з безпеки, захисту здоров’я і гігієни на виробництві, діючі згідно 
з Рішенням 74/325/ЄЕС (3), повинно скласти практичний посібник з застосування цієї 
Директиви;

(23) Оскільки скасування Директиви 80/1107/ЄЕС не повинно привести до зниження 
рівня вимог діючих стандартів щодо захисту працівників від впливу хімічних речовин, 
фізичних і біологічних факторів; оскільки стандарти, що ґрунтуються на прийнятих 
Директивах щодо біологічних факторів, на Директиві щодо фізичних факторів, яки 
опрацьовується, на цій Директиві та будь-яких доповненнях до зазначених Директив, 
повинні, принаймні, відповідати рівню вимог цієї Директиви;

(24) Оскільки ця Директива є суттєвим внеском у формування соціальної складової 
внутрішнього ринку,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

▼B

СЕКЦІЯ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1 
Предмет і сфера застосування Директиви

1. Ця Директива, що є чотирнадцятою окремою Директивою, прийнятою у значенні 
статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС, містить мінімальні вимоги до захисту працівників 
від загрози для їх безпеки і здоров’я, наявної, або такої, що може виникнути під впливом 
хімічних речовин, наявних на робочому місці, або таких, що можуть виникнути в 
процесі роботи з хімічними речовинами.

2. Вимоги цієї Директиви стосуються випадків, коли шкідливі хімічні речовини наявні, 
або можуть перебувати на робочому місці, без ушкодження вимог, що стосуються 
хімічних речовин, для яких передбачені заходи радіаційного захисту відповідно до 
Директив, прийнятих Європейським Комітетом з атомної енергії (Євратом).

1 ОВ L 177, 05.07.91, С. 22.
2 ОВ L 338, 28.12.96, С. 86.
3 ОВ L 185, 09.07.74, С. 15; Рішення з останніми змінами, внесеними Актом про приєднання 1994 року.
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3. Щодо канцерогенних речовин на робочому місці положення цієї Директиви 
застосовуються без ушкодження більш суворих та/або специфічних положень 
Директиви Ради 90/394/ЄЕС від 28.06.90 щодо захисту працівників від ризиків, 
спричинених канцерогенними речовинами під час роботи (шоста окрема Директива 
у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС) (1).

4. Положення Директиви 89/391/ЄЕС повністю охоплюють всю сферу застосування, 
про яку йдеться у цій статті, без шкоди для більш суворих та/або специфічних вимог 
цієї Директиви.

5. Щодо транспортування шкідливих хімічних речовин положення цієї Директиви 
повинні застосовуватись без шкоди для більш суворих та/або специфічних положень 
Директив 94/55/ЄС (2), 96/49/ЄС (3), а також приписів IMDG, IBC та IGC, про які йдеться 
в статті 2 Директиви 93/75/ЄЕС (4), положень Європейської Угоди щодо міжнародних 
перевезень шкідливих речовин внутрішніми водними шляхами, положень Правил 
щодо транспортування шкідливих речовин річкою Рейн, що увійшли в законодавство 
Співтовариства і технічні інструкції з безпечного транспортування шкідливих речовин, 
введення у дію Міжнародною організацією цивільної авіації.

С т а т т я  2 
Визначення

Терміни, що використовуються в цій Директиві, мають такі значення:

(а) “хімічна речовина” – будь-який хімічний елемент чи сполука, в чистому вигляді, або 
у суміші з іншими речовинами, природного або штучного походження, використана 
або виділена, в тому числі, у вигляді відходів виробництва, одержана спеціально, або 
не спеціально, випущена або ні на ринок.

▼B

b) “шкідлива хімічна речовина:

(i) будь-яка хімічна речовина, що за класифікації відповідає критеріям шкідливої 
речовини (перелік критеріїв шкідливості викладений у додатку VI до Директиви 
67/548/ЄЕС) незалежно від того, чи класифікується вона за цією Директивою, 
за винятком речовин, що класифікуються як небезпечні для навколишнього 
середовища;

(ii) будь-яка хімічна речовина, яка класифікується згідно з Директивою 88/379/
ЄЕС як шкідлива суміш, незалежно від того чи класифікується ця суміш за 
цією Директивою, за винятком сумішей, що класифікуються як небезпечні для 
навколишнього середовища;

(iii) будь-як хімічна речовина, яка, хоч і не класифікується, відповідно до пп. i) та ii) як 
шкідлива, проте через свої фізико-хімічні, хімічні або токсикологічні властивості, 
спосіб застосування або наявність на робочому місці може створити загрозу 

1 ОВ L 196, 26.7.1990, С.1.
2 Директива Ради 94/55/ЄС від 21 листопада 1994 року про наближення законодавств держав-членів щодо транспортування 
дорогами небезпечних речовин (ОВ L 319, 12.12.1994, С.7); Директива з останніми змінами, внесеними Директивою Комісії 96/86/
ЄС (ОВ L 335, 24.12.1996, С.43).
3 Директива Ради 96/49/ЄС від 23 липня 1996 року про наближення законодавств держав-членів щодо транспортування 
небезпечних речовин залізницею (ОВ L 235, 17.9.1996, С. 25); Директива з останніми змінами, внесеними Директивою Комісії 
96/87/ЄС (ОВ L 335, 24.12.1996, С. 45).
4 Директива Ради 93/75/ЄС від 13 вересня 1993 року про мінімальні умови, що висуваються до суден з морських портів, що не 
розташовані на території Співтовариства або до таких, що з них виходять і транспортують небезпечні або забруднюючі речовини 
(ОВ L 247, 5.10.1993, С. 19); Директива з останніми змінами, внесеними Директивою Комісії 97/34/ЄС (ОВ L 158, 17.6.1997, С.40).
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для безпеки і здоров’я працівників, в тому числі, хімічні речовини, про граничні 
значення експозиції яких йде мова у статті 3.

с) “робота з хімічними речовинами” – виробництво, у якому використовуються хімічні 
речовини, або передбачається їх використання на будь-якому технологічному етапі, 
включаючи виготовлення, обробку, зберігання, транспортування, або складування і 
поводження з ними, а також одержання речовин в результаті переробки.

d) “гранична величина виробничої експозиції” – якщо не обумовлено інше, гранична 
величина зваженої за часом середньої концентрації хімічної речовини в повітрі у зоні 
дихання працівника, віднесена до певного відлікового часового відрізка;

е) “біологічна гранична величина” – гранична величина концентрації у відповідному 
біологічному середовищі відповідної речовини, продуктів її метаболізму, або показник 
її дії;

f) “небезпека” – характеристика для хімічної речовини властивість спричиняти 
потенційно небезпечний вплив;

g) “ризик” – імовірність того, що потенційно небезпечний вплив може виникнути за 
певних умов використання та/або експозиції.

С т а т т я  3 
Граничні величини виробничої експозиції і біологічно граничні величини

1. Комісія повинна оцінити залежність між впливом шкідливих хімічних речовин на 
здоров’я працівників і рівнем їх виробничої експозиції, виходячи незалежної наукової 
оцінки найповніших доступних наукових даних.

2. На підставі результаті оцінки, про яку йдеться в частині 1, Комісія, після попередніх 
консультацій з Дорадчим Комітетом з безпеки, гігієни і захисту здоров’я на виробництві, 
має розробити загальноєвропейські однакові для всього Співтовариства, критерії 
визначення граничних величин виробничої експозиції з метою захисту працівників 
від хімічної небезпеки.

Ці граничні значення повинні визначитись або переглядатись з урахуванням 
можливостей вимірювальних приладів відповідно до процедури, викладеної в 
статті 17 Директиви 89/391/ЄЕС. Держави-члени повинні інформувати працівників і 
роботодавців про встановлені для всього Співтовариства єдині граничні величини 
виробничої експозиції.

▼B

3. Для кожної хімічної речовини, для якої встановлені єдині граничні величини 
виробничої експозиції, у державах-членах ЄС мають бути прийняті ідентичні 
національні граничні величини з урахуванням загальних для Співтовариства величин 
відповідно до національного законодавства і практики.

4. Обов’язкові граничні величини виробничої експозиції хімічних речовин можуть 
бути приведені у відповідність до рівня, прийнятого для всього Співтовариства, з 
урахуванням додатково до факторів, прийнятим за основу при визначенні граничних 
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величин виробничої експозиції, також факторів, що стосуються можливості реалізації 
необхідних заходів щодо безпеки і захисту здоров’я працівників на виробництві. Ці 
граничні величини повинні встановлюватись відповідно до статті 118а Договору і 
додатку 1 до цієї Директиви.

5. Якщо для певної хімічної речовини визначена обов’язкова гранична величина 
виробничої експозиції, у державах-членах Співтовариства мають бути прийняті 
відповідні національні величини, що ґрунтуються на загальних для Співтовариства 
величинах, але не перевищують їх.

6. Обов’язкові біологічно граничні величини можуть бути встановлені однаковим для 
всього Співтовариства, виходячи з оцінки, про яку йде мова в частині 1, і можливостей 
методів вимірювання; вони повинні враховувати можливість здійснення заходів, 
спрямованих на забезпечення захисту здоров’я працівників на виробництві. Ці 
граничні величини повинні встановлюватись за процедурою, викладеною в статті 
118а Договору, відповідно до додатку II до цієї Директиви разом з іншою необхідною 
інформацією щодо медичного нагляду.

7. На підставі загальнообов’язкових біологічно граничних величин у державах-
членах мають бути встановлені для кожної хімічної речовини обов’язкові національні 
біологічні граничні величини, які не повинні перевищувати величин, прийнятих для 
всіх держав-членів Співтовариства.

8. Якщо в одній з держав-членів Співтовариства запроваджується нова або 
переглядається прийнята раніше національна гранична величина виробничої 
експозиції або біологічно гранична величина, держава-член повинна інформувати 
про це Комісію та інші держави-члени ЄС, а також повідомити відповідні наукові і 
технічні дані, Комісія має вжити відповідних заходів.

9. На підставі повідомлень, що подаються державами-членами згідно з статтею 15 
Комісія має оцінити, яким чином ці держави-члени враховують визначені для всього 
Співтовариства граничні величини при встановленні відповідних національних 
граничних величин.

10. Відповідно до частини 2 статті 12 мають бути розроблені стандартні методики 
вимірювань і оцінки концентрації шкідливих речовин у повітрі на робочому місці, 
виходячи з загальних граничних величин експозицій.

СЕКЦІЯ II 
Обов’язки роботодавця

С т а т т я  4 
Визначення і оцінка ризику, обумовленого хімічними речовинами

1. Під час виконання обов’язків, визначених статтями 6 (пункт 3) і 9 (пункт 1) 
Директиви 89/391/ЄЕС, роботодавець перш за все повинен визначити наявність 
шкідливих хімічних речовин на робочому місці. За їх наявності він повинен оцінити 
ступінь ризику, обумовленому наявністю зазначених хімічних речовин, з урахуванням 
перерахованого нижче:

- шкідливості речовин;
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- інформації щодо безпеки і захисту здоров’я, яку повинен надати постачальник 
(наприклад, у картці даних щодо безпечності речовин, складеної відповідно до 
вимог Директив 67/548/ЄЕС або 88/379/ЄЕС);

▼B

- рівня, типу і тривалості експозиції;
- умов роботи з речовиною, включаючи її концентрацію;
- граничну величину виробничої експозиції та біологічно граничну величину, 

встановлені на території держави-члена, про яку йде мова;
- впливу запобіжних заходів, які здійснені, або мають бути здійснені;
- за необхідності, висновків медичного обстеження.

Роботодавець має одержати додаткову інформацію від постачальника або іншого 
джерела, необхідну для оцінки ризику. За можливості інформація повинна містити 
специфічну оцінку ризику для користувача продукції, визначену відповідно до 
законодавства Співтовариства стосовно певної хімічної речовини.

2. Роботодавець повинен мати у розпорядженні дані щодо оцінки ризику відповідно 
до статті 9 Директиви 89/391/ЄЕС і визначити заходи яких слід вжити, відповідно 
до статей 5 і 6 цієї Директиви. Документ щодо оцінки ступеня ризику повинен бути 
складений за формою, визначеною національним законодавством та практикою, 
і може включати підтвердження роботодавцем того, що характер і ступінь ризику, 
обумовленою певною хімічною речовиною, робить непотрібною подальшу детальну 
оцінку ризику. Оцінка ризику має поновлюватися, зокрема, якщо відбулися важливі 
зміни, що можуть привести до її неактуальності або якщо результати медичного 
огляду показують, що це є необхідним.

3. Деякі види діяльності на підприємствах і установах, такі, як технічне обслуговування, 
щодо яких є припущення, що працівник потенційно може бути підданий значному 
впливу хімічних речовин, або можна передбачити їх шкідливий вплив на безпеку і 
здоров’я працівників навіть після закінчення всіх заходів технічного характеру, повинні 
бути враховані під час оцінки ступеню ризику.

4. У випадку, коли працівники під час роботи піддаються дії кількох шкідливих хімічних 
речовин, ступінь ризику повинна оцінюватись за сумарною дією всіх зазначених 
речовин.

5. У випадку, коли виробництво починається вперше, роботу можна починати тільки 
після повної оцінки небезпеки, пов’язаної з дією шкідливих хімічних речовин і 
здійснення всіх необхідних запобіжних заходів.

6. Практичні настанови щодо визначення і оцінки ступеню ризику, його перегляду і, за 
необхідності, коригування, мають бути розроблені відповідно до частини 2 статті 12.

С т а т т я  5 
Основні принципи запобігання ризику, пов’язаному з небезпечними хімічними 

речовинами, 
і застосування цієї Директиви при оцінюванні ступеню ризику

1. Виконуючи свої зобов’язання щодо гарантування безпеки і захисту здоров’я 
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працівників на будь-яких роботах, пов’язаних з застосуванням небезпечних хімічних 
речовин, роботодавець мусить вжити всіх запобіжних заходів, про які йдеться у 
частинах 1 і 2 статті 6 Директиви 89/391/ЄЕС, включивши до них заходи, передбачені 
цією Директивою.

2. Загрози для здоров’я і безпеки працівників під час роботи з шкідливими хімічними 
речовинами повинні бути виключені або зменшені до мінімуму шляхом:

- створенням і організацією систем ведення робіт на робочому місці;
- забезпеченням необхідним обладнанням для виконання робіт з хімічними 

речовинами і способами ведення робіт, що гарантували б здоров’я і безпеку 
працівників під час роботи;

▼B

- скороченням до мінімуму кількості працівників, що піддаються, або можуть бути 
піддані дії хімічних речовин;

- скороченням до мінімуму тривалості і інтенсивності дії хімічних речовин;
- відповідними гігієнічними заходами;
- зменшенням до мінімуму, необхідною для виконання певного виду робіт, кількості 

хімічних речовин на робочому місці;
- вибору таких методик виконання робіт, які передбачають застосування пристроїв 

для безпечної обробки, зберігання і переміщення в межах робочого місця 
шкідливих хімічних речовин і відходів, що містять такі речовини.

Практичні настанови щодо запобіжних заходів, необхідних для контролю небезпеки, 
повинні бути розроблені відповідно до частини 2 статті 12.

3. Якщо за результатами згаданої в частині 1 статті 4 оцінки буде виявлена загроза 
для безпеки і здоров’я працівників, слід застосовувати необхідні спеціальні засоби 
захисту, запобіжні заходи і моніторинг відповідно до статті 6, 7 і 10.

4. Якщо в результаті оцінки ризику, про яку йдеться в частині 1 статті 4, встановлено, 
що за наявності певної кількості шкідливих хімічних речовинах на робочому місці 
загроза для безпеки і здоров’я працівників не є великою, і здійснення заходів, про які 
йшлось у частині 1 і 2 цієї статті є достатнім для зниження рівня ризику, положення 
статей 6, 7 і 10 не застосовуються.

С т а т т я  6 
Спеціальні захисні і превентивні заходи

1. Роботодавець повинен забезпечити виключення або зниження до мінімуму ризику 
впливу шкідливих хімічних речовин на безпеку і здоров’я працівників під час роботи.

2. Порівняно з вжиттям заходів, передбачених в частині 1, слід віддати перевагу 
відмові виробника від використання небезпечних хімічних речовин і заміні їх хімічними 
речовинами або технологічними процесами, використання яких не створює загрози 
або зменшує загрозу для безпеки і здоров’я працівників.

Якщо характер робіт не дає можливості виключити ризик шляхом заміни шкідливих 
хімічних речовин, то зважаючи на характер робіт і оцінку ступеню ризику, про яку 
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йдеться в статті 4, роботодавець повинен 

забезпечити зниження ризику до мінімуму шляхом застосування захисних засобів і 
здійснення запобіжних заходів, що не суперечить оцінюванню ризику відповідно до 
статті 4.

Ці заходи мають включати в порядку черговості:

а) розробку належного технологічного процесу і технічного нагляду, а також 
застосування відповідного обладнання і матеріалів з тим, щоб виключити або 
знизити до мінімуму виділення шкідливих хімічних речовин, які можуть створити 
загрозу для безпеки і здоров’я працівників на робочих місцях;

b) застосування засобів колективного захисту поблизу джерела небезпеки, таких, 
як достатня вентиляція і відповідні організаційні заходи;

с) якщо нема можливості уникнути шкідливої дії хімічних речовин за допомогою 
інших заходів і засобів, слід застосовувати засоби індивідуального захисту.

Практичні настанови щодо застосування захисних і запобіжних заходів для контролю 
небезпеки повинні розроблятись згідно з частиною 2 статті 12.

3. Заходи, про які йдеться в частині 2 цієї статті, повинні супроводжуватись медичним 
наглядом відповідно до статті 10, якщо це відповідає характеру небезпеки.

4. Якщо роботодавець не може переконливо довести іншим способом оцінки, що 
рівень захисту і проведені запобіжні заходи відповідають вимогам частини 2, він 
повинен проводити оцінку ризику регулярно, а при виникненні змін в умовах роботи, 
через які може змінитись вплив хімічних речовин на працівників, необхідно провести 

▼B

вимірювання наявності на робочих місцях небезпечних для здоров’я хімічних речовин, 
особливо, з урахуванням граничних величин виробничої експозиції.

5. Після виконання зобов’язань, встановлених в статті 4 або тих, що з неї випливають, 
роботодавець повинен врахувати результат процедур, зазначених в частині 4 цієї 
статті. 

В будь-якому випадку, якщо будь-яка гранична величина виходить за норми, 
встановлені дійсним чином на території держави-члена, роботодавець повинен 
діяти негайно, враховуючи походження такого перевищення, щоб вирішити ситуацію 
з допомогою ухвалення заходів попередження і захисту.

6. На основі загальної оцінки і загальних принципів попередження ризиків, що 
встановлені в статтях 4 і 5, роботодавець ухвалює необхідні технічні і організаційні 
заходи відповідно до природи операції, включаючи зберігання, управління і розподіл 
несумісних хімічних речовин, які дозволять захистити працівників від небезпек, що 
випливають з фізикохімічних властивостей хімічних речовин. Зокрема, роботодавець 
повинен ухвалити у порядку пріоритетності заходи, направлені на те, щоб:

а) завадити присутності на місці роботи небезпечних концентрацій займистих речовин 
або небезпечних кількостей хімічно нестійких речовин, або якщо природа роботи не 
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дозволяє цього зробити;

b) уникнути присутності займистих джерел, що можуть спровокувати пожежі і 
вибухи, або несприятливих умов, що можуть згенерувати хімічно нестійкі або змішані 
речовини чи суміш речовин, що можуть спричинити шкідливі фізичні наслідки; і

с) послабити шкідливі наслідки для здоров’я працівників, породжених вогнем чи 
вибухом внаслідок запалення легкозаймистих речовин або шкідливі фізичні наслідки, 
спричинені хімічно нестійкими речовинами.

Робоче обладнання і системи захисту, які надає роботодавець для захисту працівників 
повинні відповідати положенням Співтовариства у сфері сприйняття, виробництва і 
доставки по відношенню до здоров’я і безпеки. Технічні та організаційні заходи, які 
ухвалює роботодавець, повинні враховувати класифікацію на категорії груп пристроїв, 
зазначену в Додатку І Директиви Європейського Парламенту і Ради 94/9/ЄС від 23 
березня 1994 року про наближення законодавств держав-членів щодо пристроїв і 
систем захисту з метою їх використання у потенційно вибуховому середовищі (1) та 
бути сумісними з цією класифікацією.

Роботодавець повинен вжити заходів, що забезпечують достатній контроль установок, 
обладнання і механізмів або поставити обладнання для погашення вибухів або 
прилади для пом’якшення вибухового тиску. 

С т а т т я  7 
Заходи, що мають бути ухвалені у разі пригод, інцидентів і надзвичайних ситуацій

1. Без шкоди зобов’язанням, визначеним у статті 8 Директиви 89/391/ЄЕС і з метою 
захистити здоров’я і безпеку працівників від випадків, інцидентів і надзвичайних 
ситуацій, які пов’язані з присутністю небезпечних хімічних речовин у місці роботи, 
роботодавець встановлює процедури (плани дій), які можуть бути застосовані у разі 
настання якогось із цих випадків у формі, щоб могли бути прийняті відповідні заходи. 
Вказані заходи повинні включати відповідні вправи з безпеки, які мають регулярно 
проводитися а також оснащення належних установ першої медичної допомоги.

▼B

2. У випадку настання одного з випадків, зазначених у частині 1, роботодавець повинен 
негайно вжити заходи для пом’якшення наслідків цього випадку та проінформувати 
про нього уражених працівників.

З метою поновлення нормального стану:

- роботодавець повинен застосовувати відповідні заходи для виправлення ситуації 
якомога раніше;

- в ураженій зоні працівникам дозволяється працювати тільки для здійснення 
ремонту і необхідних для цього робіт.

3. Працівникам, уповноваженим працювати в ураженій зоні, надається відповідний 
захисний одяг, персональне захисне обладнання і спеціальне обладнання та установки 
з безпеки, що мають використовуватися під час тривання ситуації, яка не має бути 

1 ОВ L 100, 19.4.1994,С.1.
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постійною. 

Особам без засобів захисту не дозволяється з’являтися в ураженій зоні.

4.Без шкоди положенням статті 8 Директиви 89/391/ЄЕС роботодавець повинен 
ухвалити заходи, необхідні для встановлення систем попередження і сповіщення, що 
будуть необхідними для вказування ступеню ризику для безпеки і здоров’я з метою 
отримання належної відповіді та розпочати заходи з пом’якшення ситуації а також 
операції з надання допомоги, евакуації і вивільнення, якщо це буде необхідним. 

5. Роботодавець повинен гарантувати доступність інформації про заходи на випадок 
надзвичайної ситуації стосовно небезпечних хімічних речовин. Відповідні внутрішні 
і зовнішні служби та служби швидкого реагування повинні мати до неї доступ. Ця 
інформація повинна включати такі аспекти:

- завчасне попередження про відповідну небезпеку на роботі, заходи із визначення 
небезпеки, попередню оцінку і процедури у такій формі, щоб служби швидкого 
реагування могли встановити свої власні процедури втручання і свої заходи з 
попередження;

- будь-яка доступна інформація про особливу небезпеку, на яку наражаються або 
можуть наражатися працівники під час пригод чи надзвичайних станів, включаючи 
інформацію про процедури, встановлені відповідно до положень цієї статті. 

С т а т т я  8 
Інформування і навчання працівників

1. Без шкоди положенням статей 10 і 12 Директиви 89/391/ЄЕС роботодавець повинен 
гарантувати, що працівникам або їх представникам будуть надані:

- дані, отримані відповідно до положень статті 4 цієї Директиви, а також будь-яка 
нова інформація щодо обміну цими даними, викликаного певними важливими 
порушеннями на місці роботи;

- інформація про небезпечні хімічні речовини, присутні у місці роботи, наприклад, їх 
назва, ризики для здоров’я і безпеки, граничні показники професійної небезпеки 
та інші законні положення;

- навчання і повідомлення про відповідні попереджувальні заходи, що мають бути 
ухвалені з метою захисту самого себе та інших працівників на місці роботи;

- доступ до будь-якої технічної інформації, наданої власником відповідно до 
положень статті 10 Директиви 88/379/ЄЕС і статті 27 Директиви 92/32/ЄЕС (1);

▼B

а також, що ця інформація буде:

- надана у формі відповідній результату оцінки ризику, визначеного в статті 4 цієї 
Директиви; вона може складатися з словесних повідомлень або інструкцій 
та індивідуальної підготовки на основі письмової інформації залежно від 
походження і рівня ризику, виявленого в результаті оцінки, вказаної у цій статті;

- обновлена з метою врахувати нові обставини.

2. Якщо резервуари і труби, що використовуються для роботи з хімічними речовинами, 

1 ОВ L 154, 5.6.1992, С.1.
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не будуть позначені відповідно до законодавства Співтовариства про маркування 
хімічних речовин і позначок безпеки у місцях роботи, то працедавець повинен 
слідкувати без шкоди виключенням, встановленим зазначеним законодавством, щоб 
зміст резервуарів і транспортних труб, а також походження цього змісту та ймовірна 
небезпека були чітко упізнаними. 

3. Держави-члени можуть вжити необхідних заходів для того, щоб слідкувати за тим, 
щоб роботодавці могли отримати на їх вимогу і безпосередньо від виробника чи 
постачальника будь-яку інформацію про небезпечні хімічні речовини, що є необхідною 
для застосування частини 1 статті 4 цієї Директиви у тій мірі, в якій Директиви 67/548/
ЄЕС і 88/379/ЄЕС не містять жодного зобов’язання з надання інформації. 

СЕКЦІЯ ІІІ 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  9 
Заборони

1. З метою уникнути того, щоб працівники наражалися на ризики для здоров’я, що 
спричиняються певними хімічними речовинами і певною діяльністю з цими хімічними 
речовинами, під заборону підпадають у мірі, що визначена в Додатку ІІІ, виробництво 
або використання під час роботи хімічних речовин, зазначених у вказаному Додатку, 
а також діяльність із зазначеними у ньому хімічними речовинами. 

2. Держави-члени можуть офіційно дозволити певні виключення з положень частини 
1 у таких обставинах:

- виключно з метою наукового розслідування та експерименту, включаючи аналізи;
- для діяльностей, що мають на меті виключення хімічних речовин, що присутні у 

формі допоміжних або залишкових продуктів;
- для виробництва хімічних речовин, зазначених в частині 1, з метою їх використання 

в якості проміжних продуктів і для вказаного використання;

Має уникатися доступ працівників до хімічних речовин, зазначених у частині 1, 
зокрема з допомогою заходів, які передбачають, що якомога швидке виробництво і 
використання цих хімічних речовин у якості проміжних продуктів мають відбуватися 
у єдиній і зачиненій системі, з якої вказані хімічні речовини можуть виноситися 
виключно з метою, необхідною для контролю за процесом чи для здійснення роботи 
з підтримання системи.

Держави-члени можуть встановити індивідуальну систему авторизації.

3. У випадку, якщо будуть дозволені виключення відповідно до частини 2, то 
повноважний орган влади повинен вимагати від працівника надання такої інформації:

- привід для запиту щодо надання винятку;
- кількість хімічної речовини, яка використовується щорічно;
- діяльність і реакції або процеси, що будуть брати участь;
- кількість працівників, які можуть підпадати під виняток;

▼B
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- передбачені попереджувальні заходи для захисту здоров’я і безпеки відповідних 
працівників;

- технічні і організаційні заходи, що мають бути ухвалені для попередження 
піддавання працівників.

4. Рада відповідно до процедури, встановленої в статті 118 А Договору про заснування, 
може внести зміни до переліку заборон, зазначених у частині 1 цієї статті, з метою 
включити інші хімічні речовини або професійну діяльність.

С т а т т я  10 
Нагляд за здоров’ям 

1. Без шкоди статті 14 Директиви 89/391/ЄЕС держави-члени ухвалюють заходи для 
здійснення належного догляду за здоров’ям працівників, щодо яких результати оцінки, 
зазначеної в статті 4 цієї Директиви, виявили певний ризик для здоров’я. Ці заходи, 
включаючи спеціальні вимоги для реєстрації стану здоров’я та випадків піддавання 
ураженню і їх наявність, мають вводитися відповідно до положень національного 
законодавства і практики.

Нагляд за здоров’ям, результати якого мають враховуватися при застосування 
попереджувальних заходів на місці роботи, вважається належним, якщо:

- піддавання ураженню працівника певній небезпечній хімічній речовині буде таким, 
що із ураженням можна пов’язати визначену хворобу або шкідливий наслідок 
для здоров’я; і

- існуватиме вірогідність того, що може виникнути ця хвороба або шкідливий ефект 
в окремих умовах праці певного працівника; і

- діагностична техніка контролю виявить підвищений ризик для працівників.

Також повинна бути присутня робоча апаратура для виявлення симптомів хвороби 
або шкідливого наслідку.

Якщо буде зафіксовано наслідковий граничний біологічний рівень у формі, що 
вказані в Додатку ІІ, то нагляд за здоров’ям стає обов’язковою вимогою для роботи 
з відповідною хімічною речовиною згідно з процедурою, встановленою в цьому 
Додатку. Працівники повинні бути поінформовані про цю вимогу до того, як буде 
призначене завдання, що містить ризики ураження відповідною небезпечною 
хімічною речовиною.

2. Держави-члени вживають заходів для гарантування того, щоб кожний працівник, 
підданий діагностиці здоров’я відповідно до положень частини 1, завів і поновлював 
особистий реєстр стану здоров’я і випадків ураження. 

3. Реєстр стану здоров’я і випадків ураження повинен містити висновок результатів 
здійсненої діагностики здоров’я, а також усі характерні дані контролю ураження 
відповідного працівника. Біологічний контроль і відповідні вимоги можуть бути 
частиною діагностики стану здоров’я.

Реєстр стану здоров’я і випадків ураження повинен підтримуватися у відповідній 
формі таким чином, щоб з часом ним можна було скористатися, беручи до уваги будь-
які конфіденційні дані.
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На попередню вимогу уповноваженому органу влади мають бути надані копії 
відповідних звітів. Кожний працівник повинен після попередньої заявки отримати 
доступ до реєстру здоров’я і ураження, що стосуються його особисто.

У випадку припинення діяльності підприємства реєстр стану здоров’я і випадків 
ураження передається у розпорядження уповноваженого органу влади.

4. Якщо з результатів діагностики стану здоров’я випливатиме, що:

- певний працівник уражений невизначеною хворобою або шкідливими наслідками, 
які на думку лікаря або спеціаліста із здоров’я працівників є наслідком ураження 
небезпечною хімічною речовиною під час роботи або

▼B

- перевищено пов’язану граничну біологічну межу,

то працівник повідомляється лікарем або іншою кваліфікованою особою про 
персональний результат, включаючи інформацію і поради щодо санітарного нагляду, 
якому він має бути підданий по закінченню ураження, а працедавець повинен:

- перевірити оцінку ризику, здійснену відповідно до частини 1 статті 4;
- перевірити заходи, передбачені для уникнення або зменшення ризиків відповідно 

до положень статей 5 і 6;
- брати до уваги рекомендації спеціаліста із здоров’я на роботі або іншої 

кваліфікованої особи або уповноваженого органу влади при застосування будь-
яких інших заходів, необхідних для уникнення або зменшення ризиків відповідно 
до статті 6, включаючи можливість призначення працівників на іншу роботу, де 
не існує ризику нового ураження; і 

- призначити проведення діагностики і вивчення стану здоров’я інших працівників, 
які були піддані схожому ураженню. У таких випадках лікар або спеціаліст із 
здоров’я на роботі чи уповноважений орган влади може запропонувати ураженим 
працівникам пройти медичне обстеження.

С т а т т я  11 
Консультація і повідомлення працівників

Консультація і повідомлення працівників або їхніх представників повинна 
здійснюватися відповідно до положень статті 11 Директиви 89/391/ЄЕС у рамках, 
охоплених цією Директивою, включаючи її додатки. 

С т а т т я  1 2 
Приведення у відповідність додатків, підготовка і ухвалення технічних настанов

1. Відповідно до процедури, встановленої в статті 17 Директиви 89/391/ЄЕС, 
ухвалюються зміни та доповнення виключно технічного характеру до додатків з 
метою:

- ухвалення директив у сфері технічної гармонізації і нормалізації хімічних речовин,
- технічного прогресу, зміні у міжнародних технічних нормах або визначеннях і 

нових досягнень у сфері, що стосується хімічних речовин.

2. Комісія повинна розробити практичні настанови необов’язкового характеру. Ці 
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настанови мають стосуватися аспектів, зазначених у статтях 3, 4, 5 і 6, а також пункті 
1 Додатку ІІ.

Попередньо Комісія має проконсультуватися з Дорадчим Комітетом з безпеки, гігієни 
і захисту здоров’я на роботі відповідно до Рішення 74/325/ЄЕС. 

В рамках застосування цієї Директиви держави-члени повинні враховувати ці 
настанови у якомога більшій мірі при розробці своїх національних політик із захисту 
здоров’я і безпеки працівників.

▼B

С т а т т я  1 3 
Скасування і внесення змін до попередніх Директив

1. Починаючи з дати, згаданої в частині 1 статті 14, скасовуються Директиви 80/1107/
ЄЕС, 82/605/ЄЕС і 88/364/ЄЕС.

2. Директива Ради 83/477/ЄЕС від 19 вересня 1983 року про захист працівників від 
ризиків, пов’язаних з ураженням азбестом під час роботи (друга окрема Директива у 
значенні статті 8 Директиви 80/1107/ЄЕС (1), змінюється таким чином:

а) в першому реченні частини 1 статті 1 скасовуються такі слова: «що є другою 
окремою Директивою у значенні статті 8 Директиви 80/1107/ЄЕС»;

b) частина 2 статті 9 змінюється таким текстом:
«2. Зміни, необхідні для адаптації додатків цієї Директиви до технічного прогресу, 

повинні бути ухвалені відповідно до процедури, встановленої в статті 17 
Директиви Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про застосування заходів 
покращення безпеки і здоров’я працівників на роботі (*).

 (*) ОВ L 183, 29.6.1989, С. 1.»;

с) в другому абзаці частини 1 статті 15 текст «відповідно до процедури, зазначеної 
в статті 10 Директиви 80/1107/ЄЕС» змінюється текстом: 

«відповідно до процедури, встановленої в статті 17 Директиви 89/391/ЄЕС».

3. Директива Ради 86/188/ЄЕС від 12 травня 1986 року про захист працівників від 
ризиків, спричинених ураженням шуму під час роботи (2), змінюється таким чином:

а) такі слова частини 1 статті 1 скасовуються:
«що є третьою окремою Директивою відповідно до статті 8 Директиви 80/1107/

ЄЕС»;
b) другий абзац частини 2 статті 12 замінюється таким текстом:
«Додатки І і ІІ повинні адаптуватися до технічного прогресу відповідно до процедури, 

встановленої в статті 17 Директиви Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 про 
застосування заходів покращення безпеки і здоров’я працівників на роботі (*).

(*) ОВ L 183, 29.6.1989, С. 1.»;

4. Як таке, що втратило законну силу, вважається будь-яке посилання на Директиву 

1 ОВ L 263, 24.9.1983, С. 25. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 91/382/ЄЕС (ОВ L 206, 29.7.1991, С. 16). 
2 ОВ L 137, 24.5.1986, С. 28.
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80/1107/ЄЕС, що міститься в Директивах 83/477/ЄЕС і 86/188/ЄЕС, починаючи з дати 
скасування зазначеної Директиви. 

5. Залишаються чинними Директиви 91/322/ЄЕС і 96/94/ЄС.

▼B

СЕКЦІЯ IV 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  14

1. Держави-члени вводять у дію закони, підзаконні акти та адміністративні положення, 
необхідні для виконання цієї Директиви не пізніше 5 травня 2001 року. Про це вони 
негайно інформують Комісію.

Коли держави-члени будуть ухвалювати вказані положення, останні мають містити 
посилання на цю Директиву або супроводжуватися таким посиланням під час їх 
офіційної публікації. Держави-члени встановлюють види зазначеного посилання.

2. Держави-члени повідомляють Комісії текст положень внутрішнього права, що вже 
прийняте або приймається у сфері, яка регулюється цією Директивою.

▼М1 ––––––

▼B

С т а т т я  16

Ця Директива набуває чинності на двадцятий день після її опублікування в Офіційному 
віснику Європейських Співтовариств.

С т а т т я  17

Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼B

ДОДАТОК І 
ПЕРЕЛІК ГРАНИЧНИХ ВЕЛИЧИН ПРОФЕСІЙНОГО УРАЖЕННЯ

Назва речовини EINECS (1) CAS (2)
Гранична величина 
професійного 
ураження 8 h (3)

Гранична величина 
професійного ураження за 
короткий період (4)

мг/м3 (5) ppm (6) мг/м3 ppm
Органічний свинець і його похідні 0,15

(1) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Європейський перелік існуючих комерційних хімічних 
речовин).
(2) CAS: Chemical Abstracts Service (Реферативна служба з хімії).
(3) Виміряний або порахований відповідно до 8-годинного періоду, середнє число.
(4) Гранична величина поза якою не повинне відбуватися піддавання ураженню, пов’язане з періодом 15 хвилин, за винятком, 
якщо не буде визначене інше.
(5) мг/м3 — міліграми на метр кубічний повітря при 20 0С і 101,3 КПа
(6) ppm – частинок на мільйон величин у повітрі (мл/м3).
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▼B

ДОДАТОК ІІ 
ГРАНИЧНІ БІОЛОГІЧНІ ВЕЛИЧИНИ І ЗАХОДИ НАГЛЯДУ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВЯ 

1. Свинець і його іонні похідні
1.1. Біологічний контроль, що здійснюється окремо від виключення, зазначеного 

в пункті 1.3, повинен включати вимірювання рівня свинцю у крові (PbB), 
використовуючи спектрометрію поглинання або метод еквівалентних результатів. 
Гранична біологічна величина складає 70 мг Pb/100 мл крові 

1.2. Необхідно здійснити медичну діагностику, якщо:
 - концентрація свинцю у повітрі перевищує 0,075 мг/м3, вирахувана в середньому 

за 40 тижневих годин, або 
 - виміряний у певних працівників рівень свинцю у крові перевищує 40 мг Pb/100 

мл.
1.3. Відповідно до положень частини 2 статті 12, повинні бути розроблені практичні 

настанови для біологічного контролю і медичного нагляду, які повинні включати 
рекомендації щодо біологічних позначень (наприклад, ALAU, ZPP, ALAD) і плани 
біологічного контролю.

▼B

ДОДАТОК ІІІ 
ЗАБОРОНИ

Забороняється виробництво або використання протягом роботи хімічних речовин 
і здійснення діяльності з хімічними речовинами, що зазначені нижче. Ця заборона 
не застосовується, якщо певна хімічна присутня у іншій речовині або є складовим 
елементом відходів, якщо її власна концентрація в них нижча від встановленої межі.

(а) Хімічні речовини

EINECS (1) CAS (2) Назва речовини
Межа концентрації для надання 

в якості винятку дозволу на 
використання

202-080-4 91-59-8 2-нафтиламін та його 
солі 0,1 % відсотків від маси

202-177-1 92-67-1 4-амінодифеніл та 
його солі 0,1 % відсотків від маси

202-199-1 92-87-5 Бензидин та його солі 0,1 % відсотків від маси
202-204-7 92-93-3 4-нітродифеніл 0,1 % відсотків від маси

 (1) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Європейський перелік існуючих комерційних 
хімічних речовин).
 (2) CAS: Chemical Abstracts Service (Реферативна служба з хімії).

b) Трудова діяльність 

 Ніякої.
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COUNCIL DIRECTIVE 98/24/EC OF 7 APRIL 1998 ON THE PROTECTION OF 
THE HEALTH AND SAFETY OF WORKERS FROM THE RISKS RISKS RELATED 
TO CHEMICAL AGENTS AT WORK (FOURTEENTH INDIVIDUAL DIRECTIVE 
WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 16(1) 
OF DIRECTIVE 89/391/EEC)

(OJ L 131, 5.5.1998, p.11)  

Amended by:
Official Journal

 No page date

►M1 DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL Text with EEA relevance of 20 June 2007  L 165 21 27.6.2007

►M2 DIRECTIVE 2014/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 26 February 2014  L 65 1 5.3.2014

▼B

COUNCIL DIRECTIVE 98/24/EC 
of 7 April 1998 

on the protection of the health and safety of workers from the risks 
related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning 

of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
118a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1), drawn up after consultation with the 
Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 189c of the Treaty (3),

(1) Whereas Article 118a of the Treaty provides that the Council shall adopt by means of 
Directives minimum requirements for encouraging improvements, especially in the 
working environment, to guarantee a better level of protection of the safety and health 
of workers;

(2) Whereas, pursuant to that Article, such Directives shall avoid imposing administrative, 
financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and 
development of small and medium-sized undertakings;

(3) Whereas the improvement of workers’ safety, hygiene and health at work is an objective 
which should not be subordinated to purely economic considerations;

(4) Whereas the respect of minimum requirements on the protection of the health and 
1 OJ C 165, 16.6.1993, p. 4.
2 OJ C 34, 2.2.1994, p. 42.
3 Opinion of the European Parliament of 20 April 1994 (OJ C 128, 9.5.1994, p. 167), Council common position of 7 October 1997 (OJ C 
375, 10.12.1997, p. 2) and Decision of the European Parliament on 17 February 1998 (not yet published in the Official Journal).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0024-20140325&qid=1429797492670&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0024-20140325&qid=1429797492670&from=EN
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safety of workers from the risks related to chemical agents aims to ensure not only 
the protection of the health and safety of each individual worker but also to provide a 
level of minimum protection of all workers in the Community which avoids any possible 
distortion in the area of competition;

(5) Whereas a consistent level of protection from the risks related to chemical agents has to 
be established for the Community as a whole; whereas that level of protection has to be 
set not by detailed prescriptive requirements but by a framework of general principles 
to enable Member States to apply the minimum requirements consistently;

(6) Whereas a work activity involving chemical agents is likely to expose workers to risk;

(7) Whereas Council Directive 80/1107/EEC of 27 November 1980 on the protection of 
workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents 
at work (1), Council Directive 82/605/EEC of 28 July 1982 on the protection of workers 
from the risks related to exposure to metallic lead and its ionic compounds at work 
(first individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC) (2) 
and Council Directive 88/364/EEC of 9 June 9 1988 on the protection of workers by 
the banning of certain specific agents and/or certain work activities (fourth individual 
Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC) (3), for the sake of 
consistency and clarity as well as for technical reasons, should be revised and included in 
a single Directive laying down minimum requirements for the protection of the health and 
safety of workers in work activities involving chemical agents; whereas these Directives 
can be repealed;

(8) Whereas this Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16(1) 
of Council Directive 89/391//EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to 
encourage improvements in the safety and health of workers at work  (4);

(9) Whereas therefore the provisions of the said Directive apply in full to the exposure 
of workers to chemical agents, without prejudice to more stringent and/or specific 
provisions contained in this Directive;

(10) Whereas more stringent and/or specific provisions relating to the transport of 
hazardous chemical agents are contained in binding international agreements and 
conventions incorporated into Community provisions on transport of dangerous goods 
by road, rail, water and air;

(11) Whereas in Directive 67/548/EEC (5)  and Directive 88/379/EEC (6) on the approximation 
of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, 
packaging and labelling of, respectively, dangerous substances and preparations, the 
Council laid down a system of criteria for the classification of dangerous substances and 
preparations;

(12) Whereas the definition of hazardous chemical agent should include any chemical 
substance which meets these criteria and also any chemical substance which whilst not 

1 OJ L 327, 3.12.1980, p. 8. Directive as last amended by Directive 88/642/EEC (OJ L 356, 24.12.1988, p. 74).
2 OJ L 247, 23.8.1982, p. 12.
3 OJ L 179, 9.7.1988, p. 44.
4 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.
5 OJ 196, 16.8.1967, p. 1. Directive as last amended by Directive 96/56/EC (OJ L 236, 18.9.1996, p. 35).
6 OJ L 187, 16.7.1988, p. 14. Directive as last amended by Commission Directive 96/65/EC (OJ L 265, 18.10.1996, p. 15).



ЗМІСТ  98/24/EC 717

meeting these criteria may because of its physico-chemical, chemical or toxicological 
properties, and the way it is used or is present in the workplace, present a risk to the 
safety and health of workers;

(13) Whereas in Directive 90/492/EEC (1) the Commission defined and laid down a system 
of specific information on dangerous substances and preparations, in the form of safety 
data sheets principally intended for industrial users to enable them to take the measures 
necessary to ensure the protection of the safety and health of workers; whereas Council 
Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision 
of safety and/or health signs at work (ninth individual Directive within the meaning of 
Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (2) establishes a system for marking containers and 
pipes used for dangerous substances or preparations at work;

(14) Whereas the employer should assess any risk to the safety and health of workers 
arising from the presence of hazardous chemical agents at the workplace, in order to 
take the necessary preventive and protective measures set out in this Directive;

(15) Whereas the preventive measures identified by the assessment of risk and taken 
by the employer should be consistent with the need to protect public health and the 
environment;

(16) Whereas, to supplement the information available to workers so as to ensure an 
improved level of protection, it is necessary for workers and their representatives to be 
informed about the risks which chemical agents can pose for their safety and health and 
about the measures necessary to reduce or eliminate those risks, and for them to be in 
a position to check that the necessary protective measures are taken;

(17) Whereas the health surveillance of workers for whom the results of the aforementioned 
assessment reveal a risk to health, can contribute to the prevention and protection 
measures to be undertaken by the employer;

(18) Whereas the employer must on a regular basis carry out evaluation and measurements 
and be aware of new developments in technology with a view to improving the protection 
of workers’s safety and health;

(19) Whereas the latest scientific data should be evaluated by independent scientists to 
assist the Commission in setting occupational exposure limit values;

(20) Whereas, although in some cases scientific knowledge may not be such that a level 
of exposure to a chemical agent can be established below which risks to health cease 
to exist, a reduction in exposure to these chemical agents will nonetheless reduce these 
risks;

(21) Whereas in Directive 91/322/EEC (3) and Directive 96/94/EC (4) the Commission laid 
down indicative limit values as provided for by Directive 80/1107/EEC; whereas the 
former Directives should be maintained as part of the current framework;

(22) Whereas necessary technical adjustments to this Directive should be drawn up by 
1 OJ L 275, 5.10.1990, p. 35.
2 OJ L 245, 26.8.1992, p. 23.
3 OJ L 177, 5.7.1991, p. 22.
4 OJ L 338, 28.12.1996, p. 86.
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the Commission in cooperation with the Committee set up by Directive 89/391/EEC to 
assist the Commission in making technical adaptations to individual Directives adopted 
under the framework of that Directive; whereas the Commission, after first seeking the 
advice of the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work in 
accordance with Decision 74/325/EEC (1), should also draw up practical guidelines for the 
application of this Directive;

(23) Whereas the repeal of Directive 80/1107/EEC must not give rise to the lowering 
of the present standards of worker protection from chemical, physical and biological 
agents; whereas standards resulting from the existing Directives on biological agents, 
the proposed Directive on physical agents, this Directive and any amendments to these 
texts should reflect and at least maintain the standards laid down in the said Directive;

(24) Whereas this Directive is a practical contribution towards creating the social dimension 
of the internal market,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Objective and scope

1. This Directive, which is the fourteenth individual Directive within the meaning of Article 
16(1) of Directive 89/391/EEC, lays down minimum requirements for the protection of 
workers from risks to their safety and health arising, or likely to arise, from the effects 
of chemical agents that are present at the workplace or as a result of any work activity 
involving chemical agents.

2. The requirements of this Directive apply where hazardous chemical agents are present or 
may be present at the workplace, without prejudice to the provisions for chemical agents 
to which measures for radiation protection apply pursuant to Directives adopted under the 
Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

3. For carcinogens at work the provisions of this Directive shall apply without prejudice to 
more stringent and/or specific provisions contained in Council Directive 90/394/EEC of 28 
June 1990 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens 
(sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (2).

4. The provisions of Directive 89/391/EEC shall apply fully to the whole field referred to in 
this Article, without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this 
Directive.

5. As far as the transport of hazardous chemical agents is concerned, the provisions of this 
Directive shall apply without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained 
in Directive 94/55/EC (3), in Directive 96/49/EC (4), in the provisions of the IMDG Code, IBC 
1 OJ L 185, 9.7.1974, p. 15. Decision as last amended by the 1994 Act of Accession.
2 OJ L 196, 26.7.1990, p. 1.
3 Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport 
of dangerous goods by road (OJ L 319, 12.12.1994, p. 7). 
Directive as amended by Commission Directive 96/86/EC (OJ L 335, 24.12.1996, p. 43).
4 Council Directive 96/49/EC of 23 July 1996 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of 
dangerous goods by rail (OJ L 235, 17.9.1996, p. 25). 
Directive as amended by Commission Directive 96/87/EC (OJ L 335, 24.12.1996, p. 45).
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Code and IGC Code as defined in Article 2 of Directive 93/75/EEC (1), in the provisions of the 
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 
Waterway and of the Regulation for the Carriage of Dangerous Substances on the Rhine as 
incorporated in Community law and in the technical instructions for the safe transport of 
dangerous goods issued, at the date of entry into force of this Directive, by the International 
Civil Aviation Organisation.

A r t i c l e  2 
Definitions

For the purpose of this Directive, the terms used shall have the following meanings:

(a) ’Chemical agent’ means any chemical element or compound, on its own or admixed, as 
it occurs in the natural state or as produced, used or released, including release as waste, 
by any work activity, whether or not produced intentionally and whether or not placed on 
the market;

(b) ’Hazardous chemical agent’ means:

▼M2

(i) any chemical agent which meets the criteria for classification as hazardous within any 
physical and/or health hazard classes laid down in Regulation (EC) No 1272/2008 of 
the European Parliament and of the Council (2), whether or not that chemical agent is 
classified under that Regulation;

▼M2 —————

▼M2

(iii) any chemical agent which, whilst not meeting the criteria for classification as hazardous 
in accordance with point (i) of point (b) of this Article may, because of its physico-
chemical, chemical or toxicological properties and the way it is used or is present in the 
workplace, present a risk to the safety and health of workers, including any chemical 
agent that is assigned an occupational exposure limit value under Article 3;

▼B

(c) ’Activity involving chemical agents’ means any work in which chemical agents are used, or 
are intended to be used, in any process, including production, handling, storage, transport 
or disposal and treatment, or which result from such work;

(d) ’Occupational exposure limit value’ means, unless otherwise specified, the limit of 
the time-weighted average of the concentration of a chemical agent in the air within the 
breathing zone of a worker in relation to a specified reference period;

(e) ’Biological limit value’ means the limit of the concentration in the appropriate biological 
medium of the relevant agent, its metabolite, or an indicator of effect;

1 Council Directive 93/75/EEC of 13 September 1993 concerning minimum requirements for vessels bound for or leaving Community 
ports and carrying dangerous or polluting goods (OJ L 247, 5.10.1993, p. 19). Directive as last amended by Commission Directive 97/34/EC 
(OJ L 158, 17.6.1997, p. 40).
2 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and 
packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 
1907/2006 (OJ L 353, 31.12.2008, p. 1).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0024
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(f) ’Health surveillance’ means the assessment of an individual worker to determine the 
state of health of that individual, as related to exposure to specific chemical agents at work;

(g) ’Hazard’ means the intrinsic property of a chemical agent with the potential to cause 
harm;

(h) ’Risk’ means the likelihood that the potential for harm will be attained under the 
conditions of use and/or exposure.

A r t i c l e  3 
Occupational exposure limit values and biolgocial limit values

1. The Commission shall evaluate the relationship between the health effects of hazardous 
chemical agents and the level of occupational exposure by means of an independent 
scientific assessment of the latest available scientific data.

2. On the basis of the evaluation described in paragraph 1, the Commission, after first 
consulting the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health protection at Work, shall 
propose European objectives in the form of indicative occupational exposure limit values 
for the protection of workers from chemical risks, to be set at Community level.

These limit values shall be established or revised, taking into account the availability of 
measurement techniques, in accordance with the procedure laid down in Article 17 of 
Directive 89/391/EEC. Member States shall keep workers’ and employers’ organisations 
informed of indicative occupational exposure limit values set at Community level.

3. For any chemical agent for which an indicative occupational exposure limit value is 
established at Community level, Member States shall establish a national occupational 
exposure limit value, taking into account the Community limit value, determining its nature 
in accordance with national legislation and practice.

4. Binding occupational exposure limit values may be drawn up at Community level and, in 
addition to the factors considered when establishing indicative occupational exposure limit 
values, shall reflect feasibility factors while maintaining the aim of ensuring the health of 
workers at work. Such limit values shall be established in accordance with Article 118a of 
the Treaty and laid down in Annex I to this Directive.

5. For any chemical agent for which a binding occupational exposure limit value is established. 
Member States shall establish a corresponding national binding occupational exposure limit 
value based on, but not exceeding, the Community limit value.

6. Binding biological limit values may be drawn up at Community level on the basis of the 
evaluation described in paragraph 1 and of the availability of measurement techniques, and 
shall reflect feasibility factors while maintaining the aim of ensuring the health of workers 
at work. Such limit values shall be established in accordance with the procedure laid down 
in Article 118a of the Treaty and laid down in Annex II to this Directive, together with other 
relevant health surveillance information.

7. For any chemical agent for which a binding biological limit value is established, Member 
States shall establish a corresponding national binding biological limit value based on, but 
not exceeding, the Community limit value.
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8. Where a Member State introduces or revises a national occupational exposure limit value 
or a national biological limit value for a chemical agent, it shall inform the Commission and 
other Member States thereof together with the relevant scientific and technical data. The 
Commission shall undertake the appropriate action.

9. On the basis of the reports provided by the Member States under Article 15, the 
Commission shall carry out an assessment of the way in which Member States have taken 
account of Community indicative limit values when establishing the corresponding national 
occupational exposure limit values.

10. Standardised methods for the measurement and evaluation of workplace air 
concentrations in relation to occupational exposure limit values shall be developed in 
accordance with Article 12(2).

SECTION II 
EMPLOYERS’ OBLIGATIONS

A r t i c l e  4 
Determination and assessment of risk of hazardous chemical agents

1. In carrying out the obligations laid down in Articles 6(3) and 9(1) of Directive 89/391/EEC, 
the employer shall first determine whether any hazardous chemical agents are present at 
the workplace. If so, he shall then assess any risk to the safety and health of workers arising 
from the presence of those chemical agents, taking into consideration the following:

— their hazardous properties,

▼M2

— information on safety and health that shall be provided by the supplier (e.g. the relevant 
safety data sheet in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European 
Parliament and of the Council (1),

▼B

— the level, type and duration of exposure,
— the circumstances of work involving such agents, including their amount,
— any occupational exposure limit values or biological limit values established on the 

territory of the Member State in question,
— the effect of preventive measures taken or to be taken,
— where available, the conclusions to be drawn from any health surveillance already 

undertaken.

The employer shall obtain additional information which is needed for the risk assessment 
from the supplier or from other readily available sources. Where appropriate, this information 
shall comprise the specific assessment concerning the risk to users established on the basis 
of Community legislation on chemical agents.

2. The employer must be in possession of an assessment of the risk in accordance with 
Article 9 of Directive 89/391/EEC, and shall identify which measures have been taken in 
1 Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/
EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC 
and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L 396, 30.12.2006, p. 1).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0024
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accordance with Articles 5 and 6 of this Directive. The risk assessment shall be documented 
in a suitable form according to national law and practice, and may include a justification 
by the employer that the nature and extent of the risks related to chemical agents make a 
further detailed risk assessment unnecessary. The risk assessment shall be kept up-to-date, 
particularly if there have been significant changes which could render it out-of-date, or 
when the results of health surveillance show it to be necessary.

3. Certain activities within the undertaking or establishment, such as maintenance, in respect 
of which it is foreseeable that there is a potential for significant exposure, or which may 
result in deleterious effects to safety and health for other reaons, even after all technical 
measures have been taken, shall be included in the risk assessment.

4. In the case of activities involving exposure to several hazardous chemical agents, the 
risk shall be assessed on the basis of the risk presented by all such chemical agents in 
combination.

5. In the case of a new activity involving hazardous chemical agents, work shall only commence 
after an assessment of the risk of that activity has been made and any preventive measures 
identified have been implemented.

6. Practical guidelines for the determination and assessment of risk, and for their review 
and, if necessary, adjustment, shall be developed in accordance with Article 12(2).

A r t i c l e  5 
General principles for prevention of risks associated with hazardous chemical agents 

and application of this Directive in relation to assessment of risks

1. In carrying out his obligation to ensure the health and safety of workers in any activity 
involving hazardous chemical agents the employer shall take the necessary preventive 
measures set out in Article 6(1) and (2) of Directive 89/391/EEC and include the measures 
set out in this Directive.

2. Risks to the health and safety of workers at work involving hazardous chemical agents 
shall be eliminated or reduced to a minimum by:

— the design and organisation of systems of work at the workplace,
— the provision of suitable equipment for work with chemical agents and maintenance 

procedures which ensure the health and safety of workers at work,
— reducing to a minimum the number of workers exposed or likely to be exposed,
— reducing to a minimum the duration and intensity of exposure,
— appropriate hygiene measures,
— reducing the quantity of chemical agents present at the workplace to the minimum 

required for the type of work concerned,
— suitable working procedures including arrangements for the safe handling, storage and 

transport within the workplace of hazardous chemical agents and waste containing 
such chemical agents.

Practical guidelines for preventive measures to control risk shall be developed in accordance 
with Article 12(2).
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3. Where the results of the assessment referred to in Article 4(1) reveal a risk to the safety 
and health of workers, the specific protection, prevention and monitoring measures laid 
down in Articles 6, 7 and 10 shall be applied.

4. Where the results of the risk assessment referred to in Article 4(1) show that, because 
of the quantities of a hazardous chemical agent present in the workplace, there is only a 
slight risk to the safety and health of workers, and the measures taken in accordance with 
paragraphs 1 and 2 of this Article are sufficient to reduce that risk, the provisions of Articles 
6, 7 and 10 shall not apply.

A r t i c l e  6 
Specific protection and prevention measures

1. The employer shall ensure that the risk from a hazardous chemical agent to the safety 
and health of workers at work is eliminated or reduced to a minimum.

2. In applying paragraph 1, substitution shall by preference be undertaken, whereby the 
employer shall avoid the use of a hazardous chemical agent by replacing it with a chemical 
agent or process which, under its condition of use, is not hazrdous or less hazardous to 
workers’ safety and health, as the case may be.

Where the nature of the activity does not permit risk to be eliminated by substitution, 
having regard to the activity and risk assessment referred to in Article 4, the employer shall 
ensure that the risk is reduced to a minimum by application of protection and prevention 
measures, consistent with the assessment of the risk made pursuant to Article 4. These will 
include, in order of priority:

(a) design of appropriate work processes and engineering controls and use of adequate 
equipment and materials, so as to avoid or minimise the release of hazardous chemical 
agents which may present a risk to workers’ safety and health at the place of work;

(b) application of collective protection measures at the source of the risk, such as adequate 
ventilation and appropriate organizational measures;

(c) where exposure cannot be prevented by other means, application of individual 
protection measures including personal protective equipment.

Practical guidelines for protection and prevention measures to control risk shall be developed 
in accordance with Article 12(2).

3. The measures referred to in paragraph 2 of this Article shall be accompanied by health 
surveillance in accordance with Article 10 if it is appropriate to the nature of the risk.

4. Unless the employer clearly demonstrates by other means of evaluation that, in accordance 
with paragraph 2, adequate prevention and protection have been achieved, the employer 
shall carry out on a regular basis, and when any change occurs in the conditions which may 
affect workers’ exposure to chemical agents, such measurements of chemical agents which 
may present a risk to worker’s health at the workplace as are necessary, in particular in 
relation to the occupational exposure limit values.

5. The employer shall take into account the results of the procedures referred to in paragraph 
4 of this Article in carrying out the obligations laid down in or resulting as a consequence of 
Article 4.
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In any event, where an occupational exposure limit value effectively established on the 
territory of a Member State has been exceeded, the emloyer shall immediately take 
steps, taking into account the nature of that limit, to remedy the situation by carrying out 
preventive and protective measures.

6. On the basis of the overall assessment of and general principles for the prevention of 
risks in Articles 4 and 5, the employer shall take technical and/or organisational measures 
appropriate to the nature of the operation, including storage, handling and segregation of 
incompatible chemical agents, providing protection of workers against hazards arising from 
the physico-chemical properties of chemical agents. In particular he shall take measures, in 
order of priority, to:

(a) prevent the presence at the workplace of hazardous concentrations of inflammable 
substances or hazardous quantities of chemically unstable substances or, where the 
nature of the work does not allow that,

(b) avoid the presence of ignition sources which could give rise to fires and explosions, or 
adverse conditions which could cause chemically unstable substances or mixtures of 
substances to give rise to harmful physical effects, and

(c) mitigate the detrimental effects to the health and safety of workers in the event of fire 
or explosion due to the ignition of inflammable substances, or harmful physcial effects 
arising from chemically unstable substances or mixtures of substances.

Work equipment and protective systems provided by the employer for the protection of 
workers shall comply with the relevant Community provisions on design, manufacture 
and supply with respect to health and safety. Technical and/or organisational measures 
taken by the employer shall take account of and be consistent with the equipment group 
categorisation in Annex I to Directive 94/9/EC of the European Parliament and of the Council 
of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning 
equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (1).

The employer shall take measures to provide sufficient control of plant, equipment and 
machinery or provision of explosion suppression equipment or explosion pressure relief 
arrangements.

A r t i c l e  7 
Arrangements to deal with accidents, incidents and emergencies

1. Without prejudice to the obligations laid down in Article 8 of Directive 89/391/EEC, the 
employer shall, in order to protect the safety and health of workers from an accident, 
incident or emergency related to the presence of hazardous chemical agents at the 
workplace, establish procedures (action plans) which can be put into effect when any such 
event occurs, so that appropriate action is taken. These arrangements shall include any 
relevant safety drills which are to be performed at regular intervals, and the provision of 
appropriate first aid facilities.

2. In the case of the occurence of an event such as is mentioned in paragraph 1, the employer 
shall immediately take steps to mitigate the effects of the event and to inform the workers 
concerned thereof.

In order to restore the situation to normal:

1 OJ L 100, 19.4.1994, p. 1.
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— the employer shall implement appropriate measures to remedy the situation as soon 
as possible,

— only those workers who are essential to the carrying out of repairs and other necessary 
work shall be permitted to work in the affected area.

3. The workers who are permitted to work in the affected area shall be provided with 
appropriate protective clothing, personal protective equipment, specialised safety 
equipment and plant which they must use as long as the situation persits; that situation 
shall not be permanent.

Unprotected persons shall not be permitted to remain in the affected area.

4. Without prejudice to Article 8 of Directive 89/391/EEC the employer shall take the 
measures necessary to provide the warning and other communication systems required 
to signal an increased risk to safety and health, to enable an appropriate response and to 
launch remedial actions, assistance, escape and rescue operations immediately if the need 
arises.

5. The employer shall ensure that information on emergency arrangements involving 
hazardous chemical agents is available. The relevant internal and external accident and 
emergency services shall have access to this information. It shall include the following:

— advance notice of relevant work hazards, hazard identification arrangements, 
precautions and procedures, so that the emergency services can prepare their own 
response procedures and precautionary measures; and

— any available information concerning specific hazards arising, or likely to rise, at the 
time of an accident or emergency, including information on procedures prepared 
prusuant to this Article.

A r t i c l e  8 
Information and training for workers

1. Without prejudice to Articles 10 and 12 of Directive 89/391/EEC the employer shall ensure 
that workers and/or their representatives are provided with:

— the data obtained pursuant to Article 4 of this Directive, and further informed whenever 
a major alteration at the workplace leads to a change in these data,

— information on the hazardous chemical agents occurring in the workplace, such as the 
identity of those agents, the risks to safety and health, relevant occupational exposure 
limit values and other legislative provisions,

— training and information on appropriate precautions and actions to be taken in order 
to safeguard themselves and other workers at the workplace,

▼M2

— access to any safety data sheet provided by the supplier in accordance with Article 31 
of Regulation (EC) No 1907/2006;

▼B

and that the information is:

— provided in a manner appropriate to the outcome of the risk assessment pursuant 
to Article 4 of this Directive. This may vary from oral communication to individual 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0024
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instruction and training supported by information in writing, depending on the nature 
and degree of the risk revealed by the assessment required by the said Article,

— updated to take account of changing circumstances.

2. Where containers and pipes for hazardous chemical agents used at work are not marked in 
accordance with the relevant Community legislation on the labelling of chemical agents and 
on safety signs at the workplace, the employer shall, without prejudice to the derogations 
provided for in the abovementioned legislation, ensure that the contents of the containers 
and pipes, together with the nature of those contents and any associated hazards, are 
clearly identifiable.

▼M2

3. Member States may take measures necessary to ensure that employers are able to obtain 
on request, preferably from the producer or supplier, all information on hazardous chemical 
agents that is necessary to apply Article 4(1) of this Directive, insofar as neither Regulation 
(EC) No 1907/2006, nor Regulation (EC) No 1272/2008 include any obligation to provide 
information.

▼B

SECTION III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

A r t i c l e  9 
Prohibitions

1. To prevent the exposure of workers to health risks from certain chemical agents and/or 
certain activities involving chemical agents, the production, manufacture or use at work of 
the chemical agents and the activities set out in Annex III shall be prohibited to the extent 
specified therein.

2. Member States may permit derogations from requirements of paragraph 1 in the following 
circumstances:

— for the sole purpose of scientific research and testing, including analysis,
— for activities intended to eliminate chemical agents that are present in the form of by-

products or waste products,
— for the production of the chemical agents referred to in paragraph 1 for use as 

intermediates, and for such use.

The exposure of workers to chemical agents referred to in paragraph 1 must be prevented, 
in particular by providing that the production and earliest possible use of such chemical 
agents as intermediates must take place in a single closed system, from which the aforesaid 
chemical agents may be removed only to the extent necessary to monitor the process or 
service the system.

Member States may provide for systems of individual authorisations.

3. When derogations are permitted pursuant to paragraph 2, the competent authority shall 
request the employer to submit the following information:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0024
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— the reason for requesting the derogation,
— the quantity of the chemical agent to be used annually,
— the activities and/or reactions or processes involved,
— the number of workers liable to be involved,
— the precautions envisaged to protect the safety and health of workers concerned,
— the technical and organisational measures taken to prevent the exposure of workers.

4. The Council, in accordance with the procedure laid down in Article 118a of the Treaty, 
may amend the list of prohibitions under paragraph 1 of this Article, to include further 
chemical agents or activities.

A r t i c l e  10 
Health surveillance

1. Without prejudice to Article 14 of Directive 89/391/EEC, Member States shall introduce 
arrangements for carrying out appropriate health surveillance of workers for whom the 
results of the assessment referred to in Article 4 of this Directive reveal a risk to health. 
These arrangements, including the requirements specified for health and exposure records 
and their availability, shall be introduced in accordance with national laws and/or practice.

Health surveillance, the results of which shall be taken into account in applying preventive 
measures in the specific workplace, shall be appropriate where:

— the exposure of the worker to a hazardous chemical agent is such that an identifiable 
disease or adverse health effect may be related to the exposure, and

— there is a likelihood that the disease or effect may occur under the particular conditions 
of the worker’s work, and

— the technique of investigation is of low risk to workers.

Furthermore, there shall be valid techniques for detecting indications of the disease or 
effect.

Where a binding biological limit value has been set as indicated in Annex II, health 
surveillance shall be a compulsory requirement for work with the hazardous chemical agent 
in question, in accordance with the procedures in that Annex. Workers shall be informed 
of this requirement before being assigned to the task involving risk of exposure to the 
hazardous chemical agent indicated.

2. Member States shall establish arrangements to ensure that for each worker who undergoes 
health surveillance in accordance with the requirements of paragraph 1, individual health 
and exposure records are made and kept up-to-date.

3. Health and exposure records shall contain a summary of the results of health surveillance 
carried out and of any monitoring data representative of the exposure of the individual. 
Biological monitoring and related requirements may form part of health surveillance.

Health and exposure records shall be kept in a suitable form so as to permit consultation at 
a later date, taking into account any confidentiality.

Copies of the appropriate records shall be supplied to the competent authority on request. 
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The individual worker shall, at his request, have access to the health and exposure records 
relating to him personally.

Where an undertaking ceases to trade, the health and exposure records shall be made 
available to the competent authority.

4. Where, as a result of health surveillance:

— a worker is found to have an identifiable disease or adverse health effect which is 
considered by a doctor or occupational health-care professional to be the result of 
exposure at work to a hazardous chemical agent, or

— a binding biological limit value is found to have been exceeded,

the worker shall be informed by the doctor or other suitably qualified person of the result 
which relates to him personally, including information and advice regarding any health 
surveillance which he should undergo following the end of the exposure, and

the employer shall:
— review the risk assessment made pursuant to Article 4(1),
— review the measures provided to eliminate or reduce risks pursuant to Articles 5 and 6,
— take into account the advice of the occupational health-care professional or other 

suitably qualified person or the competent authority in implementing any measures 
required to eliminate or reduce risk in accordance with Article 6, including the possibility 
of assigning the worker to alternative work where there is no risk of further exposure, 
and

— arrange continued health surveillance and provide for a review of the health status of 
any other worker who has been similarly exposed. In such cases the competent doctor 
or occupational health-care professional or the competent authority may propose that 
exposed persons undergo a medical examination.

A r t i c l e  11 
Consultation and participation of workers

Consultation and participation of workers and/or their representatives shall take place in 
accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on the matters covered by this Directive, 
including the Annexes hereto.

A r t i c l e  1 2 
Adaptation of the Annexes, preparation and adoption of technical guidance

1. Adjustments of a strictly technical nature to the Annexes in line with:

— the adoption of Directives in the field of technical harmonisation and standardisation 
concerning chemical agents, and/or

— technical progress, changes in international standards or specifications and new 
findings concerning chemical agents,

shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17 of Directive 
89/391/EEC.

2. The Commission shall draw up practical guidelines of a non-binding nature. These 
guidelines shall address the topics referred to in Articles 3, 4, 5 and 6, and Annex II, section 
1.
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The Commission shall first consult the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health 
Protection at Work in accordance with Decision 74/325/EEC.

In the context of the application of this Directive, Member States shall take account as far 
as possible of these guidelines in drawing up their national policies for the protection of the 
health and safety of workers.

A r t i c l e  1 3 
Repeal and amendment of earlier Directives

1. Directives 80/1107/EEC, 82/605/EEC and 88/364/EEC shall be repealed on the date 
referred to in Article 14(1).

2. Council Directive 83/477/EEC of 19 September 1983 on the protection of workers from 
the risks related to exposure to asbestos at work (second individual Directive within the 
meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC) (1), is amended as follows:

(a) in the first sentence of Article 1(1), the following words shall be deleted:

‘which is the second individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/
EEC’;

(b) Article 9(2) shall be replaced by the following:

‘2. The amendments necessary to adapt the Annexes to this Directive to technical progress 
shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17 of Council Directive 
89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements 
in the safety and health of workers at the workplace*.

* OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.’;

(c) in the second subparagraph of Article 15(1) the words ‘in accordance with the procedure 
set out in Article 10 of Directive 80/1107/EEC’ shall be replaced by ‘in accordance with the 
procedure laid down in Article 17 of Directive 89/391/EEC’.

3. Council Directive 86/188/EEC of 12 May 1986 on the protection of workers from the risks 
related to exposure to noise at work (2) is amended as follows:

(a) in Article 1(1), the following words shall be deleted:

‘which is the third individual Directive within the meaning of Directive 80/1107/EEC’;

(b) in Article 12(2), the second subparagraph shall be replaced by the following:

‘Annexes I and II shall be adapted to technical progress in accordance with the procedure laid 
down in Article 17 of Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of 
measures to encourage improvements in the safety and health of workers at the workplace*.

* OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.’

1 OJ L 263, 24.9.1983, p. 25. Directive as amended by Directive 91/382/EEC (OJ L 206, 29.7.1991, p. 16).
2 OJ L 137, 24.5.1986, p. 28.
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4. Any other reference in Directive 83/477/EEC and Directive 86/188/EEC to Directive 
80/1107/EEC shall be obsolete from the date of repeal of the said Directive.

5. Directives 91/322/EEC and 96/94/EC remain in force.

SECTION IV 
FINAL PROVISIONS

A r t i c l e  14

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive not later than 5 May 2001. They shall forthwith 
inform the Commission thereof.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The 
methods for making such reference shall be laid down by Member States.

2. Member States shall communicate to the Commission the texts of the provisions of 
national law which they have already adopted or which they adopt in the field governed by 
this Directive.

▼M1 —————

▼B

A r t i c l e  16

This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in 
theOfficial Journal of the European Communities.

A r t i c l e  17

This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX I 
LIST OF BINDING OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT VALUES

Name of agent EINECS 
No (1) CAS No (2)

Occupational exposure limit 
value 8 h (3)

Occupational exposure 
limit value

Short-term (4)

mg/m3 (5) ppm (6) mg/m3 ppm
Inorganic 
lead and its 
compounds

  0,15    

(1)  EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
(2)  CAS: Chemical Abstracts Service.
(3)  Measured or calculated in relation to a reference period of eight hours, time-weighted average.
(4)  A limit value above which exposure should not occur, and which is related to a 15 minute period unless otherwise 
specified.
(5)  mg/m3 = milligrams per cubic metre of air at 20 °C and 101,3 kPa.
(6)  ppm = parts per million by volume in air (ml/m3).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31998L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0024-20140325&from=EN#E0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0024-20140325&from=EN#E0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0024-20140325&from=EN#E0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0024-20140325&from=EN#E0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0024-20140325&from=EN#E0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0024-20140325&from=EN#E0031
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ANNEX II 
BINDING BIOLOGICAL LIMIT VALUES AND HEALTH SURVEILLANCE MEASURES

1.  Lead and its ionic compounds

1.1. Biological monitoring must include measuring the blood-lead level (PbB) using 
absorption spectrometry or a method giving equivalent results. The binding biological 
limit value is: 
70 μg Pb/100 ml blood

1.2 Medical surveillance is carried out if:
 — exposure to a concentration of lead in air is greater than 0,075 mg/m3, calculated as 

a time-weighted average over 40 hours per week, or
 — a blood-lead level greater than 40 μg Pb/100 ml blood is measured in individual 

workers.
1.3 Practical guidelines for biological monitoring and medical surveillance must be 

developed in accordance with Article 12(2). These must include recommendations of 
biological indicators (e.g. ALAU, ZPP, ALAD) and biological monitoring strategies.

ANNEX III 
PROHIBITIONS

The production, manufacture or use at work of the chemical agents and activities involving 
chemical agents set out below are prohibited. The prohibition does not apply if the chemical 
agent is present in another chemical agent, or as a constituent of waste, provided that its 
individual concentration therein is less than the limit specified.

(a)  Chemical Agents
EINECS No (1) CAS 

No (2)
Name of agent Concentration limit for 

exemption
202-080-4 91-59-8 2-naphthylamine and its salts 0,1 % w/w
202-177-1 92-67-1 4-aminodiphenyl and its salts 0,1 % w/w
202-199-1 92-87-5 Benzidine and its salts 0,1 % w/w
202-204-7 92-93-3 4-nitrodiphenyl 0,1 % w/w

(1)  EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(2)  CAS: Chemical Abstracts Service

(b)  Work activities

None.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0024-20140325&from=EN#E0033
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17. ДИРЕКТИВА 1999/92/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 
ВІД 16 ГРУДНЯ 1999 РОКУ ПРО МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО 
ПОКРАЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ, 
ЯКІ ПОТЕНЦІЙНО ПІДДАЮТЬСЯ РИЗИКУ У ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ 
СЕРЕДОВИЩАХ (П’ЯТНАДЦЯТА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА ВІДПОВІДНО 
ДО ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

(ОВ № L 23. 28.1.2000,. С. 57)

Із змінами, внесеними: Офіційний вісник
№ сторінка дата 

►М1 Директива Європейського Парламенту та 
Ради 2007/30/ЄС від 20 червня 2007 року

L 165
21 27.6.2007

Виправлення:

►C1 Виправлення, ОВ L 194, 7.6.2000, С. 36 (1999/92)

▼B

ДИРЕКТИВА 1999/92/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 
від 16 грудня 1999 року 

про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників, 
що піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середовищах 

(п’ятнадцята окрема Директива відповідно до частини 1 статті 16 Директиви 
89/391/ЄЕС)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, 
його статтю 137,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), подану на розгляд після консультацій з 
Дорадчим Комітетом з безпеки, гігієни і захисту здоров’я на виробництві, а також з 
Комісією з охорони праці у гірничій та інших галузях добувної промисловості,

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (2),

Після консультації з Комітетами регіонів,

Діючи відповідно до процедури, викладеної в статті 251 Договору, дотримуючись 
спільного тексту, затвердженого Дорадчим Комітетом від 21 жовтня 1999 року (3),

Оскільки 

(1) Стаття 137 Договору передбачає, що Рада може в своїх директивах визначати 

1 ОВ С 332; 9.12.1995, С. 10, та ОВ С 184; 17.6.1997, С.1.
2 ОВ С 153; 28.5.1996, С. 35.
3 Висновок Європейського Парламенту від 20 червня 1996 року (ОВ С 198, 8.7.1996, С. 160), підтверджений 4 травня 1999 року 
(ОВ С 279, 1.10.1999, С. 45), Загальна позиція Ради від 22 грудня 1998 року (ОВ С 55, 25.2.1999, С. 45), Рішення Європейського 
Парламенту від 6 травня 1999 року (ОВ С 279, 01.10.99, с. 386). Рішення Європейського Парламенту від 2 грудня 1999 року та 
Рішення Ради від 6 грудня 1999 року.
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коло мінімальних вимог, спрямованих на заохочення поліпшення навколишнього 
середовища на робочих місцях з метою гарантії більш високого рівня охорони здоров’я 
та безпеки працівників;

(2) Згідно з зазначеною статтею ці директиви повинні уникати запровадження 
будь-яких адміністративних, фінансових і юридичних обмежень у спосіб, що може 
перешкоджати створенню малих і середніх підприємств;

(3) Підвищення безпеки праці, гігієни і захисту здоров’я – це ціль, яка не може бути 
підпорядкована суто економічним міркуванням;

(4) Велике значення має відповідність мінімальним вимогам щодо вдосконалення 
охорони здоров’я і безпеки працівників, які піддаються потенційній небезпеці під час 
виконання робіт у вибухонебезпечних середовищах, якщо необхідно гарантувати їх 
безпеку і захист здоров’я;

(5) Ця Директива є окремою Директивою відповідно до частини 1 статті 16 Директиви 
Ради 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 року щодо проведення заходів з метою поліпшення 
безпеки і захисту здоров’я працівників під час роботи (1), оскільки положення цієї 
директиви, зокрема, ті, що стосуються надання працівникам інформації, проведення 
з ними консультації, їх навчання, повністю стосуються тих випадків, коли 

▼B

працівники піддаються потенційній небезпеці, викликаній впливом вибухонебезпечних 
середовищ, і зазначені заходи жодним чином не повинні перешкоджати застосуванню 
більш суворих або спеціальних вимог цієї Директиви;

(6) Ця Директива є практичним кроком щодо забезпечення соціального аспекту 
внутрішнього ринку;

(7) Директива Європейського Парламенту і Ради 94/9/ЄС від 23.03.1994 року про 
наближення законодавства держав-членів щодо устаткування і систем захисту, 
призначених для використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах (2) 
передбачає розробку додаткової директиви, що ґрунтується на положеннях статті 
137 Договору, у якій, зокрема, йде мова про небезпеку вибуху, можливого під час 
експлуатації конкретного устаткування, а також пов’язаного зі способами його 
монтажу;

(8) Захист від вибуху є особливо важливою сферою безпеки, оскільки життя і здоров’я 
працівників піддаються небезпеці в разі вибуху, обумовленого неконтрольованим 
впливом полум’я і тиску, наявністю небезпечних (таких, як рудничний газ) продуктів 
хімічних реакцій та споживання кисню у повітрі робочої зони, яким мають дихати 
працівники;

(9) Створення узгодженої стратегії запобігання вибухам вимагає узгодження 
організаційних заходів з технічними заходами, що проводяться на робочих місцях. 
Згідно з Директивою 89/391/ЄЕС роботодавець повинен знати рівень небезпеки, 
якій піддаються здоров’я і безпека працівників на робочих місцях. Зазначена вимога 

1 ОВ L 183; 29.6.1989, С. 1.
2 ОВ L 100; 19.4.1994, С. 1.
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згідно з цією Директивою має бути реалізована шляхом складення роботодавцем 
документа про захист від вибуху, або розробки комплекту документації, що відповідає 
мінімальним вимогами викладеним у цій Директиві, що має постійно оновлюватися. 
Документ про захист від вибуху має визначати небезпеку, ступінь ризику і містити 
перелік заходів, необхідних для гарантування захисту здоров’я і безпеки працівників 
від впливу вибухонебезпечних середовищ відповідно до статті 9 Директиви 89/391/
ЄЕС. Документ по захисту від вибуху може бути частиною документації, у якій 
викладається оцінка загрози для здоров’я і безпеки працівників на робочих місцях 
згідно з вимогами статті 9 Директиви 89/391/ЄЕС;

(10) У інших правових актах Співтовариства також може вимагатися проведення оцінки 
ступеня небезпеки, обумовленої вибухом, тому, щоб запобігти зайвому дублюванню, 
роботодавцю має бути надана можливість об’єднання документів, їх частин та 
інших подібних матеріалів, розроблених згідно з вимогами інших правових актів 
Співтовариства для формування єдиного документу під назвою “Звіт про безпеку”.

(11) Запобігання утворенню вибухонебезпечного середовища також включає 
застосування принципу заміщення;

(12) Необхідні координуючі дії, якщо у одній робочій зоні працюють працівники різних 
професій;

(13) Якщо спалах вже стався, необхідне здійснення додаткових заходів; максимальна 
безпека може бути досягнута об’єднанням запобіжних і додаткових заходів щодо 
обмеження небезпечної для здоров’я і життя працівників дії вибуху.

(14) Мінімальні вимоги Директиви Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 94 року щодо 
позначення небезпеки на робочих місцях (дев’ята окрема Директива згідно з частиною 
1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС (1) повністю стосуються приміщень, розташованих у 
безпосередній близькості від небезпечних зон, у яких паління, зварювання, різання та 
інші дії, пов’язані з вогнем або іскроутворенням, можуть призвести до вибуху;

▼B

(15) У Директиві 94/9/ЄС устаткування і системи захисту розподілені на групи і 
категорії; у ній також наведена класифікація, згідно з якою роботодавець може 
визначити місця вірогідного виникнення вибухонебезпечного середовища, поділити 
їх на зони і визначити, у яких зонах має розміщуватись устаткування і захисні системи 
відповідних груп і категорій,

УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

СЕКЦІЯ I 
Загальні положення

С т а т т я  1 
Предмет і сфера застосування

1. Ця Директива, що є 15–ю окремою Директивою згідно з частиною 1 статті 16 
Директиви 89/391/ЄЕС, визначає мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я 
2  ОВ № L 245; 26.08.92, с. 23.
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працівників, що піддаються потенційній небезпеці впливу вибухонебезпечних 
середовищ, перелік яких наведений у статті 2.

2. У сферу дії цієї Директиви не входять:

(a) приміщення, призначені безпосередньо для лікування пацієнтів;
(b) експлуатація пристроїв, що працюють на газоподібному паливі, про які йде мова 

у Директиві 90/396/ЄЕС (1);
(c) виготовлення, обробка, застосування, зберігання і транспортування вибухових і 

хімічно нестійких речовин;
(d) галузі промисловості, про які йдеться у Директивах 92/91/ЄЕС (2) та 92/104/ЄЕС (3).
(e) використання наземних, морських і повітряних транспортних засобів, про які 

йдеться у відповідних положеннях міжнародних угод (таких, як ADNR, ADR, ICAO, 
IMO, RID) та Директивах Співтовариства, пов’язаних з цими угодами.

Транспортні засоби, призначені для використання у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах, входять у сферу дії Директиви.

3. Положення Директиви 89/391/ЄЕС, не обмежуючи більш суворі і конкретизовані 
вимоги цієї Директиви, повністю стосуються сфери дії, згаданої у частині 1.

С т а т т я  2 
Визначення

“Вибухонебезпечне середовище” в контексті цієї Директиви означає суміш повітря 
при атмосферному тиску з горючими речовинами у вигляді пари (випарувань), туману 
або пилу, у якій після виникнення спалаху вибухає вся суміш, що не встигла згоріти.

▼B

СЕКЦІЯ II 
Обов’язки роботодавця

С т а т т я  3 
Запобіжні заходи і захист від вибуху 

З метою запобігання вибухам у значенні частини 2 статті 6 Директиви 89/391/
ЄЕС і забезпечення захисту від них, роботодавець зобов’язаний вжити технічних 
і організаційних заходів відповідно до характеру виконуваних робіт, у порядку 
зазначеної нижче черговості згідно з такими основними принципами:

― запобігання виникненню вибухонебезпечних середовищ і, якщо характер 
діяльності не дозволяє цього досягти,

― запобігання спалахуванню вибухонебезпечних середовищ і
― зменшення шкідливого впливу вибуху в такій мірі, щоб забезпечити здоров’я і 

безпеку працівників.

Зазначені заходи повинні, наскільки це можливо, об’єднуватись та/або доповнювати 
1 ОВ L 196, 26.7.1990, С. 15, Директива зі змінами, внесеними Директивою 93/68/ЄЕС (ОВ L 220, 30.8.1993, С. 1).
2 ОВ L 348, 28.11.1992, С. 9.
3 ОВ L 404; 31.12.1992, С. 10.
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заходи, спрямовані на обмеження поширення вибуху, і регулярно перевірятись, 
особливо, при внесенні будь-яких суттєвих змін у технологію.

С т а т т я  4 
Оцінка небезпеки вибуху

1. Відповідно до обов’язків, покладених на роботодавця у частині 3 статті 6 та у частині 
1 статті 9 Директиви 89/391/ЄЕС, він зобов’язаний визначити рівень небезпеки, що 
виникає через вибухонебезпечне середовище, з урахуванням:

― вірогідності виникнення вибухонебезпечного середовища і тривалості його 
існування;

― вірогідності виникнення джерела спалаху, в тому числі, електростатичного 
розряду, здатного спричинити спалах;

― устаткування, використовуваних речовин і технологій, їх можливої взаємодії; 
― розмірів можливої взаємодії.

Оцінка загрози вибуху повинна бути всебічною. 

2. Під час оцінювання загрози вибуху необхідно враховувати наявність місць, що 
з’єднані або можуть бути з’єднані через отвори з приміщенням, де може виникнути 
вибухонебезпечне середовище.

С т а т т я  5 
Основні обов’язки 

Для гарантування безпеки і захисту здоров’я працівників відповідно до основних 
принципів, за якими проводилась оцінка небезпеки вибуху і принципів, викладених у 
статті 3, роботодавець повинен вжити необхідних заходів для того, щоб:

― забезпечити можливість безпечного ведення робіт там, де може виникнути 
вибухонебезпечне середовище у масштабах, здатних створити загрозу для 
здоров’я і безпеки працівників та інших осіб;

― організувати під час присутності працівників у робочих зонах належний нагляд, що 
ґрунтується на матеріалах оцінки небезпеки і передбачає застосування відповідних 
технічних засобів у робочих зонах, де може виникнути вибухонебезпечне 
середовище у масштабах, здатних створити загрозу для здоров’я і безпеки 
працівників.

▼B

С т а т т я  6 
Обов’язки щодо координації 

Якщо на одному робочому місці перебувають працівники з кількох підприємств, 
кожен роботодавець несе відповідальність за всі підконтрольні йому дії. Без шкоди 
вимогам щодо відповідальності окремих роботодавців, визначених Директивою 
89/391/ЄЕС, роботодавець, на чиєму підприємстві провадяться роботи, і який згідно 
з національним законодавством і практикою несе відповідальність за робочі місця, 
зобов’язаний координувати проведення заходів щодо захисту здоров’я і безпеки 
працівників і вказати мету координації, заходи і методику реалізації цих заходів у 
правилах захисту від вибуху, про які йдеться у статті 8. 
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С т а т т я  7 
Приміщення, у яких може виникнути вибухонебезпечне середовище

1. Роботодавець повинен провести класифікацію робочих приміщень, у яких може 
виникнути вибухонебезпечне середовище, і розподілити їх за зонами відповідно до 
Додатку 1.

2. Роботодавець повинен гарантувати застосування викладених у Додатку II 
мінімальних вимог до приміщень, про які йдеться у частині 1.

3. За необхідності, при вході в приміщення, в якому існує небезпека виникнення 
вибухонебезпечних середовищ у масштабах, що створюють загрозу для здоров’я і 
безпеки працівників, повинні бути прикріплені попереджувальні знаки відповідно до 
Додатку III.

С т а т т я  8 
Документ по захисту від вибуху

На виконання обов’язків, викладених у статті 4, роботодавець повинен забезпечити 
складення і своєчасне оновлення “Правил захисту від вибуху”.

В цьому документі, зокрема, повинні бути наведені:
― визначення і оцінка небезпеки вибуху;
― адекватні заходи досягнення цілей, зазначених у цій директиві;
― класифікація приміщень, їх розподіл за зонами відповідно до Додатку I;
― перелік приміщень, яких стосуються мінімальні вимоги, про які йдеться в 

Додатку II;
― робочі місця і їх обладнання, включаючи пристрої попереджувальної сигналізації, 

яке підготовлене, включене і обслуговується відповідно до вимог безпеки;
― пристрої для безпечної експлуатації обладнання відповідно до 

Директиви Ради 89/655/ЄЕС (1).

Правила захисту від вибуху повинні бути складені перед початком робіт, а у випадку 
суттєвих змін на робочих місцях, заміни обладнання, зміни у організації робіт, 
розширення виробництва або конверсії правила повинні переглядатись.

Роботодавець може об’єднати в цих Правилах існуючі матеріали щодо оцінки ступеню 
небезпечності вибуху, чинні документи, звіти та інші подібні матеріали, складені 
відповідно до вимог інших актів Співтовариства.

▼B

С т а т т я  9

Спеціальні вимоги до обладнання і робочих місць

1. Обладнання, що експлуатується в приміщеннях, у яких може виникнути 
вибухонебезпечне середовище, і перебуває в експлуатації у поточний момент, або яке 
вперше введено в дію на підприємстві до 30 червня 2003 року, починаючи з цієї дати, 

1 ОВ L 393, 30.12.1989, С. 13. Директива зі змінами внесеними Директивою 95/63/ЄС (ОВ L 335, 30.12.1995, С. 28).
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повинно відповідати мінімальним вимогам, викладеним у Додатку II, частині А, якщо 
жодна інша Директива Співтовариств не може застосовується, або не застосовується 
частково.

2. Обладнання, призначене для використання в приміщеннях, у яких може виникнути 
вибухонебезпечне середовище, і що вперше впроваджене на підприємстві після 30 
червня 2003 року, повинно відповідати мінімальним вимогам, викладеним у Додатку 
II, частини А і В.

3. Робочі місця, що містять площі, на яких може виникнути вибухонебезпечне 
середовище, і які вперше починають використовуватись після 30 червня 2003 року, 
повинні відповідати мінімальним вимогам цієї Директиви.

4. Якщо в робочих зонах є дільниці, в яких може виникнути вибухонебезпечне 
середовище, і які почали експлуатуватись до 30 червня 2003 року, вони повинні 
відповідати мінімальним вимогам цієї Директиви щонайменше за 3 роки після цієї 
дати.

5. Якщо після 30 червня 2003 року будуть здійснені модифікація, розширення 
виробництва або перебудова у робочих зонах, що містять дільниці, у яких може 
виникнути вибухонебезпечне середовище, роботодавець повинен вжити необхідних 
заходів, щоб забезпечити їх відповідність мінімальним вимогам, викладеним у цій 
Директиві.

СЕКЦІЯ III 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  10 
Внесення змін у Додатки 

Зміни суто технічного характеру слід вносити у додатки в зв’язку з: 

― прийняттям директив з технічної гармонізації і стандартизації в сфері захисту від 
вибухів, і/або 

― технічним прогресом, змінами у міжнародних правилах або визначеннях, або 
нововведеннями у сфері запобігання та захисту від вибухів.

Ці зміни повинні вноситись за процедурою, визначеною в статті 17 директиви 89/391/
ЄЕС.

С т а т т я  11 
Посібник належної практики

У посібнику Комісія викладає настанови, які не увійшли в основні положення, викладені 
у Секції I. Цей посібник має узгоджуватися зі змістом статей 3, 4, 5, 6, 7, 8, Додатком I 
та частиною A Додатку II.

Попередньо Комісія має проконсультуватись з Дорадчим Комітетом з безпеки, гігієни 
і захисту здоров’я на робочих місцях відповідно до Рішення Ради 74/325/ЄЕС (1).

▼B

ОВ L 185, 9.7.1974, С. 15. Рішення із останніми змінами, внесеними Актом про приєднання у 1994 році.
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При впровадженні положень цієї Директиви держави-члени ЄС, формуючи національну 
політику в сфері захисту здоров’я і безпеки працівників, повинні максимально 
враховувати положення зазначеного посібника.

С т а т т я  1 2 
Інформування підприємців

Держави-члени ЄС відповідно до статті 11 повинні на запит підприємців доводити 
до їх відома відповідну наявну інформацію, особливо, щодо Посібника належної 
практики.

С т а т т я  1 3 
Прикінцеві положення 

1. Держави-члени ЄС повинні не пізніше 30 червня 2003 року ввести в дію закони, 
підзаконні акти та адміністративні положення, необхідні для приведення свого 
законодавства у відповідність до цієї Директиви. Після цього вони повинні невідкладно 
інформувати про це Комісію.

Прийняті державами-членами ЄС зазначені документи мають містити посилання 
на цю Директиву або супроводжуватися такими посиланнями у випадку їхнього 
офіційного опублікування. Методи розробки таких посилань визначається кожною 
державою-членом.

2. Держави-члени повинні повідомити Комісії тексти положень внутрішнього 
законодавства, яке вони ухвалили або ухвалюють в рамках, що регулюється цією 
Директивою.

▼М1 ––––––––

▼B

С т а т т я  14

Ця Директива набуває чинності в день її публікації у Офіційному віснику Європейських 
Співтовариств

С т а т т я  1 5

Цю Директиву адресовано державам-членам..

▼B

ДОДАТОК I 
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ, У ЯКИХ МОЖЛИВЕ ВИНИКНЕННЯ 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Попередні зауваження

Наведена нижче система класифікації приміщень має застосовуватись до місць, де 
було вжито запобіжних заходів, викладених у статтях 3, 4, 7 і 8.
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1. Приміщення, у яких можливе виникнення вибухонебезпечного середовища

Приміщення, у якому може виникнути вибухонебезпечне середовище з такою 
концентрацією, яка вимагає вжиття спеціальних запобіжних заходів для захисту 
здоров’я і безпеки працівників, згідно з цією Директивою повинно вважатись 
небезпечним.

Приміщення, у якому не очікується виникнення вибухонебезпечного середовища з 
такою концентрацією, яка вимагає вжиття спеціальних запобіжних заходів, згідно з 
цією Директивою небезпечним не вважається.

Вогненебезпечні і займисті речовини вважаються матеріалами, що утворюють 
вибухонебезпечні середовища, якщо в результаті дослідження їх властивостей не 
встановлено, що у суміші з повітрям вони не здатні самостійно викликати вибух. 

2. Класифікація небезпечних приміщень

Такі приміщення поділяються на зони залежно від частоти і тривалості утворення в 
них вибухонебезпечного середовища.

Обсяг заходів, яких необхідно вжити згідно з частиною А Додатку II , визначається 
відповідно до зазначеної класифікації.

З о н а  0

Приміщення, в якому вибухонебезпечне середовище, що складається з суміші повітря 
з горючими речовинами у вигляді газу, пари або туману існує постійно, або тривалий 
час, або виникає часто.

З о н а  1

Приміщення, в якому вибухонебезпечне середовище, що складається з суміші повітря 
і горючих речовин у вигляді газу, пари або туману, за нормальних умов роботи може 
виникати час від часу.

З о н а  2

Приміщення, в якому вибухонебезпечне середовище, що складається з суміші повітря 
і горючих речовин у вигляді газу, пари або туману, за нормальних умов роботи, як 
правило, не повинно виникати, але якщо воно все ж виникає, то існує лише короткий 
час.

З о н а  2 0

Приміщення, у якому вибухонебезпечне середовище у вигляді хмари 
вибухонебезпечного пилу в повітрі існує постійно, або протягом тривалого часу, або 
виникає часто.

З о н а  21

Приміщення, у якому вибухонебезпечне середовище у вигляді хмари горючого і 
вибухонебезпечного пилу в повітрі при нормальній роботі може виникати час від часу.
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З о н а  2 2

Приміщення, у якому відсутня ймовірність виникнення вибухонебезпечного 
середовища у вигляді хмари вибухонебезпечного пилу в повітрі при нормальній 
роботі, але якщо воно і виникає, то існує лише короткочасно. 

Примітки:

1. Нашарування, осади і скупчення горючого пилу вважаються нарівні з іншими 
вибуховими речовинами джерелом виникнення вибухонебезпечного середовища.

2. “Нормальні умови роботи” – це ситуація, коли обладнання експлуатується в межах 
розрахункових параметрів.

▼B

ДОДАТОК II 
А. МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ БЕЗПЕКИ І ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я 
ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ НЕБЕЗПЕЦІ ВПЛИВУ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ 

СЕРЕДОВИЩ

Попередні зауваження

Вимоги, викладені в цьому Додатку, стосуються:

― приміщень, віднесених згідно з класифікацією Додатку I до категорії небезпечних, 
якщо це обумовлено характеристиками робочих приміщень, робочих місць, 
обладнання, речовин, що використовуються згідно з технологією, або діяльністю, 
пов’язаною з небезпекою впливу вибухонебезпечного середовища;

― обладнання, що розміщене за межами небезпечних зон, але є необхідним 
або допоміжним для безпечної експлуатації обладнання, встановленого в 
небезпечних зонах.

1. Організаційні заходи

1.1 Навчання працівників

Роботодавець повинен забезпечити ефективне та належне навчання з питань захисту 
від вибухів для працівників, що працюють в умовах виникнення вибухонебезпечного 
середовища.

1.2 Письмові інструкції та допуски до роботи 

Там, де цього вимагають “Правила захисту від вибуху”:

― роботи в небезпечних приміщеннях повинні проводитись відповідно до 
письмових інструкцій роботодавця;

― система допусків до роботи повинна застосовуватись як при виконанні робіт у 
небезпечних зонах, так і при виконанні робіт, які в сукупності з іншими роботами, 
що виконуються, можуть призвести до виникнення небезпечної ситуації.

Допуски до виконання робіт видає особа, відповідальна за їх видачу, перед початком 
робіт.
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2 Заходи щодо захисту від вибуху 

2.1 Будь-яке проникнення та/або виділення, навмисне або ні, горючих газів, пари, 
туману або горючого пилу, яке може привести до виникнення небезпеки вибуху, 
повинно бути належним чином відведені або переміщені у безпечне місце, або, якщо 
це не практикується, ізольовані безпечним способом, або знешкоджені будь-яким 
придатним способом.

2.2 Якщо вибухонебезпечне середовище містить кілька типів горючих (або займистих) 
газів, парів, туману, або видів пилу, захисні заходи повинні відповідати максимальній 
потенційнц1 небезпеці.

2.3 Запобіжні заходи проти небезпеки вибуху відповідно до статті 3 повинні 
враховувати також можливість розряду статичної електрики, якщо працівники або 
середовище можуть створювати або переносити заряд. Працівники повинні бути 
забезпечені належним захисним одягом, виготовленим з матеріалів, що не створюють 
електростатичного заряду, який може привести до спалаху вибухонебезпечного 
середовища.

2.4 Цех, обладнання, системи захисту і допоміжні з’єднуючі пристрої вводяться 
в експлуатацію тільки в тому випадку, коли у документах по захисту від вибухів 
зазначено, що вони можуть бути безпечно використані в умовах вибухонебезпечного 
середовища. Це стосується також технологічного обладнання та допоміжних 
з’єднуючих пристроїв, які не входять у сферу дії Директиви 94/9/ЄС в якості 
обладнання або захисної системи, якщо їх приєднання до обладнання може привести 
до виникнення небезпеки спалаху.

Необхідно вжити належних заходів, щоб запобігти плутанині подібних з’єднуючих 
пристроїв.

2.5 Необхідно вжити всіх належних заходів для гарантування того, що робочі місця, 
обладнання, всі допоміжні з’єднувальні пристрої, до яких мають доступ працівники, 
спроектовані, виготовлені, змонтовані, встановлені, обслуговуються і експлуатуються 
таким чином, що небезпека вибуху зведена до мінімуму, але якщо все ж вибух 
станеться, він має бути контрольованим, його поширення має бути мінімальним 
і локалізуватись на одному робочому місці і обладнанні. На таких робочих місцях 
повинні бути вжиті належні заходи для зниження до мінімуму небезпеки фізичного 
впливу вибуху на працівників.

2.6 За необхідності працівники повинні одержувати оптичне та/або звукове 
попередження і евакуюватися до моменту, коли може відбутись вибух.

▼B

2.7 Відповідно до вимог “Правил захисту від вибуху” повинні бути забезпечені 
засоби евакуації, які повинні перебувати у готовності з тим, щоб у випадку небезпеки 
працівники могли залишити небезпечне приміщення швидко і безпечно.

2.8 Перед першим введенням у експлуатацію робочого місця (або приміщення), у 
якому є зони можливого виникнення вибухонебезпечного середовища, повинна бути 
перевірена його повна вибухонебезпечність.
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Повинні підтримуватись усі умови, необхідні для забезпечення захисту від вибуху.

Перевірку вибухозахищеності має проводити особа, компетентна в галузі захисту від 
вибуху, що має відповідний досвід і професійну підготовку.

2.9 Якщо оцінка небезпеки покаже необхідність в цьому, слід:

― у випадку перебоїв у постачанні енергії, здатних привести до створення додаткової 
небезпеки, забезпечити безперебійну роботу обладнання і систем захисту, 
незалежно від решти обладнання, яке у цих обставинах може бути знеструмлене.

― забезпечити можливість ручного вимикання енергії з метою зупинки обладнання 
і відключення систем захисту, що спрацьовують автоматично при відхиленнях 
від нормальних умов роботи за умови, що це не вплине негативно на безпеку. Цю 
операцію слід довіряти тільки досвідченим працівникам.

― Забезпечити, у випадку спрацювання пристроїв автоматичної зупинки, швидке і 
безпечне розсіювання накопиченої енергії, або її ізолювання (заземлення) з тим, 
щоб уникнути виникнення небезпеки вибуху.

В. критерії вибору обладнання і систем захисту 

Обладнання і системи захисту для всіх приміщень, де існує небезпека виникнення 
вибухонебезпечного середовища, повинні вибиратись відповідно до категорій, 
зазначених у Директиві 94/9/ЄС, якщо в “Правилах захисту від вибуху”, складених за 
підсумками оцінки небезпеки вибуху, не вказано інше.

Зокрема, у зазначених вище зонах повинно використовуватись обладнання вказаних 
нижче категорій за умови, що воно придатне для використання у середовищі 
відповідних газів, пари, туману і/або видів пилу:

― в зоні 0 або 20 – обладнання категорії 1;

― в зоні 1 або 21 – обладнання категорії 2;

― в зоні 2 або 22 – обладнання категорій 1, 2 або 3.

▼B

ДОДАТОК III

Попереджувальний знак для місць можливого виникнення вибухонебезпечних се-
редовищ відповідно до частини 3 статті 7:

	►(1)С1

Місце, де може виникнути вибухонебезпечне середовище.
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Особливості:
― трикутна форма;
― чорні літери на жовтому фоні з чорною окантовкою (жовта частина має займати 

не менше 50% площі знака):

У державах-членах за їх бажанням можуть бути зазначені на цих знаках додаткові 
пояснювальні відомості.
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DIRECTIVE 1999/92/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL OF 16 DECEMBER 1999 ON MINIMUM REQUIREMENTS FOR 
IMPROVING THE SAFETY AND HEALTH PROTECTION OF WORKERS 
POTENTIALLY AT RISK FROM EXPLOSIVE ATMOSPHERES (15TH 
INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 16(1) OF 
DIRECTIVE 89/391/EEC)

(OJ L 023, 28.1.2000, p.57)   

 
Amended by:

Official Journal
 No page date

►M1 DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL Text with EEA relevance of 20 June 2007

 
L 165 21 27.6.2007

 Corrected by:

►C1	 Corrigendum, OJ L 134, 7.6.2000, p. 36 (99/92)

▼B

DIRECTIVE 1999/92/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 16 December 1999 

on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers 
potentially at risk from explosive atmospheres 
(15th individual Directive within the meaning 

of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
137 thereof,
Having regard to the proposal from the Commission (1), submitted after consultation with 
the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work and the Safety 
and Health Commission for the Mining and Other Extractive Industries,
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),
After consulting the Committee of the Regions,
Acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty, in the light 
of the joint text approved by the Conciliation Committee on 21 October 1999 (3),

Whereas:

(1) Article 137 of the Treaty provides that the Council may adopt, by means of Directives, 
minimum requirements for encouraging improvements, especially in the working 
environment, to guarantee a better level of protection of the health and safety of workers;
(2) Under the terms of that Article, those Directives are to avoid imposing administrative, 
financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and development 
of small and medium-sized undertakings;

1 OJ C 332, 9.12.1995, p. 10 and OJ C 184, 17.6.1997, p. 1.
2 OJ C 153, 28.5.1996, p. 35.
3 Opinion of the European Parliament of 20 June 1996 (OJ C 198, 8.7.1996, p. 160) confirmed on 4 May 1999 (OJ C 279, 1.10.1999, p 55), 
Council Common Position of 22 December 1998 (OJ C 55, 25.2.1999, p. 45), Decision of the European Parliament of 6 May 1999 (OJ C 279, 
1.10.1999, p. 386). Decision of the European Parliament of 2 December 1999 and Council Decision of 6 December 1999.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31999L0092R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31999L0092R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31999L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0092-20070627&qid=1429798183693&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01999L0092-20070627&qid=1429798183693&from=EN
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(3) The improvement of occupational safety, hygiene and health is an objective which 
should not be subordinated to purely economic considerations;
(4) Compliance with the minimum requirements for improving the safety and health 
protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres is essential if workers’ 
safety and health protection is to be ensured;
(5) This Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Council 
Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (1); therefore, the provisions of 
the said Directive, in particular those relating to worker information, to the consultation 
and participation of workers and to the training of workers, are also fully applicable to cases 
in which workers are potentially at risk from explosive atmospheres, without prejudice to 
more restrictive or specific provisions contained in this Directive;
(6) This Directive constitutes a practical step towards the achievement of the social 
dimension of the internal market;
(7) Directive 94/9/EC of the European Parliament and of the Council of 23 March 1994 on 
the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective 
systems intended for use in potentially explosive atmospheres (2) states that it is intended 
to prepare an additional Directive based on Article 137 of the Treaty covering, in particular, 
explosion hazards which derive from a given use and/or types and methods of installation 
of equipment;
(8) Explosion protection is of particular importance to safety; whereas explosions 
endanger the lives and health of workers as a result of the uncontrolled effects of flame and 
pressure, the presence of noxious reaction products and consumption of the oxygen in the 
ambient air which workers need to breathe;
(9) The establishment of a coherent strategy for the prevention of explosions requires 
that organisational measures complement the technical measures taken at the workplace; 
Directive 89/391/EEC requires the employer to be in possession of an assessment of the 
risks to workers’ health and safety at work; this requirement is to be regarded as being 
specified by this Directive in that it provides that the employer is to draw up an explosion 
protection document, or set of documents, which satisfies the minimum requirements laid 
down in this Directive and is to keep it up to date; the explosion protection document 
includes the identification of the hazards, the evaluation of risks and the definition of the 
specific measures to be taken to safeguard the health and safety of workers at risk from 
explosive atmospheres, in accordance with Article 9 of Directive 89/391/EEC; the explosion 
protection document may be part of the assessment of the risks to health and safety at 
work required by Article 9 of Directive 89/391/EEC;
(10) An assessment of explosion risks may be required under other Community acts; whereas, 
in order to avoid unnecessary duplication of work, the employer should be allowed, in 
accordance with national practice, to combine documents, parts of documents or other 
equivalent reports produced under other Community acts to form a single ‘safety report’;
(11) The prevention of the formation of explosive atmospheres also includes the application 
of the substitution principle;
(12) Coordination should take place when workers from several undertakings are present at 
the same workplace;

1 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.
2 OJ L 100, 19.4.1994, p. 1.



ЗМІСТ  1999/92/EC 747

(13) Preventive measures must be supplemented if necessary by additional measures 
which become effective when ignition has taken place; maximum safety can be achieved 
by combining preventive measures with other additional measures limiting the detrimental 
effects of explosions on workers;
(14) Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for 
the provision of safety and/or health signs at work (ninth individual Directive within the 
meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (1)  is fully applicable, in particular to places 
immediately contiguous to hazardous areas, where smoking, crosscutting, welding and 
other activities introducing flames or sparks may interact with the hazardous area;
(15) Directive 94/9/EC divides the equipment and protective systems which it covers into 
equipment groups and categories; this Directive provides for a classification by the employer 
of the places where explosive atmospheres may occur in terms of zones and determines 
which equipment and protective systems groups and categories should be used in each 
zone,
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I 
GENERAL PROVISIONS

Article 1 
Object and scope

1. This Directive, which is the 15th individual Directive within the meaning of Article 16(1) 
of Directive 89/391/EEC, lays down minimum requirements for the safety and health 
protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres as defined in Article 2.
2. This Directive shall not apply to:
(a) areas used directly for and during the medical treatment of patients;
(b) the use of appliances burning gaseous fuels in accordance with Directive 90/396/EEC (2);
(c) the manufacture, handling, use, storage and transport of explosives or chemically 

unstable substances;
(d) mineral-extracting industries covered by Directive 92/91/EEC (3) or Directive 92/104/

EEC (4);
(e) the use of means of transport by land, water and air, to which the pertinent provisions 

of the international agreements (e.g. ADNR, ADR, ICAO, IMO, RID), and the Community 
Directives giving effect to those agreements, apply. Means of transport intended for 
use in a potentially explosive atmosphere shall not be excluded.

3. The provisions of Directive 89/391/EEC and the relevant individual Directives are fully 
applicable to the domain referred to in paragraph 1, without prejudice to more restrictive 
and/or specific provisions contained in this Directive.

Article 2 
Definition

For the purposes of this Directive, ‘explosive atmosphere’ means a mixture with air, under 

1 OJ L 245, 26.8.1992, p. 23.
2 OJ L 196, 26.7.1990, p. 15. Directive as amended by Directive 93/68/EEC (OJ L 220, 30.8.1993, p. 1).
3 OJ L 348, 28.11.1992, p. 9.
4 OJ L 404, 31.12.1992, p. 10.
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atmospheric conditions, of flammable substances in the form of gases, vapours, mists or 
dusts in which, after ignition has occurred, combustion spreads to the entire unburned 
mixture.

SECTION II 
OBLIGATIONS OF THE EMPLOYER

Article 3 
Prevention of and protection against explosions

With a view to preventing, within the meaning of Article 6(2) of Directive 89/391/EEC, 
and providing protection against explosions, the employer shall take technical and/or 
organisational measures appropriate to the nature of the operation, in order of priority and 
in accordance with the following basic principles:

— the prevention of the formation of explosive atmospheres, or where the nature of the 
activity does not allow that,

— the avoidance of the ignition of explosive atmospheres, and
— the mitigation of the detrimental effects of an explosion so as to ensure the health and 

safety of workers.
These measures shall where necessary be combined and/or supplemented with measures 
against the propagation of explosions and shall be reviewed regularly and, in any event, 
whenever significant changes occur.

Article 4 
Assessment of explosion risks

1. In carrying out the obligations laid down in Articles 6(3) and 9(1) of Directive 89/391/
EEC the employer shall assess the specific risks arising from explosive atmospheres, taking 
account at least of:

— the likelihood that explosive atmospheres will occur and their persistence,
— the likelihood that ignition sources, including electrostatic discharges, will be present 

and become active and effective,
— the installations, substances used, processes, and their possible interactions,
— the scale of the anticipated effects.

Explosion risks shall be assessed overall.
2. Places which are or can be connected via openings to places in which explosive atmospheres 
may occur shall be taken into account in assessing explosion risks.

Article 5 
General obligations

To ensure the safety and health of workers, and in accordance with the basic principles 
of risk assessment and those laid down in Article 3, the employer shall take the necessary 
measures so that:

— where explosive atmospheres may arise in such quantities as to endanger the health 
and safety of workers or others, the working environment is such that work can be 
performed safely,

— in working environments where explosive atmospheres may arise in such quantities 
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as to endanger the safety and health of workers, appropriate supervision during the 
presence of workers is ensured in accordance with the risk assessment by the use of 
appropriate technical means.

Article 6 
Duty of coordination

Where workers from several undertakings are present at the same workplace, each employer 
shall be responsible for all matters coming under his control.
Without prejudice to the individual responsibility of each employer as provided for in 
Directive 89/391/EEC, the employer responsible for the workplace in accordance with 
national law and/or practice shall coordinate the implementation of all the measures 
concerning workers’ health and safety and shall state, in the explosion protection document 
referred to in Article 8, the aim of that coordination and the measures and procedures for 
implementing it.

Article 7 
Places where explosive atmospheres may occur

1. The employer shall classify places where explosive atmospheres may occur into zones in 
accordance with Annex I.
2. The employer shall ensure that the minimum requirements laid down in Annex II are 
applied to places covered by paragraph 1.
3. Where necessary, places where explosive atmospheres may occur in such quantities as 
to endanger the health and safety of workers shall be marked with signs at their points of 
entry in accordance with Annex III.

Article 8 
Explosion protection document

In carrying out the obligations laid down in Article 4, the employer shall ensure that a 
document, hereinafter referred to as the ‘explosion protection document’, is drawn up and 
kept up to date.
The explosion protection document shall demonstrate in particular:

— that the explosion risks have been determined and assessed,
— that adequate measures will be taken to attain the aims of this Directive,
— those places which have been classified into zones in accordance with Annex I,
— those places where the minimum requirements set out in Annex II will apply,
— that the workplace and work equipment, including warning devices, are designed, 

operated and maintained with due regard for safety,
— that in accordance with Council Directive 89/655/EEC (1), arrangements have been 

made for the safe use of work equipment.
The explosion protection document shall be drawn up prior to the commencement of work 
and be revised when the workplace, work equipment or organisation of the work undergoes 
significant changes, extensions or conversions.
The employer may combine existing explosion risk assessments, documents or other 

1  OJ L 393, 30.12.1989, p. 13. Directive as amended by Directive 95/63/EC (OJ L 335, 30.12.1995, p. 28).
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equivalent reports produced under other Community acts.

Article 9 
Special requirements for work equipment and workplaces

1. Work equipment for use in places where explosive atmospheres may occur which is 
already in use or is made available in the undertaking or establishment for the first time 
before 30 June 2003 shall comply from that date with the minimum requirements laid down 
in Annex II, Part A, if no other Community Directive is applicable or is so only partially.
2. Work equipment for use in places where explosive atmospheres may occur which is made 
available in the undertaking or establishment for the first time after 30 June 2003 shall 
comply with the minimum requirements laid down in Annex II, Parts A and B.
3. Workplaces which contain places where explosive atmospheres may occur and which are 
used for the first time after 30 June 2003 shall comply with minimum requirements set out 
in this Directive.
4. Where workplaces which contain places where explosive atmospheres may occur are 
already in use before 30 June 2003, they shall comply with the minimum requirements set 
out in this Directive no later than three years after that date.
5. If, after 30 June 2003, any modification, extension or restructuring is undertaken in 
workplaces containing places where explosive atmospheres may occur, the employer shall 
take the necessary steps to ensure that these comply with the minimum requirements set 
out in this Directive.

SECTION III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 10 
Adjustments to the annexes

Purely technical adjustments to the annexes made necessary by:
— the adoption of Directives on technical harmonisation and standardisation in the field 

of explosion protection, and/or
— technical progress, changes in international regulations or specifications, and new 

findings on the prevention of and protection against explosions,
shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17 of Directive 
89/391/EEC.

Article 11 
Guide of good practice

The Commission shall draw up practical guidelines in a guide of good practice of a non-
binding nature. This guide shall address the topics referred to in Articles 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 
Annex I and Annex II, Part A.
The Commission shall first consult the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health 
Protection at Work in accordance with Council Decision 74/325/EEC (1).
In the context of the application of this Directive, Member States shall take the greatest 
possible account of the abovementioned guide in drawing up their national policies for the 

1 OJ L 185, 9.7.1974, p. 15. Decision as last amended by the 1994 Act of Accession.
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protection of the health and safety of workers

Article 12 
Information to undertakings

Member States shall, on request, endeavour to make relevant information available to 
employers in accordance with Article 11, with particular reference to the guide of good 
practice

Article 13 
Final provisions

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive not later than 30 June 2003. They shall forthwith 
inform the Commission thereof.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such reference shall be laid down by the Member States.
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of domestic 
law which they have already adopted or adopt in the field governed by this Directive.

▼M1 —————

▼B

Article 14

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 
European Communities.

Article 15
This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX I 
CLASSIFICATION OF PLACES WHERE EXPLOSIVE ATMOSPHERES MAY OCCUR

Preliminary note

The following system of classification must be applied to places where precautions in 
accordance with Articles 3, 4, 7 and 8 are taken.
1.  Places where explosive atmospheres may occur

A place in which an explosive atmosphere may occur in such quantities as to require special 
precautions to protect the health and safey of the workers concerned is deemed to be 
hazardous within the meaning of this Directive.
A place in which an explosive atmosphere is not expected to occur in such quantities as 
to require special precautions is deemed to be non-hazardous within the meaning of this 
Directive.
Flammable and/or combustible substances are considered as materials which may form an 
explosive atmosphere unless an investigation of their properties has shown that in mixtures 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31999L0092
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with air they are incapable of independently propagating an explosion.
2.  Classification of hazardous places

Hazardous places are classified in terms of zones on the basis of the frequency and duration 
of the occurrence of an explosive atmosphere.
The extent of the measures to be taken in accordance with Annex II, Part A, is determined 
by this classification.
Zone 0

A place in which an explosive atmosphere consisting of a mixture with air of flammable 
substances in the form of gas, vapour or mist is present continuously or for long periods or 
frequently.
Zone 1

A place in which an explosive atmosphere consisting of a mixture with air or flammable 
substances in the form of gas, vapour or mist is likely to occur in normal operation occasionally.
Zone 2

A place in which an explosive atmosphere consisting of a mixture with air of flammable 
substances in the form of gas, vapour or mist is not likely to occur in normal operation but, 
if it does occur, will persist for a short period only.
Zone 20

A place in which an explosive atmosphere in the form of a cloud of combustable dust in air 
is present continously, or for long periods or frequently.
Zone 21

A place in which an explosive atmosphere in the form of a cloud of combustible dust in air 
is likely to occur in normal operation occasionally.
Zone 22

A place in which an explosive atmosphere in the form of a cloud of combustible dust in air 
is not likely to occur in normal operation but, if it does occur, will persist for a short period 
only.
Notes:

1. Layers, deposits and heaps of combustible dust must be considered as any other source 
which can form an explosive atmosphere.

2. ’Normal operation’ means the situation when installations are used within their design 
parameters.

ANNEX II 
A.  MINIMUM REQUIREMENTS FOR IMPROVING THE SAFETY AND HEALTH PROTECTION 

OF WORKERS POTENTIALLY AT RISK FROM EXPLOSIVE ATMOSPHERES
Preliminary note

The obligations laid down in this Annex apply to:
— places classified as hazardous in accordance with Annex I whenever required by the 
features of workplaces, workstations, the equipment or substances used or the danger 
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caused by the activity related to the risks from explosive atmospheres,
— equipment in non-hazardous places which is required for, or helps to ensure, the safe 
operation of equipment located in hazardous places.

1.  Organisational measures

1.1.  Training of workers
 The employer must provide those working in places where explosive atmospheres may 

occur with sufficient and appropriate training with regard to explosion protection.
1.2.  Written instructions and permits to work
 Where required by the explosion protection document:
 — work in hazardous places must be carried out in accordance with written instructions 

issued by the employer,
 — a system of permits to work must be applied for carrying out both hazardous 

activities and activities which may interact with other work to cause hazards.

Permits to work must be issued by a person with responsibility for this function prior to the 
commencement of work.

2.  Explosion protection measures
2.1. Any escape and/or release, whether or not intentional, of flammable gases, vapours, 

mists or combustible dusts which may give rise to explosion hazards must be suitably 
diverted or removed to a safe place or, if that is not practicable, safely contained or 
rendered safe by some other suitable method.

2.2. If an explosive atmosphere contains several types of flammable and/or combustible 
gases, vapours, mists or dusts, protective measures shall be appropriate to the greatest 
potential risk.

2.3. Prevention of ignition hazards in accordance with Article 3 must also take account 
of electrostatic discharges, where workers or the working environment act as charge 
carrier or charge producer. Workers must be provided with appropriate working clothes 
consisting of materials which do not give rise to electrostatic discharges that can ignite 
explosive atmospheres.

2.4. Plant, equipment, protective systems and any associated connecting devices must 
only be brought into service if the explosion protection document indicates that they 
can be safely used in an explosive atmosphere. This applies also to work equipment 
and associated connecting devices which are not regarded as equipment or protective 
systems within the meaning of Directive 94/9/EC if their incorporation into an 
installation can in itself give rise to an ignition hazard. Necessary measures must be 
taken to prevent confusion between connecting devices.

2.5. All necessary measures must be taken to ensure that the workplace, work equipment 
and any associated connecting device made available to workers have been designed, 
constructed, assembled and installed, and are maintained and operated, in such a way 
as to minimise the risks of an explosion and, if an explosion does occur, to control 
or minimise its propagation within that workplace and/or work equipment. For such 
workplaces appropriate measures must be taken to minimise the risks to workers from 
the physical effects of an explosion.

2.6. Where necessary, workers must be given optical and/or acoustic warnings and 
withdrawn before the explosion conditions are reached.

2.7. Where required by the explosion protection document, escape facilities must be 
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provided and maintained to ensure that, in the event of danger, workers can leave 
endangered places promptly and safely.

2.8. Before a workplace containing places where explosive atmospheres may occur is used 
for the first time, its overall explosion safety must be verified. Any conditions necessary 
for ensuring explosion protection must be maintained.

 Such verification must be carried out by persons competent in the field of explosion 
protection as a result of their experience and/or professional training.

2.9. Where the risk assessment shows it is necessary:
 — it must be possible, where power failure can give rise to the spread of additional 

risks, to maintain equipment and protective systems in a safe state of operation 
independently of the rest of the installation in the event of power failure,

 — manual override must be possible in order to shut down the equipment and 
protective systems incorporated within automatic processes which deviate from the 
intended operating conditions, provided that this does not compromise safety. Only 
workers competent to do so may take such action,

 — on operation of the emergency shutdown, accumulated energy must be dissipated 
as quickly and as safely as possible or isolated so that it no longer constitutes a hazard.

B.  CRITERIA FOR THE SELECTION OF EQUIPMENT AND PROTECTIVE SYSTEMS

If the explosion protection document based on a risk assessment does not state otherwise, 
equipment and protective systems for all places in which explosive atmospheres may occur 
must be selected on the basis of the categories set out in Directive 94/9/EC.
In particular, the following categories of equipment must be used in the zones indicated, 
provided they are suitable for gases, vapours or mists and/or dusts as appropriate:

— in zone 0 or zone 20, category 1 equipment,
— in zone 1 or zone 21, category 1 or 2 equipment,
— in zone 2 or zone 22, category 1, 2 or 3 equipment.

ANNEX III

Warning sign for places where explosive atmospheres may occur, pursuant to Article 7(3):

►(1)	C1		

Place where explosive atmospheres may occur
Distinctive features:

— triangular shape,
— black letters on a yellow background with black edging (the yellow part to take up at 

least 50 % of the area of the sign).
Member States may add other explanatory data if they wish.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31999L0092R%2801%29
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18. ДИРЕКТИВА 2002/44/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
ВІД 25 ЧЕРВНЯ 2002 РОКУ ПРО МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ 
ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВПЛИВУ НА ПРАЦІВНИКІВ 
РИЗИКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ФІЗИЧНИМИ ФАКТОРАМИ (ВІБРАЦІЄЮ) 
(ШІСТНАДЦЯТА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 
16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

(OВ L 177, 6.7.2002, C. 13)

Зі змінами, внесеними: Офіційний вісник
№ С дата

►M1  Директива Європейського Парламенту та 
Ради 2007/30/ЄС  від 20 червня 2007 року  L 206  16 29.7.1991

▼B

ДИРЕКТИВА 2002/44/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
від 25 червня 2002 року 

про мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я під час впливу на працівників 
небезпечних фізичних факторів (вібрація)  (шістнадцята окрема Директива у 

значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, зокрема, 
його статтю 137 (2).

Беручи до уваги висновок Комісії (1) і консультування з Дорадчим Комітетом з безпеки, 
гігієни і захисту здоров’я на виробництві,

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (2),

Після консультування з Комітетом регіонів, 

Діючи відповідно до процедури, передбаченої статтею 251 Договору (3) з урахуванням 
спільного тексту, схваленого Дорадчим Комітетом 8 квітня 2002 року,

Оскільки:

(1) Відповідно до Договору Рада має шляхом ухвалення своїх директив визначити 
мінімальні вимоги щодо стимулювання вдосконалень, що стосуються, зокрема, умов 
праці на робочих місцях, з метою забезпечення підвищення рівня безпеки і захисту 
здоров’я працівників. Зазначені директиви спрямовані на усунення адміністративних, 
економічних і юридичних обмежень, що стримують створення і модернізацію малих 
і середніх підприємств.

(2) Повідомлення Комісії про програму заходів, спрямованих на імплементацію 

1 ОВ C 77, 18.3.1993, С. 12., ОВ C 230, 19.8.1994, С. 3.
2 ОВ C 249, 13.9.1993, С. 28.
3  Висновок Європейського Парламенту від 20 квітня 1994 року (ОВ C 128, 9.5.1994, С. 146) підтверджений від 16 вересня 1999 
року (ОВ C 54, 25.2.2000, С. 75), Спільна позиція Ради від 25 червня 2001 року (ОВ C 301, 26.10.2001, С. 1) та Рішення Європейського 
Парламенту від 23 жовтня 2001 року (ще не опубліковано в Офіційному віснику). Рішення Європейського Парламенту від 25 
квітня 2002 року та Рішення Ради від 21 травня 2002 року.
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Хартії Співтовариства щодо основних соціальних прав працівників, передбачає 
запровадження мінімальних вимог щодо безпеки праці за наявності небезпеки 
для працівників, які можуть бути піддані передбаченому впливу фізичних факторів 
на виробництві. У вересні 1990 року Європейський Парламент ухвалив резолюцію 
щодо зазначеної програми заходів (1), у якій дана вказівка Комісії розробити окрему 
директиву, пов’язану з небезпечним впливом шуму і вібрації, обумовленим будь-
якими фізичними факторами на робочому місці.

(3) На першому етапі вважається необхідним вжити запобіжні заходи для захисту 
працівників від небезпеки, спричиненої вібрацією і її впливом на здоров’я і безпеку 
працівників, який, зокрема, призводить до розладів м’язово-кісткових структур, 
неврологічних і судинних розладів. Зазначені заходи спрямовуються не тільки на 
забезпечення захисту здоров’я і безпеки кожного окремого працівника, але й на 
створення мінімальної бази запобіжних заходів для всіх працівників Співтовариства, 
щоб уникнути можливих викривлень, обумовлених конкуренцією.

(4) У цій Директиві викладені мінімальні вимоги, що надають державам-членам ЄС 
можливість вибору або прийняти ці вимоги, або розробити підвищені вимоги щодо 
захисту працівників, зокрема, шляхом встановлення нижчих рівнів впливу шкідливих 
факторів протягом певного часу, або нижчих граничних значень експозиції вібрації. 

▼B

Імплементація положень цієї Директиви не повинна призвести до виправдання 
погіршення ситуації у сфері охорони праці у державах-членах.

(5) Система захисту від вібрації повинна бути викладена без зайвих подробиць 
і містити визначення мети, а також правила і вихідні величини, яких необхідно 
дотримуватись для того, щоб держави-члени могли належним чином застосовувати 
зазначені мінімальні вимоги.

(6) Рівень впливу вібрації може бути ефективно знижений шляхом вжиття запобіжних 
заходів під час проектування робочих місць, їх розміщення і вибору обладнання, 
процедур і методів роботи, щоб у першу чергу знизити небезпеку безпосередньо в 
її джерелі. Таким чином, вимоги щодо вибору робочого обладнання і технологічних 
прийомів повинні забезпечити захист працівників від впливу шкідливих факторів.

(7) Роботодавці повинні здійснювати корегування своїх заходів з урахуванням 
технічного прогресу і наукових знань у сфері впливу вібрації для поліпшення умов 
безпеки праці і захисту здоров’я працівників.

(8) Стан справ у морському і повітряному транспорті не дає можливості дати узгоджені 
граничні значення впливу вібрації на все людське тіло для будь-яких обставин; тому 
мають бути розроблені положення, необхідні для визначення прийнятних значень 
рівня загальної вібрації для кожного конкретного випадку.

(9) Оскільки ця Директива є окремою Директивою, розробленою відповідно до статті 
16 (1) Директиви Ради 89/39/ЄЕС від 12 червня 1989 року про здійснення заходів щодо 
поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників під час роботи (2), ця Директива 

1 ОВ C 260, 15.10.1990, С. 167.
1 ОВ L 183, 29.6.1989, С. 1.
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стосується впливу вібрації на працівників, без шкоди більш суворим чи спеціальним 
вимогам цієї Директиви.

(10) Ця Директива є практичним кроком у формуванні соціальної складової 
внутрішнього ринку.

(11) Заходи, необхідні для імплементації цієї Директиви, мають бути вжиті відповідно 
до Рішення Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 року, у якому визначені способи 
використання покладених на Комісію повноважень щодо імплементації (1), 

УХВАЛИЛИ цю директиву:

СЕКЦІЯ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1 
Мета і сфера застосування

1. Ця Директива, що є шістнадцятою окремою Директивою, ухваленою у значенні статті 
16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС, містить мінімальні вимоги щодо захисту працівників від 
ризику для їх здоров’я і безпеки, що виникає, або може виникнути в результаті дії 
механічної вібрації.

2. Вимоги цієї Директиви поширюються на види діяльності, під час яких працівники 
піддаються, або можуть бути піддані ризику впливу на яких механічної вібрації у 
процесі роботи.

▼B

3. Положення Директиви 89/391/ЄЕС повністю зберігають свою силу у сфері, про 
яку йдеться у пункті 1, без шкоди для більш суворих чи спеціальних положень цієї 
Директиви.

С т а т т я  2 
Визначення

1. У тексті цієї Директиви слід розуміти наведені нижче визначення таким чином:

(а) “локальна вібрація” – механічна вібрація, що передається через систему “кисть-
рука” і обумовлює небезпеку для здоров’я і безпеки працівників, зокрема, спричиняє 
судинні розлади, захворювання кісток і суглобів, неврологічні і м’язові розлади;

(b) “Загальна вібрація” – механічна вібрація, яка передається на людське тіло в 
цілому і створює небезпеку для здоров’я і безпеки працівників, зокрема, спричиняє 
захворювання у нижній частині спини та травми хребта.

С т а т т я  3 
Граничні і робочі рівні вібрації

1. Для локальної вібрації :

2 ОВ L 184, 17.7.1999, С. 23.
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(а) стандартне граничне денне значення віброприскорення, що діє протягом 
8-годинної робочої зміни — 5 м/с2;

(b) стандартне робоче денне значення віброприскорення за 8-годинну зміну – 2,5 
м/с2. 

Вплив на працівника локальної вібрації, що передається через систему “кисть-рука”, 
слід оцінювати або вимірювати, виходячи з положень пункту 1 розділу А Додатку.

2. Для загальної вібрації 

(а) стандартне денне граничне значення віброприскорення за 8-годинну робочу 
зміну – 1,15 м/с2, або за вибором держави-члена величина дози вібрації має бути 
не більше, ніж 21 м/с1,75. 

(b) стандартне робоче денне значення віброприскорення за 8-годинну зміну 
0,5 м/сек2 або за вибором держави-члена величина дози вібрації не повинна 
перевищувати 9,1 м/с1,75.

Вплив загальної вібрації слід оцінювати або вимірювати, виходячи з положень пункту 
1 розділу В додатку.

СЕКЦІЯ II 
Обов’язки роботодавців

С т а т т я  4 
Визначення і оцінювання ризику

1. На виконання обов’язків, викладених у статтях 6 (3) і 9 (1) Директиви 89/391/ЄЕС 
роботодавець повинен провести оцінювання, а за необхідності, і вимірювання рівнів 
механічної вібрації, що діє на працівників. Вимірювання слід проводити відповідно 
до пункту 2 розділу А або пункт 2 розділу В Додатку до цієї Директиви.

2. Рівень впливу механічної вібрації може бути оцінений шляхом спостереження 
за конкретними робочими операціями з урахуванням відповідної інформації про 
очікувану амплітуду вібрації, створюваної обладнанням, або його певним типом, що 
застосовується під час робочого процесу, в тому числі – інформації виробника 

▼B

обладнання. Оцінювання вібрації слід відрізняти від вимірювання вібрації, для якого 
необхідне використання спеціальних засобів вимірювання і відповідної методики.

3. Оцінювання і вимірювання, про які йдеться у пункті 1, повинні бути плановими і 
проводитись компетентною службою через визначені часові інтервали з урахуванням 
положень статті 7 Директиви 89/391/ЄЕС щодо компетентності служби вимірювань і 
осіб, що проводять вимірювання.

Результати оцінювання чи вимірювання рівня механічної вібрації, що впливає на 
працівників, мають бути занесені у відповідну форму для можливого використання в 
подальшому.

4. Відповідно до статті 6 (3) Директиви 89/391/ЄЕС роботодавець під час оцінювання 
ризику повинен особливо звернути увагу на :
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(а) рівень, тип і тривалість впливу вібрації, в тому числі пульсуючої вібрації або 
окремих поштовхів;

(b) граничні і робочі значення впливу вібрації, про які йдеться у статті 3 цієї Директиви;
(с) будь-який вплив вібрації на здоров’я і безпеку працівників за наявності підвищеної 

небезпеки;
(d) будь-який непрямий вплив на безпеку працівників, спричинений взаємодією 

механічної вібрації з обладнанням на робочому місці або іншим виробничим 
обладнанням;

(е) інформацію, надану виробниками обладнання відповідно до Директив ЄС;
(f) наявність обладнання, призначеного для зниження рівня впливу механічної 

вібрації;
(g) специфічні умови праці, наприклад, в умовах низьких температур;
(і) інформацію, що надається наглядовими органами, про стан здоров’я працівників, 

в тому числі, оприлюднену (за можливості).

5. Роботодавець має бути ознайомлений з результатами оцінювання небезпеки 
відповідно до статті 9 (1) (а) Директиви 89/391/ЄЕС і знати, яких заходів слід вжити 
відповідно до статей 5 і 6 цієї Директиви. Оцінка ризику має бути внесена в протокол 
відповідно до національного законодавства і практики; вона повинна містити 
пояснення роботодавця якщо, на його думку, характер і ступінь ризику, обумовленого 
механічною вібрацією, виключає необхідність проведення подальшого детального 
оцінювання зазначеного ризику. Оцінювання ризику повинно проводитись на рівні 
сучасних вимог систематично, особливо, після суттєвих змін, в результаті яких 
попередня оцінка могла стати невідповідною новим умовам, або якщо результати 
обстеження здоров’я працівників вказують на необхідність її перегляду.

С т а т т я  5 
Положення, спрямовані на усунення або зниження впливу вібрації

1. Ризик, обумовлений впливом механічної вібрації на працівників, повинен бути 
усунений у його джерелі, або знижений до мінімуму з урахуванням технічного 
прогресу і наявності засобів контролю за ризиком у його джерелі.

Зниження такого ризику повинно базуватись на загальних принципах профілактики, 
викладених у статті 6 (2) Директиви 89/391/ЄЕС.

2. Якщо оцінка ризику, про яку йшлось у статті 4, показала, що фактичні робочі 
значення впливу вібрації виявились вище допустимих, зазначених у пунктах (1) (b) і 
(2) (b) статті 3, роботодавець повинен розробити і запровадити програму технічних 
чи організаційних заходів, спрямованих на зниження впливу механічної вібрації і 
пов’язаного з нею ризику шляхом :

▼B

(а) запровадження іншого способу ведення робіт, який забезпечив би меншу 
тривалість перебування під впливом механічної вібрації;

(b) вибору відповідного обладнання для ведення робіт, або такої його конструкції, 
що забезпечувала б мінімальний рівень вібрації;
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(с) забезпечення додатковими пристроями, що знижують небезпеку травматизму, 
спричиненого вібрацією, наприклад, сидіннями, що ефективно знижують 
загальний рівень вібрації і ручками, що знижують рівень локальної вібрації;

(d) запровадження належних програм технічного обслуговування обладнання, 
робочого місця і пристроїв, якими воно устатковане;

(е) оформлення робочого місця і робочої зони;

(f) належного інформування і навчання працівників способам правильного і 
безпечного користування обладнанням з тим, щоб звести до мінімуму вплив 
механічної вібрації;

(g) обмеження тривалості і інтенсивності впливу вібрації;

(h) запровадження відповідних графіків виконання робіт з необхідними перервами, 
для відпочинку;

(і) забезпечення працівників захисним одягом для захисту тих, що піддаються 
впливу вібрації, від холоду і вологості. 

3. За будь-яких обставин працівники не повинні бути підданими впливу вібрації, що 
перевищує граничні значення.

Якщо незважаючи на всі заходи, вжиті роботодавцем для приведення величини 
вібрації у відповідність до вимог цієї Директиви, фактична величина вібрації 
перевищує припустимі норми, роботодавець повинен вжити всіх можливих заходів 
для негайного зниження впливу вібрації до значень, нижчих за граничні. Він повинен 
визначити причини перевищення граничних значень і зміни та захисні і запобіжні 
заходи таким чином, щоб запобігти перевищенню цих значень у подальшому.

4. Роботодавець повинен відповідно до статті 15 Директиви 89/391/ЄЕС вжити заходів, 
про які йдеться у цій статті, що відповідали б вимогам до виконання робіт, пов’язаних 
з підвищеним ризиком.

С т а т т я  6 
Інформування і навчання працівників

Без шкоди положенням статей 10 і 12 Директиви 89/391/ЄЕС роботодавець повинен 
забезпечити належне інформування і навчання працівників, що піддаються 
небезпеці впливу механічної вібрації під час роботи, чи їх представників про 
результати оцінювання ступеню ризику, про яке йдеться у статті 4 (1) цієї Директиви, 
з інформуванням, зокрема, про:

а) заходи, вжиті для впровадження положень цієї Директиви, і спрямовані на 
ліквідацію або зниження до мінімуму небезпечного впливу механічної вібрації;

b) граничні і робочі значення рівня вібрації;
с) результатів оцінювання і вимірювання механічної вібрації, відповідно до статті 

4 цієї Директиви, і потенційно можливі травми, пов’язані з обладнанням, що 
використовується;

d) те, у якому випадку і яким чином визначаються ознаки травм і робиться 
повідомлення про них; 
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е) умови, за яких працівники мають право на обстеження здоров’я; 

f) способи виконання робіт, що забезпечують мінімальний вплив механічної вібрації.

▼B

С т а т т я  7 
Консультування з працівниками і їх залучення

Консультування з працівниками чи їх представниками і їх залучення у питаннях, 
пов’язаних з цією Директивою, повинні проводитись відповідно до статті 11 Директиви 
89/391/ЄЕС.

СЕКЦІЯ III 
Інші положення

С т а т т я  8 
Нагляд за станом здоров’я

1. Без ушкодження для положень статті 14 Директиви 89/391/ЄЕС, держави-члени 
повинні ухвалити приписи, що забезпечували б належний нагляд за станом здоров’я 
працівників, виходячи з результатів оцінювання ризику, про які йшлось у статті 4 (1) 
цієї Директиви, якщо вони показали наявність небезпечної для здоров’я вібрації. Ці 
приписи, які повинні містити вимоги щодо ведення обліку стану здоров’я працівників 
і придатності даних цього обліку для використання, повинні впроваджуватись 
відповідно до національного законодавства і практики держав-членів.

Обстеження здоров’я, результати якого враховуються під час проведення 
попереджувальних заходів на конкретних робочих місцях, повинно бути спрямоване 
на профілактику і швидке діагностування будь-якого розладу, пов’язаного з впливом 
механічної вібрації. Таке обстеження проводиться у тих випадках, коли:

- вплив вібрації на працівника безпосередньо пов’язаний з виробництвом і 
встановлений зв’язок між впливом вібрації і виявленим захворюванням або 
шкідливими наслідками для стану здоров’я;

- існує вірогідність, що захворювання чи погіршення здоров’я працівника виникло 
на його робочому місці за звичайних умов його роботи, і

- наявні технічні засоби для визначення захворювання або шкідливого впливу 
вібрації на здоров’я працівника.

У будь-якому випадку працівники, що підпали під вплив механічної вібрації, яка 
перевищувала граничні значення, зазначені у пунктах 1 b і 2 b статті 3, мають право 
на медичне обстеження.

2. Держави-члени мають скласти угоду, що забезпечувала б кожному працівникові, 
що проходить медичне обстеження, про яке йдеться у пункті 1, що на нього буде 
заведена особиста медична картка і записи в ній будуть постійно оновлюватись. У 
цій картці мають записуватись висновки за результатами медичних обстежень стану 
здоров’я працівника. Записи мають здійснюватись за визначеною формою таким 
чином, щоб результати обстежень могли бути використані в майбутньому; при цьому 
має бути збережена конфіденційність.
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На запит компетентних органів їм можуть бути надані копії потрібних їм медичних 
карток. Кожен працівник за бажанням може ознайомитись з записами у його медичній 
картці.

3. Якщо за результатами медичного обстеження буде виявлено захворювання, або 
погіршення здоров’я працівника, які на думку лікаря, або особи, відповідальної за 
охорону праці на виробництві, є наслідком впливу механічної вібрації на робочому 
місці:

а) лікар, або інша офіційна особа повинні ознайомити працівника з результатами 
обстеження, що стосуються стану його здоров’я. Працівник повинен одержати 
інформацію і рекомендації щодо медичного обстеження стану його здоров’я, яке 
він має пройти зразу ж після впливу на нього механічної вібрації;

b) роботодавець повинен одержати інформацію щодо висновків медичного 
обстеження з умовою додержання конфіденційності;

▼B

с) роботодавець повинен:
- перевірити правильність оцінки ризику, про яку йшлось у статті 4;
- перевірити заходи щодо усунення або зниження ризику до мінімуму, про які 

йдеться у статті 5;
- враховувати рекомендації особи, відповідальної за охорону праці на виробництві 

чи іншої компетентної особи або організації, під час впровадження будь-яких 
заходів, спрямованих на усунення або зниження ризику впливу вібрації згідно з 
статтею 5, в тому числі, можливість переводу працівника на іншу роботу, на якій 
би він в подальшому не підпадав під вплив вібрації, і

- організувати постійний медичний нагляд і забезпечити перевірку стану здоров’я 
всіх працівників, що піддаються аналогічному впливу вібрації. У таких випадках 
компетентний лікар чи особа, відповідальна за охорону праці на виробництві, або 
компетентний фахівець (орган) можуть запропонувати працівнику (працівникам), 
що потерпіли від впливу вібрації, пройти медичне обстеження.

С т а т т я  9 
Перехідні періоди

З питання імплементації обов’язків щодо запровадження заходів, про які йшлось у статті 
5 (3), держави-члени після консультування з обома сторонами (тобто роботодавцями 
і працівниками) відповідно до національного законодавства і практики можуть 
скористатись перехідним періодом максимальною тривалістю 5 років, починаючи з 6 
липня 2005 року, протягом якого використовується виробниче обладнання, введене в 
дію до 6 липня 2007 року і граничні рівні впливу вібрації якого можна не брати до уваги, 
враховуючи останні технічні досягнення чи здійснювані організаційні заходи. Щодо 
обладнання, яке використовується в сільському і лісовому господарстві, держави-
члени мають право збільшити тривалість максимального перехідного періоду на час 
до 4 років.

С т а т т я  10
Часткові відхилення

1. За умови додержання основних принципів безпеки і захисту здоров’я працівників 
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держави-члени можуть для морського і повітряного транспорту допустити відхилення 
від вимог статті 5 (3) щодо загальної вібрації у певних чином підтверджених умовах, 
якщо сучасний стан виробництва і специфічні характеристики робочого місця не 
дають можливості привести рівень вібрації у відповідність з гранично допустимими 
значеннями, незважаючи на вжиті технічні і організаційні заходи.

2. У випадках, коли вплив механічної вібрації на працівника, як правило, нижче 
припустимого робочого значення, наведеного у пунктах 1 b і 2 b статті 3, але час від 
часу різко змінюється і іноді може перевищити граничне значення, держави-члени 
можуть допустити відхилення від вимог статті 5 (3). Проте усереднена за 40 годин 
величина впливу вібрації повинна у цьому випадку відповідати меншому рівню 
ризику, ніж у разі граничного рівня впливу вібрації.

3. Відхилення, про які йдеться у пунктах 1 і 2, повинні бути узгоджені державами-
членами шляхом проведення консультацій з обома сторонами (роботодавцями і 
працівниками) відповідно до національного законодавства і практики. Ці відхилення 
повинні супроводжуватись обмеженнями, у яких мають бути зазначені специфічні 
умови, за яких результативний рівень ризику має бути максимально знижений і для 
працівників, що підпадають під цей ризик, буде впроваджений посилений режим 
обстеження стану здоров’я.

Такі відхилення від припустимих значень рівня вібрації мають переглядатись кожні 
4 роки і бути скасовані негайно після зникнення умов, що виправдують їх існування.

4. Кожні 4 роки держави-члени повинні подавати Комісії перелік відхилень, про які 
йшлось у пунктах 1 і 2 з зазначенням точних причин і обставин, що змусили вдатись 
до кожного відхилення від встановлених рівнів вібрації.

▼B

С т а т т я  11 
Технічні зміни

Зміни технічного характеру до додатку вносяться у зв’язку з:

а) ухваленням директив у сфері технічної гармонізації і стандартизації щодо 
проектування, будови і виготовлення і оформлення виробничого обладнання чи 
робочого місця;

b) технічним прогресом, змінами відповідних гармонізованих європейських 
стандартів, технічних характеристик, одержанням нових даних щодо механічної 
вібрації.

Ці зміни мають бути схвалені відповідно до процедури, викладеної у пункті 2 статті 12.

С т а т т я  1 2 
Комітет

1. Комісії допомагає Комітет, про який йде мова у частині 2 статті 17 Директиви 89/391/
ЄЕС.

2. За наявності посилання на цю частину, слід користуватись статтями 5 і 7 Рішення 
Ради 1999/468/ЄС з урахуванням положень статті 8 цього документу.
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Період, про який іде мова у пункті 6 статті 5 Рішення 1999/468/ЄЕС, має складати 3 
місяці.

3. Комітет ухвалює свій внутрішній регламент.

СЕКЦІЯ IV 
Прикінцеві положення

▼М1

▼B

С т а т т я  14 
Транспонування

1. Держави-члени повинні ввести в дію закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення, необхідні для імплементації цієї Директиви, не пізніше 6 липня 2005 року, 
після чого повідомити про це Комісію. До повідомлення додається детальний виклад 
перехідних положень, ухвалених державою-членом відповідно до статті 9.

Коли держави-члени ухвалюють такі положення, вони повинні містити посилання 
на цю Директиву або супроводжуватись таким посиланням під час їх офіційного 
опублікування. Методи розробки цього посилання встановлюються державами-
членами.

2. Держави-члени повинні повідомити Комісії положення національного 
законодавства, ухвалені, або такі, що мають бути ухвалені у сфері, що стосується цієї 
Директиви.

▼B

С т а т т я  1 5 
Набуття чинності

Ця Директива набуває чинності з дня її опублікування у Офіційному віснику 
Європейських Співтовариств.

С т а т т я  16 
Адресати

Цю Директиву адресовано державам-членам ЄС.

▼B

ДОДАТОК 

А. Локальна вібрація

1. Оцінювання впливу вібрації 

Оцінювання впливу вібрації, що передається через систему “кисть-рука” базується на 
розрахунку величини добового впливу, приведеного до 8-годинного розрахункового 
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періоду А (8), що дорівнює квадратному кореневі суми середньоквадратичних значень 
прискорення, зважених за частотою і одержаних на осях ортогональних координат 
аhwx, ahwy, ahwz відповідно до розділів 4 і 5 додатку А до стандарту ISO 5349-1 (2001).

Оцінювання рівня впливу вібрації можна провести на основі попереднього розрахунку, 
виходячи з наданої виробником інформації про рівень вібрації обладнання, з 
урахуванням досвіду роботи і проведених вимірювань вібрації.

2. Вимірювання

Під час проведення вимірювань, про які йдеться у частині 1 статті 4:

а) методика вимірювання повинна передбачити вибіркові вимірювання, що моделюють 
вплив вібрації на працівника; методики і засоби вимірювання повинні відповідати 
характеру механічної вібрації, умовам навколишнього середовища, характеристикам 
вимірювальної апаратури, що мають відповідати стандарту ISO 5349-2 (2001);

b) для пристроїв, які під час роботи необхідно тримати обома руками, вібрація 
вимірюється на обох руках. Вплив вібрації визначають за більшим з двох виміряних 
значень; у звіті наводяться також значення, одержані для другої руки;

3. Інтерференція 

Положення пункту 4d статті 4 головним чином стосуються випадків, коли механічна 
вібрація впливає на правильне керування засобами регулювання або показники 
індикаторів.

4. Непрямі ризики

Положення пункту 4 d статті 4 стосуються, головним чином, випадків, коли механічна 
вібрація впливає на стабільність конструкцій або на безпечність з’єднань.

5. Засоби індивідуального захисту

Застосування засобів індивідуального захисту від локальної вібрації є складовою 
частиною програми заходів, перелік яких наведений у частині 2 статті 5.

В. Загальна вібрація

1. Оцінювання впливу вібрації

Оцінювання рівня впливу вібрації базується на розрахунку денного впливу А (8), 
вираженого через безперервне еквівалентне прискорення за 8-годинний період, 
здійснюється як найбільше середньоквадратичне (rms) значення, або як найбільше 
значення вібродози (VDV) прискорень, зважених за частотою і визначених за 
ортогональними осями (1,4 аwx, 1,4 аwy, аwz, для працівника, що сидить, або стоїть) 
відповідно до розділів 5, 6 і 7, додатками А і В стандарту ISO 2631-1 (1997).

Оцінювання рівня впливу вібрації може проводитись на основі оцінювання даних, 
одержаних від виробника обладнання, щодо рівня вібрації результатів спостережень 
за умовами роботи та вимірювань вібрації.
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Для морських суден держави-члени можуть враховувати тільки вібрацію з частотою 
понад 1 Гц.

2. Вимірювання

Методика вимірювань вібрації відповідно до пункті 1 статті 4 повинна включати 
моделювання, тобто пробні вимірювання, що моделюють вплив на працівника 
механічної вібрації, величину якої слід визначити. Методика повинна бути вибрана 
відповідно до характеристик механічної вібрації, що підлягає вимірюванню, умов 
середовища вимірювань і характеристик засобів вимірювання.

▼B

3. Інтерференція 

Положення частини 4d статті 4 стосуються також випадків коли механічна вібрація 
впливає на керування засобами регулювання або показники індикаторів.

4. Непрямі ризики 

Положення частини 4 d статті 4 стосуються також випадків, коли механічна вібрація 
впливає на стабільність конструкцій або надійність з’єднань.

5. Збільшення впливу вібрації

Положення частини 4g статті 4 можуть застосовуватись, зокрема, і в тих випадках, 
коли, виходячи з виду діяльності, працівникові зручніше користуватись стаціонарним 
обладнанням під відповідальність роботодавця.

Вплив загальної вібрації на працівника у таких умовах повинен бути знижений до рівня, 
близького до рівня вібрації, обумовленої завданнями і умовами роботи обладнання 
за виключенням форс-мажорних ситуацій.
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▼B

DIRECTIVE 2002/44/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 25 June 2002 

on the minimum health and safety requirements regarding 
the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) (sixteenth 

individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
137(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1), submitted after consultation with 
the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(2),

Having consulted the Committee of the Regions,

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (3), in the light 
of the joint text approved by the Conciliation Committee on 8 April 2002,

Whereas:

(1) Under the Treaty the Council may, by means of directives, adopt minimum 
requirements for encouraging improvements, especially in the working environment, to 
guarantee a better level of protection of the health and safety of workers. Such directives 
are to avoid imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would 
hold back the creation and development of small and medium-sized undertakings.

1 OJ C 77, 18.3.1993, p. 12, OJ C 230, 19.8.1994, p. 3.
2 OJ C 249, 13.9.1993, p. 28.
3 Opinion of the European Parliament of 20 April 1994 (OJ C 128, 9.5.1994, p. 146) confirmed on 16 September 1999 (OJ C 54, 
25.2.2000, p. 75), Council Common Position of 25 June 2001 (OJ C 301, 26.10.2001, p. 1) and Decision of the European Parliament of 23 
October 2001 (not yet published in the Official Journal). Decision of the European Parliament of 25 April 2002 and Council Decision of 21 
May 2002.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32002L0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0044-20081211&qid=1429798372245&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002L0044-20081211&qid=1429798372245&from=EN
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(2) The communication from the Commission concerning its action programme relating 
to the implementation of the Community Charter of the Fundamental Social Rights of 
Workers provides for the introduction of minimum health and safety requirements regarding 
the exposure of workers to the risks caused by physical agents. In September 1990 the 
European Parliament adopted a resolution concerning this action programme (1), inviting 
the Commission in particular to draw up a specific directive on the risks caused by noise and 
vibration and by any other physical agent at the workplace.

(3) As a first step, it is considered necessary to introduce measures protecting workers 
from the risks arising from vibrations owing to their effects on the health and safety of 
workers, in particular muscular/bone structure, neurological and vascular disorders. These 
measures are intended not only to ensure the health and safety of each worker on an 
individual basis, but also to create a minimum basis of protection for all Community workers 
in order to avoid possible distortions of competition.

(4) This Directive lays down minimum requirements, thus giving Member States the 
option of maintaining or adopting more favourable provisions for the protection of workers, 
in particular the fixing of lower values for the daily action value or the daily exposure limit 
value for vibrations. The implementation of this Directive should not serve to justify any 
regression in relation to the situation which already prevails in each Member State.

(5) A system of protection against vibration must limit itself to a definition, free of 
excessive detail, of the objectives to be attained, the principles to be observed and the 
fundamental values to be used, in order to enable Member States to apply the minimum 
requirements in an equivalent manner.

(6) The level of exposure to vibration can be more effectively reduced by incorporating 
preventive measures into the design of work stations and places of work and by selecting 
work equipment, procedures and methods so as to give priority to reducing the risks at 
source. Provisions relating to work equipment and methods thus contribute to the protection 
of the workers involved.

(7) Employers should make adjustments in the light of technical progress and scientific 
knowledge regarding risks related to exposure to vibration, with a view to improving the 
safety and health protection of workers.

(8) In the case of sea and air transport, given the current state of the art it is not possible 
to comply in all circumstances with the exposure limit values for whole-body vibration; 
provision should therefore be made for duly justified exemptions in some cases.

(9) Since this Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (2), that Directive therefore applies 
to the exposure of workers to vibration, without prejudice to more stringent and/or specific 
provisions contained in this Directive.

(10) This Directive constitutes a practical step towards creating the social dimension of the 
internal market.

1 OJ C 260, 15.10.1990, p. 167.
2 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.
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(11) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in 
accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures 
for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (1),

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Aim and scope

1. This Directive, which is the 16th individual Directive within the meaning of Article 16(1) 
of Directive 89/391/EEC, lays down minimum requirements for the protection of workers 
from risks to their health and safety arising or likely to arise from exposure to mechanical 
vibration.

2. The requirements of this Directive shall apply to activities in which workers are or are 
likely to be exposed to risks from mechanical vibration during their work.

3. Directive 89/391/EEC shall apply fully to the whole area referred to in paragraph 1, without 
prejudice to more stringent and/or more specific provisions contained in this Directive.

A r t i c l e  2 
Definitions

For the purposes of this Directive, the following terms shall mean:

(a) ’hand-arm vibration’: the mechanical vibration that, when transmitted to the human 
hand-arm system, entails risks to the health and safety of workers, in particular vascular, 
bone or joint, neurological or muscular disorders;

(b) ’whole-body vibration’: the mechanical vibration that, when transmitted to the whole 
body, entails risks to the health and safety of workers, in particular lower-back morbidity 
and trauma of the spine.

A r t i c l e  3 
Exposure limit values and action values

1. For hand-arm vibration:

(a) the daily exposure limit value standardised to an eight-hour reference period shall be 
5 m/s2;

(b) the daily exposure action value standardised to an eight-hour reference period shall 
be 2,5 m/s2.

Workers’ exposure to hand-arm vibration shall be assessed or measured on the basis of the 
provisions of Point 1 of Part A of the Annex.

2. For whole-body vibration:

(a) the daily exposure limit value standardised to an eight-hour reference period shall be 
1,15 m/s2 or, at the choice of the Member State concerned, a vibration dose value of 
21 m/s1,75;

1 OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.
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(b) the daily exposure action value standardised to an eight-hour reference period shall 
be 0,5 m/s2 or, at the choice of the Member State concerned, a vibration dose value of 
9,1 m/s1,75.

Workers’ exposure to whole-body vibration shall be assessed or measured on the basis of 
the provisions of Point 1 of Part B of the Annex.

SECTION II 
OBLIGATION OF EMPLOYERS

A r t i c l e  4 
Determination and assessment of risks

1. In carrying out the obligations laid down in Article 6(3) and Article 9(1) of Directive 89/391/
EEC, the employer shall assess and, if necessary, measure the levels of mechanical vibration 
to which workers are exposed. Measurement shall be carried out in accordance with Point 
2 of Part A or Point 2 of Part B of the Annex to this Directive, as appropriate.

2. The level of exposure to mechanical vibration may be assessed by means of observation of 
specific working practices and reference to relevant information on the probable magnitude 
of the vibration corresponding to the equipment or the types of equipment used in the 
particular conditions of use, including such information provided by the manufacturer of 
the equipment. That operation shall be distinguished from measurement, which requires 
the use of specific apparatus and appropriate methodology.

3. The assessment and measurement referred to in paragraph 1 shall be planned and carried 
out by competent services at suitable intervals, taking particular account of the provisions of 
Article 7 of Directive 89/391/EEC concerning the necessary competent services or persons. 
The data obtained from the assessment and/or measurement of the level of exposure to 
mechanical vibration shall be preserved in a suitable form so as to permit consultation at a 
later stage.

4. Pursuant to Article 6(3) of Directive 89/391/EEC, the employer shall give particular 
attention, when carrying out the risk assessment, to the following:

(a) the level, type and duration of exposure, including any exposure to intermittent 
vibration or repeated shocks;

(b) the exposure limit values and the exposure action values laid down in Article 3 of this 
Directive;

(c) any effects concerning the health and safety of workers at particularly sensitive risk;

(d) any indirect effects on worker safety resulting from interactions between mechanical 
vibration and the workplace or other work equipment;

(e) information provided by the manufacturers of work equipment in accordance with the 
relevant Community Directives;

(f) the existence of replacement equipment designed to reduce the levels of exposure to 
mechanical vibration;

(g) the extension of exposure to whole-body vibration beyond normal working hours 
under the employer’s responsibility;
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(h) specific working conditions such as low temperatures;

(i) appropriate information obtained from health surveillance, including published 
information, as far as possible.

5. The employer shall be in possession of an assessment of the risk in accordance with 
Article 9(1)(a) of Directive 89/391/EEC and shall identify which measures must be taken in 
accordance with Articles 5 and 6 of this Directive. The risk assessment shall be recorded on 
a suitable medium, according to national law and practice; it may include a justification by 
the employer that the nature and extent of the risks related to mechanical vibration make a 
further detailed risk assessment unnecessary. The risk assessment shall be kept up-to-date 
on a regular basis, particularly if there have been significant changes which could render it 
out-of-date, or when the results of health surveillance show it to be necessary.

A r t i c l e  5 
Provisions aimed at avoiding or reducing exposure

1. Taking account of technical progress and of the availability of measures to control the 
risk at source, the risks arising from exposure to mechanical vibration shall be eliminated at 
their source or reduced to a minimum.

The reduction of such risks shall be based on the general principles of prevention set out in 
Article 6(2) of Directive 89/391/EEC.

2. On the basis of the risk assessment referred to in Article 4, once the exposure action 
values laid down in Article 3(1)(b) and (2)(b) are exceeded, the employer shall establish and 
implement a programme of technical and/or organisational measures intended to reduce to 
a minimum exposure to mechanical vibration and the attendant risks, taking into account 
in particular:

(a) other working methods that require less exposure to mechanical vibration;
(b) the choice of appropriate work equipment of appropriate ergonomic design and, 

taking account of the work to be done, producing the least possible vibration;
(c) the provision of auxiliary equipment that reduces the risk of injuries caused by vibration, 

such as seats that effectively reduce whole-body vibration and handles which reduce 
the vibration transmitted to the hand-arm system;

(d) appropriate maintenance programmes for work equipment, the workplace and 
workplace systems;

(e) the design and layout of workplaces and work stations;
(f) adequate information and training to instruct workers to use work equipment correctly 

and safely in order to reduce their exposure to mechanical vibration to a minimum;
(g) limitation of the duration and intensity of the exposure;
(h) appropriate work schedules with adequate rest periods;
(i) the provision of clothing to protect exposed workers from cold and damp.

3. In any event, workers shall not be exposed above the exposure limit value.

If, despite the measures taken by the employer to comply with this Directive, the exposure 
limit value is exceeded, the employer shall take immediate action to reduce exposure below 
the exposure limit value. He shall identify the reasons why the exposure limit value has 
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been exceeded, and shall amend the protection and prevention measures accordingly in 
order to prevent it being exceeded again.

4. Pursuant to Article 15 of Directive 89/391/EEC, the employer shall adapt the measures 
referred to in this Article to the requirements of workers at particular risk.

A r t i c l e  6 
Worker information and training

Without prejudice to Articles 10 and 12 of Directive 89/391/EEC, the employer shall ensure 
that workers who are exposed to the risks from mechanical vibration at work and/or 
their representatives receive information and training relating to the outcome of the risk 
assessment provided for in Article 4(1) of this Directive, concerning in particular:

(a) the measures taken to implement this Directive in order to eliminate or reduce to a 
minimum the risks from mechanical vibration;

(b) the exposure limit values and the exposure action values;
(c) the results of the assessment and measurement of the mechanical vibration carried 

out in accordance with Article 4 of this Directive and the potential injury arising from 
the work equipment in use;

(d) why and how to detect and report signs of injury;
(e) the circumstances in which workers are entitled to health surveillance;
(f) safe working practices to minimise exposure to mechanical vibration.

A r t i c l e  7 
Consultation and participation of workers

Consultation and participation of workers and/or of their representatives shall take place in 
accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on the matters covered by this Directive.

SECTION III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

A r t i c l e  8 
Health surveillance

1. Without prejudice to Article 14 of Directive 89/391/EEC, Member States shall adopt 
provisions to ensure the appropriate health surveillance of workers with reference to 
the outcome of the risk assessment provided for in Article 4(1) of this Directive where it 
indicates a risk to their health. Those provisions, including the requirements specified for 
health records and their availability, shall be introduced in accordance with national laws 
and/or practice.

Health surveillance, the results of which are taken into account in the application of 
preventive measures at a specific workplace, shall be intended to prevent and diagnose 
rapidly any disorder linked with exposure to mechanical vibration. Such surveillance shall 
be appropriate where:

— the exposure of workers to vibration is such that a link can be established between 
that exposure and an identifiable illness or harmful effects on health,

— it is probable that the illness or the effects occur in a worker’s particular working 
conditions, and
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— there are tested techniques for the detection of the illness or the harmful effects on 
health.

In any event, workers exposed to mechanical vibration in excess of the values stated in 
Article 3(1)(b) and (2)(b) shall be entitled to appropriate health surveillance.

2. Member States shall establish arrangements to ensure that, for each worker who 
undergoes health surveillance in accordance with paragraph 1, individual health records 
are made and kept up-to-date. Health records shall contain a summary of the results of 
the health surveillance carried out. They shall be kept in a suitable form so as to permit any 
consultation at a later date, taking into account any confidentiality.

Copies of the appropriate records shall be supplied to the competent authority on request. 
The individual worker shall, at his request, have access to the health records relating to him 
personally.

3. Where, as a result of health surveillance, a worker is found to have an identifiable disease 
or adverse health effect which is considered by a doctor or occupational health-care 
professional to be the result of exposure to mechanical vibration at work:

(a) the worker shall be informed by the doctor or other suitably qualified person of the 
result which relates to him personally. He shall, in particular, receive information and advice 
regarding any health surveillance which he should undergo following the end of exposure;

(b) the employer shall be informed of any significant findings from the health surveillance, 
taking into account any medical confidentiality;

(c) the employer shall:
— review the risk assessment carried out pursuant to Article 4,
— review the measures provided for to eliminate or reduce risks pursuant to Article 5,
— take into account the advice of the occupational health-care professional or other 

suitably qualified person or the competent authority in implementing any measures 
required to eliminate or reduce risk in accordance with Article 5, including the possibility 
of assigning the worker to alternative work where there is no risk of further exposure, 
and

— arrange continued health surveillance and provide for a review of the health status of 
any other worker who has been similarly exposed. In such cases, the competent doctor 
or occupational health care professional or the competent authority may propose that 
exposed persons undergo a medical examination.

A r t i c l e  9 
Transitional periods

With regard to implementation of the obligations laid down in Article 5(3), Member States, 
after consultation of the two sides of industry in accordance with national legislation or 
practice, shall be entitled to make use of a maximum transitional period of five years from 
6 July 2005 where work equipment is used which was given to workers before 6 July 2007 
and which does not permit the exposure limit values to be respected, taking into account 
the latest technical advances and/or the organisational measures taken. With regard to 
equipment used in the agriculture and forestry sectors, Member States shall be entitled to 
extend the maximum transitional period by up to four years.
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A r t i c l e  10 
Derogations

1. In compliance with the general principles of health and safety protection for workers, 
Member States may, in the case of sea and air transport, derogate from Article 5(3) in duly 
justified circumstances with respect to whole-body vibration where, given the state of 
the art and the specific characteristics of workplaces, it is not possible to comply with the 
exposure limit value despite the technical and/or organisation measures taken.

2. In a case where the exposure of a worker to mechanical vibration is usually below the 
exposure action values given in Article 3(1)(b) and (2)(b) but varies markedly from time to 
time and may occasionally exceed the exposure limit value, Member States may also grant 
derogations from Article 5(3). However, the exposure value averaged over 40 hours must be 
less than the exposure limit value and there must be evidence to show that the risks from 
the pattern of exposure to the work are lower than those from exposure at the exposure 
limit value.

3. The derogations referred to in paragraphs 1 and 2 shall be granted by Member States 
after consultation of the two sides of industry in accordance with national laws and practice. 
Such derogations must be accompanied by conditions which guarantee, taking into account 
the special circumstances, that the resulting risks are reduced to a minimum and that the 
workers concerned are subject to increased health surveillance. Such derogations shall be 
reviewed every four years and withdrawn as soon as the justifying circumstances no longer 
obtain.

4. Every four years Member States shall forward to the Commission a list of derogations 
as referred to in paragraphs 1 and 2, indicating the exact reasons and circumstances which 
made them decide to grant the derogations.

▼M2

A r t i c l e  11 
Technical amendments

Amendments to the Annex to this Directive of a purely technical nature shall be adopted by 
the Commission in line with:

(a) the adoption of directives in the field of technical harmonisation and standardisation 
with regard to the design, building, manufacture or construction of work equipment 
and/or workplaces;

(b) technical progress, changes in the most appropriate harmonised European standards 
or specifications and new findings concerning mechanical vibration.

Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall be 
adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 
12(2). On imperative grounds of urgency, the Commission may have recourse to the urgency 
procedure referred to in Article 12(3).

A r t i c l e  1 2 
Committee procedure

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
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1. The Commission shall be assisted by the Committee referred to in Article 17(1) of Directive 
89/391/EEC.

2. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 
1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

3. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1), (2), (4) and (6) and Article 7 of 
Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

▼B

SECTION IV 
FINAL PROVISIONS

▼M1 —————

▼B

A r t i c l e  14 
Transposition

1. The Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive no later than 6 July 2005. They shall forthwith 
inform the Commission thereof. They shall also include a list, giving detailed reasons, of 
the transitional arrangements which the Member States have adopted in accordance with 
Article 9.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such reference shall be laid down by Member States.

2. Member States shall communicate the provisions of national law which they adopt or 
have already adopted in the field covered by this Directive to the Commission.

A r t i c l e  1 5 
Entry into force

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 
European Communities.

A r t i c l e  16 
Addressees

This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX

A.  HAND-ARM VIBRATION

1.  Assessment of exposure

The assessment of the level of exposure to hand-arm vibration is based on the calculation 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32002L0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32002L0044
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of the daily exposure value normalised to an eight-hour reference period A(8), expressed 
as the square root of the sum of the squares (rms) (total value) of the frequency-weighted 
acceleration values, determined on the orthogonal axes ahwx, ahwy, ahwz as defined in 
Chapters 4 and 5 and Annex A to ISO standard 5349-1(2001).

The assessment of the level of exposure may be carried out on the basis of an estimate 
based on information provided by the manufacturers concerning the level of emission from 
the work equipment used, and based on the observation of specific work practices or on 
measurement.

2.  Measurement

When measurement is employed in accordance with Article 4(1):

(a) the methods used may include sampling, which must be representative of the personal 
exposure of a worker to the mechanical vibration in question; the methods and apparatus 
used must be adapted to the particular characteristics of the mechanical vibration to be 
measured, to ambient factors and to the characteristics of the measuring apparatus, in 
accordance with ISO standard 5349-2(2001);

(b) in the case of devices which need to be held with both hands, measurements must be 
made on each hand. The exposure is determined by reference to the higher value of the 
two; information for the other hand shall also be given.

3.  Interference

Article 4(4)(d) will apply, in particular where the mechanical vibration interferes with the 
proper handling of controls or reading of indicators.

4.  Indirect risks

Article 4(4)(d) will apply in particular when the mechanical vibration interferes with the 
stability of structures or the security of joints.

5.  Individual protectors

Personal protective equipment against hand-arm vibration may contribute to the programme 
of measures referred to in Article 5(2).

B.  WHOLE-BODY VIBRATION

1.  Assessment of exposure

The assessment of the level of exposure to vibration is based on the calculation of daily 
exposure A(8) expressed as equivalent continuous acceleration over an eight-hour period, 
calculated as the highest (rms) value, or the highest vibration dose value (VDV) of the 
frequency-weighted accelerations, determined on three orthogonal axes (1,4awx, 1,4awy, 
awz for a seated or standing worker) in accordance with Chapters 5, 6 and 7, Annex A and 
Annex B to ISO standard 2631-1(1997).

The assessment of the level of exposure may be carried out on the basis of an estimate 
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based on information provided by the manufacturers concerning the level of emission 
from the work equipment used, and based on observation of specific work practices or on 
measurement.

In the case of maritime shipping, Member States may consider only vibrations of a frequency 
exceeding 1 Hz.

2.  Measurement

When measurement is employed in accordance with Article 4(1), the methods used may 
include sampling, which must be representative of the personal exposure of a worker to 
the mechanical vibration in question. The methods used must be adapted to the particular 
characteristics of the mechanical vibration to be measured, to ambient factors and to the 
characteristics of the measuring apparatus.

3.  Interference

Article 4(4)(d) will apply, in particular where the mechanical vibration interferes with the 
proper handling of controls or reading of indicators.

4.  Indirect risks

Article 4(4)(d) will apply, in particular when the mechanical vibration interferes with the 
stability of structures or the security of joints.

5.  Extension of exposure

Article 4(4)(g) will apply, in particular where, owing to the nature of the activity, a worker 
benefits from the use of rest facilities supervised by the employer; exposure to whole-body 
vibration in those facilities must be reduced to a level compatible with their purpose and 
conditions of use, except in cases of ‘force majeure’.
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19. ДИРЕКТИВА 2003/10/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
ВІД 6 ЛЮТОГО 2003 РОКУ ПРО МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ 
ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВПЛИВУ НА ПРАЦІВНИКІВ 
РИЗИКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ФІЗИЧНИМИ ФАКТОРАМИ (ШУМОМ) 
(СІМНАДЦЯТА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 
ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

(ОВ L 42, 15.2.2003, С. 38)

Із змінами, внесеними: 

Офіційний вісник
№ сторінка дата 

►М1 Директива Європейського Парламенту та Ради 
2007/30/ЄС від 20 червня 2007 року

L 165
21 27.6.2007

▼В

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 2003/10/ЄС 
від 6 лютого 2003 року про мінімальні вимоги щодо охорони здоров’я 

і безпеки працівників, які піддаються небезпеці фізичних впливів (шум) 
(сімнадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і, зокрема, 
його статтю 137(d),

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), після консультування з Дорадчим Комітетом з 
безпеки, гігієни і охорони здоров’я на виробництві,

Беручи до уваги висновок Комітету з економічних і соціальних питань (2), 

Після консультації з Комітетом регіонів,

Діючи за процедурою, викладеною в статті 251 Договору (3) у рамках загальних 
положень схвалених Погоджувальним Комітетом 8.19.02,

Оскільки:

1) Згідно з Договором, Рада у своїх директивах може визначити мінімальні вимоги 
щодо поліпшення умов праці і забезпечення більш високого рівня безпеки і охорони 
здоров’я працівників. Зазначені директиви повинні уникати запровадження 
адміністративних, фінансових і юридичних обмежень, у спосіб, що міг би стримувати 
створення і модернізацію малих та середніх підприємств;

2) Хоча згідно з Договором Директива не є перешкодою для прийняття і запровадження 
державами-членами більш суворих захисних заходів, її імплементація не повинна 
бути виправданням будь-якого погіршення ситуації, що вже склалася у кожній з 
1 ОВ ЄС С 77; 18.03.93, С.12 та ОВ ЄС С 230, 19.08.94, С.3.
2 ОВ ЄС С 249; 13.09.93, С. 28.
3 ОВ ЄС С128; 9.05.94, С.146; ОВ ЄС С54; 25.02.00, С.75; ОВ ЄС СЕ 45; 19.02.02, С.41.
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держав-членів.

3) У Директиві Ради 86/188/ЄЕС від 12 травня 1986 року про захист працівників від 
ризиків пов’язаних із підданням впливу шуму на виробництві (1) містяться положення 
щодо її перегляду Радою за пропозицією Комісії з метою зменшення рівня зазначеної 
небезпеки з урахуванням наукового прогресу і нових знань.

4) Повідомлення Комісії про її програму щодо безпеки, гігієни і охорони здоров’я 
на виробництві (2) створює можливість вжити заходів для підвищення безпеки на 
виробництві, особливо, з урахуванням розширення рамок Директиви Ради 86/188/
ЄЕС і переоцінювання граничного рівня шуму враховано Радою у Резолюції від 21 
грудня 1987 року щодо безпеки, гігієни і охорони здоров’я на виробництві (3).

▼В

5) Повідомлення Комісії щодо програми її дій щодо реалізації Хартії Співтовариства 
про основні соціальні права працівників передбачає впровадження мінімальних 
вимог щодо охорони здоров’я та безпеки щодо піддання працівників небезпеці 
спричиненої шкідливим фізичним впливом. У вересні 1990 р. Європейський Парламент 
прийняв Резолюцію щодо зазначеної програми дій (4) і запропонував Комісії, зокрема, 
розробити окремі директиви щодо небезпек, обумовлених шумом, вібрацією та будь-
якими іншими фізичними впливами на виробництві.

6) Як перший крок, Європейський Парламент і Рада схвалили 25 червня 2002 року 
Директиву 2002/44/ЄС про мінімальні вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки 
при підданні працівників небезпеці, спричиненої фізичним впливом, як вібрація 
(Шістнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 89/391/ЄЕС) (5).

7) На другому етапі слід запровадити заходи по захисту працівників від небезпеки, 
обумовленої впливом шуму, що негативно діє на здоров’я і безпеку працівників, 
зокрема на органи слуху.

8) Сучасні наукові знання про можливий вплив шуму на здоров’я і безпеку недостатні 
для встановлення точного рівня впливу, що охоплює усі небезпеки для здоров’я і 
безпеки працівників, особливо це стосується наслідків шуму, природа якого відмінна 
від звукового.

9) Для того, щоб держави-члени ЄС могли належним чином впровадити мінімальні 
вимоги, система захисту від шуму повинна обмежитися визначенням, без надмірної 
деталізації, цілей, котрі необхідно досягти, принципів, котрих необхідно дотримуватися 
та основоположних цінностей, котрі необхідно користуватися.

10) Рівень впливу шуму може бути найефективніше знижений шляхом запровадження 
профілактичних заходів щодо облаштування робочого місця і робочої зони, вибору 
обладнання, технологічних процесів і методів ведення робіт таким чином, щоб 
небезпеку зменшити у витоках. Таким чином, заходи щодо вибору обладнання 
і технології сприяють захистові причетних працівників. Відповідно до основних 

1 ОВ ЄС L137; 24.05.86, С.28; ОВ ЄС L 131; 5.05.98, С. 11
2 ОВ ЄС С 28; 3.02.88, С.3.
3 ОВ ЄС С 28; 3.02.88, С.1.
4 ОВ ЄС С 260; 15.10.90, С.167.
5 ОВ ЄС L177, 06.07.02, С. 13.
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принципів запобігання, викладених у статті 6 (2) Директиви Ради 89/391/ЄЕС від 
12.06.89 про запровадження заходів щодо заохочення вдосконалень у сфері безпеки 
та охорони здоров’я працівників на виробництві (1), перевага надається колективним 
засобам захисту, а не індивідуальним.

11) Норми щодо рівня шуму на борту суден викладені в Резолюції Міжнародної 
морської організації № А 468 (12), є керівництвом щодо зниження шуму в його 
джерелах на борту суден. Держави-члени мають запровадити їх на перехідний період 
для персоналу морських суден.

12) Для достовірного оцінювання впливу шуму на працівників необхідно користуватись 
об’єктивним методом вимірювання, а отже посиланнями на загальновизнаний 
стандарт ISO 1999:1990. Розрахункові або одержані в результаті вимірювань обсяги 
мають бути вихідними для початку дій, що залежать від рівня впливу.

Граничні значення впливу шуму визначаються для запобігання можливості незворотної 
втрати слуху працівників; рівень шуму, що впливає на органи їх слуху має бути нижчим 
за гранично допустиме значення.

▼В

13) Для ефективного застосування положень, викладених у цій Директиві, окремі 
характеристики сфери музики та розваг, що мають досить специфічний характер, 
потребують практичних інструкцій. Держави-члени мають право скористатися 
перехідним періодом для розроблення системи норм поведінки, що мають стати 
практичними інструкціями, котрі зможуть допомогти працівникам зазначеної сфери 
забезпечити відповідний до цієї Директиви рівень захисту.

14) Роботодавці повинні вносити корективи відповідно до змін рівня знань і технічного 
прогресу у сфері визначення впливу шуму з метою поліпшення охорони здоров’я та 
безпеки працівників.

15) Оскільки ця Директива є окремою Директивою, розробленою відповідно до 
статті 16(1) Директиви 89/391/ЄЕС, вона застосовується у питаннях впливу шуму на 
працівників без шкоди для більш суворих або спеціалізованих положень зазначеної 
Директиви.

16) Ця Директива є практичним кроком у напрямку реалізації соціальної складової 
внутрішнього ринку.

17) заходи щодо впровадження цієї Директиви необхідно прийняти відповідно до 
Рішення Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 року, у якому викладені процедури 
реалізації заходів, покладених на Комісію (2), 

УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

СЕКЦІЯ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1  ОВ ЄС L183, 29.06.89, С. 1.
2 ОВ ЄС L184, 17.07.99, С. 23.
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С т а т т я  1 
Мета і сфера застосування

1. Ця Директива, яка є сімнадцятою окремою Директивою, ухвалена у значенні статті 
16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС, формулює мінімальні вимоги щодо захисту працівників 
від загрози їхньому здоров’ю і безпеці, що виникає або може виникнути під час впливу 
на них шуму, зокрема, загрози для їх слуху.

2. Вимоги цієї Директиви застосовуються до видів діяльності, де працівники під час 
виконання робіт зазнають або можуть зазнавати впливу шуму, або існує потенційна 
можливість цього впливу. 

3. Директива 89/391/ЄЕС застосовується у повній мірі у всіх випадках, про які йдеться 
в пункті 1 без шкоди для більш суворих або спеціалізованих положень цієї Директиви. 

С т а т т я  2 
Визначення

У цілях цієї Директиви фізичні параметри, що використовуються, як передумови 
небезпеки, визначаються таким чином:

а) пікове значення звукового тиску (ppeak)- максимальний обсяг «С» виміряного 
моментального шумового тиску.

▼В

b) рівень денного шумового впливу (LEX, 8г), дБ(А)re. 20мПа): середній показник за часом 
рівнів шумового впливу за 8-годинний робочий день, визначений за міжнародним 
стандартом ISO 1999:1990, пункт 3.6. Цей показник враховує всі виробничі шуми, в 
тому числі імпульсні.

с) тижневий рівень шумового впливу (LEX, 8г) – середній показник за часом денного 
рівня шумового впливу за 5 восьмигодинних робочих днів, визначений згідно з 
міжнародним стандартом ISO 1999:1990, пункт 3.6, примітка 2.

С т а т т я  3 
Граничні і робочі значення шумового впливу

1. Ця Директива встановлює такі граничні і робочі значення шумового впливу для 
денного рівня шумового впливу і пікового звукового тиску:

а) Значення граничного впливу

 LEX, 8г=87 дБА; ppeak=200 Па (1);

b) Верхнє робоче значення впливу:

 LEX, 8г=85 дБА; ppeak=140 Па (2);

с) Нижнє робоче значення впливу:
1 140 дБ (С) відносно 20 мПа
2 137 дБ (С) відносно 20 мПа
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 LEX, 8г=80 дБА; ppeak=112 Па(1).

2. Під час користування граничними рівнями впливу в процесі визначення 
фактичного шумового впливу на робочому місці слід враховувати послаблення звуку 
протишумовими засобами індивідуального захисту працівника. Під час визначення 
робочих значень впливу результат дії захисних засобів не враховується.

3. У належним чином вмотивованих випадках, коли значення рівня шумового впливу 
в різні дні тижня помітно відрізняються один від одного, у державах-членах для 
визначення граничних і робочих значень впливу шуму слід користуватись замість 
денного рівня шумового впливу тижневими рівень шумового впливу, за умовами, що: 

а) тижневий рівень шумового впливу, згідно з належним моніторингом, не перевищує 
граничного значення впливу, що становить 87 дБ(А), і

b) здійснені належні заходи, необхідні для зниження до мінімуму ступеню ризику під 
час роботи.

СЕКЦІЯ II 
Обов’язки роботодавців

С т а т т я  4

Визначення і оцінювання ризику

1. При виконанні обов’язків, визначених у статтях 6(3) і 9(1) Директиви 89/391/ЄЕС 
роботодавець повинен оцінити, а за необхідності і виміряти рівні шуму, що впливає 
на працівників.

2. Методики і засоби вимірювання повинні бути пристосованими до домінуючих умов, 
особливо, в частині характеристик вимірюваного шуму, тривалості впливу, факторів 
зовнішнього середовища і характеристик вимірювальних засобів.

▼В

Зазначені методики і засоби повинні забезпечити можливість визначення параметрів, 
зазначених у статті 2 і одержання висновку: чи перевищуються в даному конкретному 
випадку значення, визначені у статті 3.

3. Методика може передбачати вибіркову перевірку, яка дає відомості про вплив 
шуму на конкретного працівника.

4. Планування і проведення оцінювання і вимірювань, зазначених у частині 1, повинно 
проводитись компетентними службами через визначені проміжки часу, при цьому 
особливу увагу слід звернути на виконання положень статті 7 Директиви 89/391/
ЄЕС щодо компетентності служб і окремих осіб. Отриманні дані оцінювання або 
вимірювання рівня шумового впливу повинні зберігатись у належному вигляді, щоб 
бути придатними для подальшого використання.

5. При застосуванні цієї статті оцінювання результатів вимірювання повинне 
враховувати похибку вимірювань, що визначається згідно з метрологічною практикою.

6. Відповідно до статті 6(3) Директиви 89/391/ЄЕС під час оцінювання ризику 
1 135 дБ (C) відносно 20 мПа
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роботодавець повинен звернути увагу, зокрема на:
а) рівень, характер і тривалість впливу, в тому числі, будь-який вплив імпульсного 

шуму; 

b) граничні і робочі значення шумового впливу, про які йдеться в статті 3 цієї 
Директиви;

с) всі результати впливу на здоров’я і безпеку працівників, які належать до особливо 
чуттєвих груп ризику;

d) на скільки це технічно можливо, всі види впливу на здоров’я і безпеку працівників, 
які можуть виникнути в результаті взаємодії шуму з речовинами, шкідливими для 
органів слуху, а також взаємодії шуму і вібрації; 

e) всі види побічного впливу на здоров’я працівника і його безпеку; взаємодію шуму 
з попереджувальними сигналами або іншими звуками, які слід контролювати з 
метою зниження ризику виникнення нещасних випадків;

f) інформацію про шум, створений робочим обладнанням, яку надає виробник 
згідно з відповідними Директивами Співтовариства;

g) наявність альтернативного робочого обладнання, призначеного для зменшення 
шумового випромінювання;

h) зростання шумового впливу у випадку збільшення тривалості звичайної робочої 
зміни під відповідальність роботодавця;

i) достовірну інформацію щодо результатів обстежень здоров’я, в тому числі, 
наскільки це можливо, опубліковану;

j) забезпечення працівників засобами захисту слуху, з адекватними характеристиками 
послаблення звуку.

7. Роботодавець на основі результатів оцінювання ризику, проведеного відповідно 
до статті 9 (1) Директиви 89/391/ЄЕС, повинен визначити необхідні заходи відповідно 
до статей 5, 6, 7 і 8 цієї Директиви. Результат оцінювання ризику має бути записаний 
на придатних носіях відповідно до законодавства і практики держави. Зазначений 
результат має постійно оновлюватись, особливо, якщо відбулися значні зміни, 
внаслідок яких оцінка могла втратити відповідність дійсності, або якщо цього 
вимагають результати медичних обстежень.

С т а т т я  5

Заходи, спрямовані на уникнення або скорочення шумового впливу

1. Беручи до уваги технічний прогрес і наявність засобів вимірювання і контролю 
небезпеки безпосередньо у витоках, ризик, обумовлений шумовим впливом, повинен 
бути ліквідований або знижений до мінімуму безпосередньо у витоках шуму.

▼В

Зниження зазначеного ризику повинно базуватись на загальних принципах запобігання 
небезпеці, викладених у статті 6(2) Директиви 89/391/ЄЕС, і, зокрема, враховувати:

а) можливість вибору методів роботи, пов’язаних з меншою тривалістю перебування 
працівників під впливом шуму;
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b) з урахуванням можливості виконання робіт, можливість підбору такого робочого 
обладнання, яке забезпечує найменший рівень шумового випромінювання, 
включаючи обладнанні, що відповідає вимогам Співтовариства щодо обмеження 
тривалості впливу шуму на працівників; 

c) оформлення і обладнання робочих місць;

d) належне інформування та навчання працівників правильному поводженню з 
обладнанням з метою зменшення до мінімуму тривалості впливу шуму;

e) зниження рівня шуму за допомогою технічних засобів, а саме:

i) зниження рівня повітряного шуму, наприклад, шляхом застосування екранів, 
кожухів, звукопоглинальних покриттів;

ii) зниження шуму, спричиненого конструкціями, наприклад, за допомогою 
амортизаторів, ізолювання тощо.

f) запровадження програм профілактики робочого обладнання, робочих місць і 
методів роботи;

g) організацію робіт, що дозволяє зменшити рівень шуму, а саме:

 і) обмеження тривалості та інтенсивності впливу шуму;

 іі) належний розклад робіт з перервами, необхідними для відпочинку.

2. Якщо роботодавець, виходячи з результатів оцінювання ризику, про які йдеться 
в статті 4, визначить, що робочі значення шумового впливу перевищують граничні 
значення, він повинен розробити і запровадити програму технічних або організаційних 
заходів щодо скорочення тривалості впливу шуму з урахуванням заходів, викладених 
у пункті 1.

3. На робочих місцях, де за результатами оцінювання ризику, про які йдеться у статті 4, 
існує потенційна можливість шумового впливу на працівників, що перевищує граничні 
робочі значення шумового впливу, потрібні бути встановлені відповідні знаки.

Мають бути визначені межі ділянок, про які йдеться, і доступ до них повинен бути 
обмежений, якщо це може бути технічно здійснено і ризик від шумового впливу 
виправдовує такі заходи.

4. В місцях для відпочинку працівників роботодавець повинен забезпечити зниження 
рівня шуму до значень, необхідних для відпочинку працівників, і створення належних 
умов для цього.

5. Відповідно до статті 15 Директиви 89/391/ЄЕС роботодавець повинен пристосувати 
заходи, про які йдеться у цій статті до вимог працівників, віднесених до особливо 
уразливих груп ризику.

С т а т т я  6

Засоби індивідуального захисту

1. Якщо ризику обумовленому шумовим впливом, неможливо запобігти іншим 
способом, працівники мають бути забезпечені відповідними і належним чином 
підігнаними засобами захисту слуху, якими вони повинні обов’язково користуватись 
відповідно до вимог Директиви Ради 89/656/ЄЕС від 30.11.89 про мінімальні вимоги 
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безпеки і захисту здоров’я працівників при користуванні засобами індивідуального 
захисту на робочих місцях і статті 13 (12) Директиви 89/391/ЄЕС (1) а саме:

▼В

а)  якщо шумовий вплив перевищує нижнє робоче значення, роботодавець повинен 
забезпечити працівників засобами індивідуального захисту слуху;

b) якщо шумова експозиція дорівнює верхньому робочому значенню, або перевищує 
його, обов’язково треба користуватись засобами індивідуального захисту слуху;

с) засоби індивідуального захисту слуху повинні підбиратись таким чином, щоб 
виключити або звести до мінімуму небезпеку для слуху. 

2. Роботодавець має докласти максимум зусиль для того, щоб зазначені засоби 
захисту обов’язково застосовувались, і повинен перевіряти ефективність заходів, 
передбачених у цій статті. 

С т а т т я  7

Обмеження тривалості шумового впливу

1. За жодних умов вплив шуму на працівників не повинен перевищувати 
граничне значення, визначене в пункті 2 статті 3.

2. Якщо незважаючи на заходи, вжиті для реалізації цієї Директиви, виявлено, 
що рівень шумової експозиції перевищує граничне значення, роботодавець 
зобов’язаний:

а)  вжити негайних заходів для зниження цієї величини, до значень, що не 
перевищують граничні;

b) вивчити причини виникнення зазначеного явища і

с)  запровадити захисні і запобіжні заходи, щоб уникнути повторення перевищення 
граничних значень.

С т а т т я  8

Інформування і навчання працівників

Без шкоди положенням статей 10 і 12 Директиви 89/391/ЄЕС роботодавець повинен 
забезпечити, щоб працівники, які перебувають під впливом шуму, що дорівнює або 
перевищує нижній рівень значення шумового впливу, і їх представники були належним 
чином інформовані і навчені з питань небезпеки впливу шуму, що стосується, зокрема:

 а)  характеру або виду ризику;

 b)  заходів, вжитих для впровадження положень цієї Директиви, з метою ліквідації 
або зведення до мінімуму шкідливого впливу шуму з урахуванням обставин, за 
яких вжиті ці заходи;

 с)  гранично допустимих значень шумової впливу та робочі значення впливу, 
відповідно до статті 3 цієї Директиви;

1  ОВ ЄС № L 393; 30.12.89, С.18.
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 d)  результатів оцінювання і вимірювання шуму, проведених відповідно до статті 4 цієї 
Директиви з подальшим роз’ясненням їхньої важливості і наявності потенційної 
небезпеки;

 e)  правильного користування засобами захисту слуху;

 f)  способів виявлення ознак погіршення слуху і повідомлення про них;

 g)  умов, за яких працівники повинні пройти обстеження стану здоров’я, мети цього 
обстеження відповідно до статті 10 цієї Директиви;

 h)  методів роботи, що знижують до мінімуму шумовий вплив. 

▼В

С т а т т я  9

Консультування з працівниками і їх залучення

 Консультування з працівниками або їхніми представниками та їх залучення з питань, 
викладених у цій Директиві, мають здійснюватись відповідно до статті 10 Директиви 
89/391/ЄЕС, зокрема:

- щодо оцінювання ризику і визначення заходів, які мають бути здійснені згідно зі 
статтею 4;

- щодо дій, метою яких є ліквідація або зниження ризику, обумовленого шумовим 
впливом, згідно з статтею 5;

- щодо підбору заходів індивідуального захисту слуху згідно з пунктом с частини 
1 статті 6.

СЕКЦІЯ III 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  10

Нагляд за станом здоров’я

1. Без шкоди положенням статті 14 Директиви 89/391/ЄЕС держави-члени повинні 
прийняти правові норми, що забезпечували б відповідний нагляд за станом здоров’ям 
працівників, якщо за результатами оцінювання і вимірювань, про які йшлось у частині 
1 статті 4 цієї Директиви, виявлено наявність небезпеки для їхнього здоров’я. Ці норми 
повинні включати вимоги до медичних карток стану здоров’я і щодо їх доступності, та 
запроваджуватись відповідно до національного законодавства і практики.

2. Працівник, який був підданий впливу шуму, що перевищує верхнє робоче 
значення шумового впливу, повинен мати право на перевірку його/її слуху лікарем 
або іншим належним чином кваліфікованим спеціалістом під відповідальність лікаря 
відповідно до національного законодавства і практики.

Працівники повинні мати можливість пройти попередню аудіо метричну перевірку, 
якщо шум, під вплив якого вони підпали, перевищує нижнє робоче значення шумового 
впливу і результати оцінювання і вимірювань, про які йдеться в частині 1 статті 4, 
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засвідчують наявність ризику для їх здоров’я.

Метою цих перевірок є раннє діагностування погіршення слуху внаслідок впливу 
шуму і збереження слуху.

3. Держави-члени повинні вжити заходів, що гарантують оформлення, зберігання і 
постійну актуалізацію даних медичних карток на кожного працівника, що підлягає 
наглядові згідно з пунктами 1 і 2. У картці повинен бути відображений аналіз 
результатів нагляду за станом здоров’я. Вони повинні заповнюватись за визначеною 
формою, щоб бути придатними для подальшого використання; зберігаючи при цьому 
конфіденційність. Копії необхідних карток повинні надаватись компетентним органам 
на їх запит. Окремі працівники повинні мати доступ до своїх персональних медичних 
карток за їхнім проханням.

4. Якщо за результатами нагляду за слухом виявлено пошкодження слуху 
невизначеного походження, лікар або спеціаліст за визначенням лікаря повинен 
визначити, чи пов’язана вона з впливом шуму на виробництві. Якщо це так, то:

а) лікар або належним чином кваліфікований спеціаліст повинні інформувати про це 
працівника та про результати, що стосуються його особисто;

b) роботодавець повинен: 

 і) перевірити достовірність оцінювання ризику проведеного відповідно до статті 4; 

 іі) переглянути заходи щодо усунення або зниження ризику відповідно до статті 5 і 6;

▼В

  ііі)  врахувати рекомендації особи уповноваженої з питань охорони здоров’я, іншого 
належним чином кваліфікованого спеціаліста або компетентного органа щодо 
проведення заходів, необхідних для усунення або зменшення небезпеки, згідно 
з статтями 5 і 6, включаючи можливість надання працівникові альтернативної 
роботи, не пов’язаної з небезпекою подальшого шумового впливу, і  

  іv)  організувати систематичний нагляд за станом здоров’я, забезпечити перевірку 
стану здоров’я всіх працівників, що піддаються ідентичному впливу шуму.

С т а т т я  11 
Відхилення

1. У виняткових випадках, пов’язаних з характером виконуваних робіт, коли 
постійне і правильне використання засобів індивідуального захисту слуху може 
створити більшу загрозу для здоров’я і безпеки працівника, ніж робота без них, 
держави-члени можуть дозволити відхилення від положень статті 6 (1) (а) і статті 7.

2. Зазначені у частині 1 відхилення можуть бути допущені державами-членами 
після консультування з обома сторонами виробничого процесу і, за необхідності, 
з відповідальними медичними органами згідно з національним законодавством і 
практикою. Такі відхилення повинні супроводжуватися гарантіями того, що ризик, 
якому піддається працівник у цьому випадку, з урахуванням специфічних умов 
роботи, буде знижений до мінімуму і працівник підлягатиме посиленому медичному 
нагляду. Такі відхилення переглядаються кожні чотири роки і припиняються як тільки 
зникають обставини, що виправдовують їхнє існування 
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3. Кожні чотири роки держави-члени зобов’язані подати Комісії перелік відхилень, 
про які йдеться у частині 1, з детальним зазначенням причин і обставин, котрі 
примусили їх вдатися до відхилень.

С т а т т я  1 2 
Технічні зміни

Зміни суто технічного характеру повинні прийматись за процедурою, викладеною в 
статті 13(2) і в зв’язку з:

а)  прийняттям директив у сфері технічної гармонізації і стандартизації з урахуванням 
характеру виробництва, оформлення робочого місця, конструкції робочого 
обладнання і

b) технічним прогресом, змінами у основних гармонізованих європейських 
стандартах або технічних умовах і новим досвідом, що стосується шуму.

С т а т т я  1 3 
Комітет

1. Комісії допомагає Комітет, про який йдеться в статті 17 Директиви 89/391/ЄЕС.

2. При посиланні на цю частину, застосовуються статті 5 і 7 Рішення Ради 1999/468/
ЄС з урахуванням статті 8 цього Рішення. Тривалість періоду зазначеного у статті 5 (6) 
Рішення 1999/468/ЄС складає три місяці.

3. Комітет приймає свій внутрішній регламент.

▼В

С т а т т я  14 
Правила поведінки 

В контексті впровадження цієї Директиви держави-члени повинні після консультування 
з соціальними партнерами і відповідно до національного законодавства і практики 
розробити правила поведінки, які стало б практичним посібником, за допомогою 
якого працівники і роботодавці сфери музики та розваг могли б виконувати правові 
зобов’язання, викладені в цій Директиві.

С т а т т я  1 5 
Скасування

Цією Директивою скасовується Директива 86/188/ЄЕС, починаючи з дати визначено у 
першому пункті статті 17(1) (15 лютого 2006 року).

СЕКЦІЯ ІV 
Прикінцеві положення

▼M1 ––––––

▼В

С т а т т я  17 
Транспонування
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1. Держави-члени приймають законодавчі і підзаконні акти (адміністративні приписи), 
необхідні для приведення національного законодавства у відповідність до цієї 
Директивою, до 15.02.2006 р. Вони мають невідкладно інформуючи про це Комісію.

При прийнятті таких заходів державами-членами вони повинні містити посилання 
на цю Директиву або супроводжуватися таким посиланням при їхньому офіційному 
опублікуванні. Форма посилання визначається державами-членами. 

2. У разі необхідності урахування особливих національних умов держави-члени 
можуть скористатись додатковим строком у 5 років, починаючи з 15.02.2006 р. для 
впровадження положень статті 17, таким чином загальний строк впровадження 
складає 8 років для осіб, що працюють на борту морських суден.

Для забезпечення можливості успішного розроблення кодексу поведінки з викладом 
етапів практичного впровадження положень цієї Директиви держави-члени мають 
право скористатися перехідним періодом, максимальною тривалістю 2 роки, 
починаючи з 15 лютого 2006 року, загалом 5 років з моменту набуття чинності 
Директивою, для виконання цієї Директиви у сфері музики і розваг, за умови, що 
протягом цього періоду рівень захисту персоналу у цій сфері, вже досягнутий у 
державах-членах, буде залишатись незмінним. 

3. Держави-члени подають Комісії тексти норм національного законодавства, що 
приймаються або котрі вже прийнято, у сфері дії цієї Директиви.

С т а т т я  1 8 
Набуття чинності

Ця Директива набуває чинності на дванадцятий день після її опублікування в 
Офіційному віснику Європейських Співтовариств.

▼В

С т а т т я  1 9

Адресати
Цю Директиву адресовано державам-членам.
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▼B

DIRECTIVE 2003/10/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the 
exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) (Seventeenth 
individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
137(2) thereof,
Having regard to the proposal from the Commission (1), submitted after consultation with 
the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),
Having consulted the Committee of the Regions,
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (3), in the light 
of the joint text approved by the Conciliation Committee on 8 November 2002,

Whereas:

(1) Under the Treaty, the Council may adopt, by means of directives, minimum 
requirements for encouraging improvements, especially in the working environment, to 
guarantee a better level of protection of the health and safety of workers. Such directives 
are to avoid imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would 
hold back the creation and development of small and medium-sized undertakings.
(2) While, in accordance with the Treaty, this Directive does not prevent any Member State 
from maintaining or introducing more stringent protective measures, its implementation 
should not serve to justify any regression in relation to the situation which already prevails 
in each Member State.

1 OJ C 77, 18.3.1993, p. 12 and OJ C 230, 19.8.1994, p. 3.
2 OJ C 249, 13.9.1993, p. 28.
3 Opinion of the European Parliament of 20 April 1994 (OJ C 128, 9.5.1994, p. 146), confirmed on 16 September 1999 (OJ C 54, 
25.2.2000, p. 75), Council Common Position of 29 October 2001 (OJ C E 45, 19.2.2002, p. 41) and decision of the European Parliament of 
13 March 2002 (not yet published in the Official Journal).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0010-20081211&qid=1429798493993&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0010-20081211&qid=1429798493993&from=EN
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(3) Council Directive 86/188/EEC of 12 May 1986 on the protection of workers from the 
risks related to exposure to noise at work (1) made provision for its re-examination by the 
Council on a proposal from the Commission and with a view to reducing the risks concerned, 
taking into account in particular progress made in scientific knowledge and technology.
(4) The communication from the Commission on its programme concerning safety, 
hygiene and health at work (2) provides for the adoption of measures to promote safety at 
work, particularly with a view to extending the scope of Directive 86/188/EEC and the re-
evaluation of the threshold values. The Council, in its resolution of 21 December 1987 on 
safety, hygiene and health at work (3), took note of this.
(5) The communication from the Commission concerning its action programme relating 
to the implementation of the Community Charter of the Fundamental Social Rights of 
Workers provides for the introduction of minimum health and safety requirements regarding 
the exposure of workers to the risks caused by physical agents. In September 1990 the 
European Parliament adopted a resolution concerning this action programme (4), inviting 
the Commission in particular to draw up a specific directive on the risks caused by noise and 
vibration and by any other physical agent at the workplace.
(6) As a first step, the European Parliament and the Council adopted on 25 June 2002 
Directive 2002/44/EC on the minimum health and safety requirements regarding the 
exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) (sixteenth individual 
Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (5).
(7) As a second step, it is considered appropriate to introduce measures protecting 
workers from the risks arising from noise owing to its effects on the health and safety of 
workers, in particular damage to hearing. These measures are intended not only to ensure 
the health and safety of each worker on an individual basis, but also to create a minimum 
basis of protection for all Community workers in order to avoid possible distortions of 
competition.
(8) Current scientific knowledge of the effects which exposure to noise may have on 
health and safety is not sufficient to enable precise exposure levels covering all risks to 
health and safety, especially as regards the effects of noise other than those of an auditory 
nature, to be set.
(9) A system of protection against noise must limit itself to a definition, free of excessive 
detail, of the objectives to be attained, the principles to be observed and the fundamental 
values to be used, in order to enable Member States to apply the minimum requirements in 
an equivalent manner.
(10) The level of exposure to noise can be more effectively reduced by incorporating 
preventive measures into the design of work stations and places of work and by selecting 
work equipment, procedures and methods so as to give priority to reducing the risks at 
source. Provisions relating to work equipment and methods thus contribute to the protection 
of the workers involved. In accordance with the general principles of prevention as laid 
down in Article 6(2) of Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction 
of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (6), 
collective protection measures have priority over individual protection measures.
(11) The Code on noise levels on board ships of the International Maritime Organisation 
1 OJ L 137, 24.5.1986, p. 28. Directive as amended by Directive 98/24/EC (OJ L 131, 5.5.1998, p. 11).
2 OJ C 28, 3.2.1988, p. 3.
3 OJ C 28, 3.2.1988, p. 1.
4 OJ C 260, 15.10.1990, p. 167.
5 OJ L 177, 6.7.2002, p. 13.
6 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.
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Resolution A 468(12) provides guidance for achieving a reduction of noise at source on 
board ships. Member States should be entitled to provide for a transitional period with 
regard to the personnel on board seagoing vessels.
(12) In order to correctly assess the exposure of workers to noise it is useful to apply an 
objective measuring method, and thus references to the generally recognised standard ISO 
1999:1990 are made. The assessed or objectively measured values should be decisive for 
initiating the actions envisaged at the lower and upper exposure action values. Exposure 
limit values are needed to avoid irreversible damage to workers’ hearing; the noise reaching 
the ear should be kept below the exposure limit values.
(13) The particular characteristics of the music and entertainment sectors require practical 
guidance to allow for an effective application of the provisions laid down by this Directive. 
Member States should be entitled to make use of a transitional period for the development 
of a code of conduct providing for practical guidelines which would help workers and 
employers in those sectors to attain the levels of protection established in this Directive.
(14) Employers should make adjustments in the light of technical progress and scientific 
knowledge regarding risks related to exposure to noise, with a view to improving the health 
and safety protection of workers.
(15) Since this Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC, that Directive applies to the exposure of workers to noise, without 
prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this Directive.
(16) This Directive constitutes a practical step towards creating the social dimension of 
the internal market.
(17) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in 
accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures 
for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (1),
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I

GENERAL PROVISIONS

Article 1 
Aim and scope

1. This Directive, which is the 17th individual Directive within the meaning of Article 16(1) 
of Directive 89/391/EEC, lays down minimum requirements for the protection of workers 
from risks to their health and safety arising or likely to arise from exposure to noise and in 
particular the risk to hearing.
2. The requirements of this Directive shall apply to activities in which workers are or are 
likely to be exposed to risks from noise as a result of their work.
3. Directive 89/391/EEC shall apply fully to the whole area referred to in paragraph 1, without 
prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this Directive.

Article 2 
Definitions

1 OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.
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For the purposes of this Directive, the physical parameters used as risk predictors are 
defined as follows:
(a) peak sound pressure (ppeak): maximum value of the ‘C’-frequency weighted instantaneous 
noise pressure;
(b) daily noise exposure level (LEX,8h) (dB(A) re. 20 μPa): time-weighted average of the noise 
exposure levels for a nominal eight-hour working day as defined by international standard 
ISO 1999: 1990, point 3.6. It covers all noises present at work, including impulsive noise;
(c) weekly noise exposure level (LEX,8h ): time-weighted average of the daily noise exposure 
levels for a nominal week of five eight-hour working days as defined by international 
standard ISO 1999:1990, point 3.6 (note 2).

Article 3 
Exposure limit values and exposure action values

1. For the purposes of this Directive the exposure limit values and exposure action values in 
respect of the daily noise exposure levels and peak sound pressure are fixed at:
(a) exposure limit values: LEX,8h = 87 dB(A) and ppeak = 200 Pa (1) respectively;
(b) upper exposure action values: LEX,8h 85 dB(A) and ppeak = 140 Pa (2) respectively;
(c) lower exposure action values: LEX,8h = 80 dB(A) and ppeak = 112 Pa (3) respectively.
2. When applying the exposure limit values, the determination of the worker’s effective 
exposure shall take account of the attenuation provided by the individual hearing protectors 
worn by the worker. The exposure action values shall not take account of the effect of any 
such protectors.
3. In duly justified circumstances, for activities where daily noise exposure varies markedly 
from one working day to the next, Member States may, for the purposes of applying the 
exposure limit values and the exposure action values, use the weekly noise exposure level 
in place of the daily noise exposure level to assess the levels of noise to which workers are 
exposed, on condition that:
(a) the weekly noise exposure level as shown by adequate monitoring does not exceed the 
exposure limit value of 87 dB(A); and
(b) appropriate measures are taken in order to reduce the risk associated with these activities 
to a minimum.

SECTION II 
OBLIGATIONS OF EMPLOYERS

Article 4 
Determination and assessment of risks

1. In carrying out the obligations laid down in Articles 6(3) and 9(1) of Directive 89/391/EEC, 
the employer shall assess and, if necessary, measure the levels of noise to which workers 
are exposed.
2. The methods and apparatus used shall be adapted to the prevailing conditions particularly 
in the light of the characteristics of the noise to be measured, the length of exposure, 

1 140 dB (C) in relation to 20 μPa.
2 137 dB (C) in relation to 20 μPa.
3 135 dB (C) in relation to 20 μPa.
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ambient factors and the characteristics of the measuring apparatus.
These methods and this apparatus shall make it possible to determine the parameters 
defined in Article 2 and to decide whether, in a given case, the values fixed in Article 3 have 
been exceeded.
3. The methods used may include sampling, which shall be representative of the personal 
exposure of a worker.
4. The assessment and measurement referred to in paragraph 1 shall be planned and carried 
out by competent services at suitable intervals, taking particular account of the provisions of 
Article 7 of Directive 89/391/EEC concerning the necessary competent services or persons. 
The data obtained from the assessment and/or measurement of the level of exposure to 
noise shall be preserved in a suitable form so as to permit consultation at a later stage.
5. When applying this Article, the assessment of the measurement results shall take into 
account the measurement inaccuracies determined in accordance with metrological 
practice.
6. Pursuant to Article 6(3) of Directive 89/391/EEC, the employer shall give particular 
attention, when carrying out the risk assessment, to the following:

(a) the level, type and duration of exposure, including any exposure to impulsive noise;

(b) the exposure limit values and the exposure action values laid down in Article 3 of this 
Directive;

(c) any effects concerning the health and safety of workers belonging to particularly 
sensitive risk groups;

(d) as far as technically achievable, any effects on workers’ health and safety resulting 
from interactions between noise and work-related ototoxic substances, and between 
noise and vibrations;

(e) any indirect effects on workers’ health and safety resulting from interactions between 
noise and warning signals or other sounds that need to be observed in order to reduce 
the risk of accidents;

(f) information on noise emission provided by manufacturers of work equipment in 
accordance with the relevant Community directives;

(g) the existence of alternative work equipment designed to reduce the noise emission;

(h) the extension of exposure to noise beyond normal working hours under the employer’s 
responsibility;

(i) appropriate information obtained following health surveillance, including published 
information, as far as possible;

(j) the availability of hearing protectors with adequate attenuation characteristics.

7. The employer shall be in possession of an assessment of the risk in accordance with 
Article 9(1)(a) of Directive 89/391/EEC, and shall identify which measures must be taken 
in accordance with Articles 5, 6, 7 and 8 of this Directive. The risk assessment shall be 
recorded on a suitable medium, according to national law and practice. The risk assessment 
shall be kept up to date on a regular basis, particularly if there have been significant changes 
which could render it out of date, or when the results of health surveillance show it to be 
necessary.
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Article 5

Provisions aimed at avoiding or reducing exposure

1. Taking account of technical progress and of the availability of measures to control the 
risk at source, the risks arising from exposure to noise shall be eliminated at their source or 
reduced to a minimum.
The reduction of such risks shall be based on the general principles of prevention set out in 
Article 6(2) of Directive 89/391/EEC, and take into account in particular:

(a) other working methods that require less exposure to noise;

(b) the choice of appropriate work equipment, taking account of the work to be done, 
emitting the least possible noise, including the possibility of making available to workers 
work equipment subject to Community provisions with the aim or effect of limiting 
exposure to noise;

(c) the design and layout of workplaces and work stations;

(d) adequate information and training to instruct workers to use work equipment correctly 
in order to reduce their exposure to noise to a minimum;

(e) noise reduction by technical means:

 (i) reducing airborne noise, e.g. by shields, enclosures, sound-absorbent coverings;

 (ii) reducing structure-borne noise, e.g. by damping or isolation;

(f) appropriate maintenance programmes for work equipment, the workplace and 
workplace systems;

(g) organisation of work to reduce noise:

 (i) limitation of the duration and intensity of the exposure;

 (ii) appropriate work schedules with adequate rest periods.

2. On the basis of the risk assessment referred to in Article 4, if the upper exposure action 
values are exceeded, the employer shall establish and implement a programme of technical 
and/or organisational measures intended to reduce the exposure to noise, taking into 
account in particular the measures referred to in paragraph 1.
3. On the basis of the risk assessment referred to in Article 4, workplaces where workers are 
likely to be exposed to noise exceeding the upper exposure action values shall be marked 
with appropriate signs. The areas in question shall also be delimited and access to them 
restricted where this is technically feasible and the risk of exposure so justifies.
4. Where, owing to the nature of the activity, a worker benefits from the use of rest facilities 
under the responsibility of the employer, noise in these facilities shall be reduced to a level 
compatible with their purpose and the conditions of use.
5. Pursuant to Article 15 of Directive 89/391/EEC, the employer shall adapt the measures 
referred to in this Article to the requirements of workers belonging to particularly sensitive 
risk groups.

Article 6 
Personal protection
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1. If the risks arising from exposure to noise cannot be prevented by other means, appropriate, 
properly fitting individual hearing protectors shall be made available to workers and used 
by them in accordance with the provisions of Council Directive 89/656/EEC of 30 November 
1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal 
protective equipment at the workplace (third individual Directive within the meaning of 
Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (1) and Article 13(2) of Directive 89/391/EEC and under 
the conditions set out below:

(a) where noise exposure exceeds the lower exposure action values, the employer shall 
make individual hearing protectors available to workers;

(b) where noise exposure matches or exceeds the upper exposure action values, individual 
hearing protectors shall be used;

(c) the individual hearing protectors shall be so selected as to eliminate the risk to hearing 
or to reduce the risk to a minimum.

2. The employer shall make every effort to ensure the wearing of hearing protectors and 
shall be responsible for checking the effectiveness of the measures taken in compliance 
with this Article.

Article 7 
Limitation of exposure

1. Under no circumstances shall the exposure of the worker as determined in accordance 
with Article 3(2) exceed the exposure limit values.
2. If, despite the measures taken to implement this Directive, exposures above the exposure 
limit values are detected, the employer shall:

(a) take immediate action to reduce the exposure to below the exposure limit values;

(b) identify the reasons why overexposure has occurred; and

(c) amend the protection and prevention measures in order to avoid any recurrence.

Article 8 
Worker information and training

Without prejudice to Articles 10 and 12 of Directive 89/391/EEC the employer shall ensure 
that workers who are exposed to noise at work at or above the lower exposure action 
values, and/or their representatives, receive information and training relating to risks 
resulting from exposure to noise concerning, in particular:

(a) the nature of such risks;

(b) the measures taken to implement this Directive in order to eliminate or reduce to 
a minimum the risks from noise, including the circumstances in which the measures 
apply;

(c) the exposure limit values and the exposure action values laid down in Article 3 of this 
Directive;

(d) the results of the assessment and measurement of the noise carried out in accordance 
with Article 4 of this Directive together with an explanation of their significance and 
potential risks;

1 OJ L 393, 30.12.1989, p. 18.
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(e) the correct use of hearing protectors;

(f) why and how to detect and report signs of hearing damage;

(g) the circumstances in which workers are entitled to health surveillance and the purpose 
of health surveillance, in accordance with Article 10 of this Directive;

(h) safe working practices to minimise exposure to noise.

Article 9 
Consultation and participation of workers

Consultation and participation of workers and/or of their representatives shall take place in 
accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on the matters covered by this Directive, 
in particular:

— the assessment of risks and identification of measures to be taken, referred to in Article 
4,

— the actions aimed at eliminating or reducing risks arising from exposure to noise, 
referred to in Article 5,

— the choice of individual hearing protectors referred to in Article 6(1)(c).

SECTION III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 10 
Health surveillance

1. Without prejudice to Article 14 of Directive 89/391/EEC, Member States shall adopt 
provisions to ensure the appropriate health surveillance of workers where the results of the 
assessment and measurement provided for in Article 4(1) of this Directive indicate a risk to 
their health. Those provisions, including the requirements specified for health records and 
their availability, shall be introduced in accordance with national law and/or practice.
2. A worker whose exposure exceeds the upper exposure action values shall have the right 
to have his/her hearing checked by a doctor or by another suitably qualified person under 
the responsibility of a doctor, in accordance with national law and/or practice. Preventive 
audiometric testing shall also be available for workers whose exposure exceeds the lower 
exposure action values, where the assessment and measurement provided for in Article 
4(1) indicate a risk to health.
The objectives of these checks are to provide early diagnosis of any loss of hearing due to 
noise, and to preserve the hearing function.
3. Member States shall establish arrangements to ensure that, for each worker who 
undergoes surveillance in accordance with paragraphs 1 and 2, individual health records 
are made and kept up to date. Health records shall contain a summary of the results of the 
health surveillance carried out. They shall be kept in a suitable form so as to permit any 
consultation at a later date, taking into account any confidentiality.
Copies of the appropriate records shall be supplied to the competent authority on request. 
The individual worker shall, at his or her request, have access to the health records relating 
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to him or her personally.
4. Where, as a result of surveillance of the hearing function, a worker is found to have 
identifiable hearing damage, a doctor, or a specialist if the doctor considers it necessary, 
shall assess whether the damage is likely to be the result of exposure to noise at work. If 
this is the case:
(a) the worker shall be informed by the doctor or other suitably qualified person of the 
result which relates to him or her personally;
(b) the employer shall:

(i) review the risk assessment carried out pursuant to Article 4;
(ii) review the measures provided for to eliminate or reduce risks pursuant to Articles 5 
and 6;
(iii) take into account the advice of the occupational healthcare professional or other 
suitably qualified person or the competent authority in implementing any measures 
required to eliminate or reduce risk in accordance with Articles 5 and 6, including the 
possibility of assigning the worker to alternative work where there is no risk of further 
exposure; and
(iv) arrange systematic health surveillance and provide for a review of the health status 
of any other worker who has been similarly exposed.

Article 11 
Derogations

1. In exceptional situations where, because of the nature of the work, the full and proper 
use of individual hearing protectors would be likely to cause greater risk to health or safety 
than not using such protectors, Member States may grant derogations from the provisions 
of Articles 6(1)(a) and (b) and 7.
2. The derogations referred to in paragraph 1 shall be granted by Member States following 
consultation with both sides of industry and, where appropriate, with the medical authorities 
responsible, in accordance with national laws and/or practice. Such derogations must be 
accompanied by conditions which guarantee, taking into account the special circumstances, 
that the resulting risks are reduced to a minimum and that the workers concerned are 
subject to increased health surveillance. Such derogations shall be reviewed every four 
years and withdrawn as soon as the justifying circumstances no longer obtain.
3. Every four years Member States shall forward to the Commission a list of derogations 
referred to in paragraph 1, indicating the exact reasons and circumstances which made 
them decide to grant the derogations.

▼M2

Article 12 
Technical amendments

Amendments of a purely technical nature shall be adopted by the Commission in line with:
(a) the adoption of directives in the field of technical harmonisation and standardisation 

with regard to the design, building, manufacture or construction of work equipment 
and/or workplaces;

(b) technical progress, changes in the most appropriate harmonised European standards 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
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or specifications and new findings concerning noise.

Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall be 
adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 
13(2). On imperative grounds of urgency, the Commission may have recourse to the urgency 
procedure referred to in Article 13(3).

A r t i c l e  1 3 
Committee procedure

1. The Commission shall be assisted by the Committee referred to in Article 17(1) of Directive 
89/391/EEC.
2. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 
1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
3. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1), (2), (4) and (6) and Article 7 of 
Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

▼B

A r t i c l e  14 
Code of conduct

In the context of the application of this directive Member States shall draw up in 
consultation with the social partners, in accordance with national law and practice, a code 
of conduct providing for practical guidelines to help workers and employers in the music 
and entertainment sectors to meet their legal obligations as laid down in this Directive.

A r t i c l e  1 5 
Repeal

Directive 86/188/EEC is hereby repealed with effect from the date set out in the first 
subparagraph of Article 17(1).

SECTION IV 
FINAL PROVISIONS

▼M1 —————

▼B

A r t i c l e  17 
Transposition

1. The Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative 
provisions necessary to comply with this Directive before 15 February 2006. They shall 
forthwith inform the Commission thereof.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such reference shall be laid down by the Member States.
2. In order to take account of particular conditions, Member States may, if necessary, have 
an additional period of five years from 15 February 2006, that is to say a total of eight years, 
to implement the provisions of Article 7 with regard to the personnel on board seagoing 
vessels.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003L0010
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In order to allow for the drawing up of a code of conduct providing for practical guidelines 
for the implementation of the provisions of this Directive, Member States shall be entitled 
to make use of a maximum transitional period of two years from 15 February 2006, that 
is to say a total of five years from the entry into force of this Directive, to comply with 
this Directive, with regard to the music and entertainment sectors on the condition that 
during this period the levels of protection already achieved in individual Member States, 
with regard to the personnel in these sectors, are maintained.
3. The Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of 
national law which they adopt or have already adopted in the field covered by this Directive.

A r t i c l e  1 8 
Entry into force

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 
European Union.

A r t i c l e  1 9 
Addressees

This Directive is addressed to the Member States.
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20. ДИРЕКТИВА 2004/40/ЄC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
ТА РАДИ ВІД 29 КВІТНЯ 2004 РОКУ ПРО МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ 
ДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВПЛИВУ 
НА ПРАЦІВНИКІВ РИЗИКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ФІЗИЧНИМИ ФАКТОРАМИ 
(ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ) (ВІСІМНАДЦЯТА ОКРЕМА ДИРЕК-
ТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄEC)

Скасована Директивою 2013/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 
2013 року про мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки працівників, які 
піддаються ризику, спричиненому фізичними факторами (електромагнітними полями) 
(двадцята окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄEC) та 
скасування Директиви 2004/40/ЄС.
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DIRECTIVE 2004/40/EC OF THE EUROPEAN GARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL OF 29 APRIL 2004 ON THE MINIMUM HEALTH AND SAFETY 
REQUIREMENTS REGARDING THE EXPOSURE OF WORKERS TO THE RISKS 
ARISING FROM PHYSICAL AGENTS (ELECTROMAGNETIC FIELDS) (18TH 
INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 16(1) OF 
DIRECTIVE 89/391/EEC)

(OJ L 159, 30.4.2004, p.1)  
Repealed by Official Journal

No page date

Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the 
Council of 26 June 2013 L 179 1 29.6.2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32013L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32013L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0040-20130629&qid=1429798744538&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0040-20130629&qid=1429798744538&from=EN
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20.1. ДИРЕКТИВА 2013/35/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА 
РАДИ ВІД 26 ЧЕРВНЯ 2013 РОКУ ПРО МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО 
БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВПЛИВУ НА 
ПРАЦІВНИКІВ РИЗИКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ФІЗИЧНИМИ ФАКТОРАМИ 
(ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ) (ДВАДЦЯТА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА 
У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄEC) ТА 
СКАСУВАННЯ ДИРЕКТИВИ 2004/40/ЄС.

Офіційний переклад українською мовою не проведено.
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DIRECTIVE 2013/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL OF 26 JUNE 2013 ON THE MINIMUM HEALTH AND SAFETY 
REQUIREMENTS REGARDING THE EXPOSURE OF WORKERS TO THE RISKS 
ARISING FROM PHYSICAL AGENTS (ELECTROMAGNETIC FIELDS) (20TH 
INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 16(1) OF 
DIRECTIVE 89/391/EEC) AND REPEALING DIRECTIVE 2004/40/EC

OJ, L 179/1, 29.6.2013   

DIRECTIVE 2013/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the 

exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) 
(20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) 

and repealing Directive 2004/40/EC

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 
Article 153(2) thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure (2),

Whereas:
(1) Under the Treaty, the European Parliament and the Council may, by means of directives, 
adopt minimum requirements for the encouragement of improvements, in particular of the 
working environment, to guarantee a better level of protection of the health and safety of 
workers. Such directives are to avoid imposing administrative, financial and legal constraints 
in a way which would hold back the creation and development of small and medium-sized 
undertakings.

(2) Article 31(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union provides 
that every worker has the right to working conditions which respect his or her health, safety 
and dignity.

(3) Following the entry into force of Directive 2004/40/EC of the European Parliament 
and of the Council of 29 April 2004 on the minimum health and safety requirements 
regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic 
fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) 

1 OJ C 43, 15.2.2012, p. 47.
2 Position of the European Parliament of 11 June 2013 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 20 June 
2013.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2012:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0035&from=EN
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(1), serious concerns were expressed by stakeholders, in particular those from the medical 
community, as to the potential impact of the implementation of that Directive on the use 
of medical procedures based on medical imaging. Concerns were also expressed as to the 
impact of the Directive on certain industrial activities.

(4) The Commission examined attentively the arguments put forward by stakeholders 
and, after several consultations, decided to thoroughly reconsider some provisions of 
Directive 2004/40/EC on the basis of new scientific information produced by internationally 
recognised experts.

(5) Directive 2004/40/EC was amended by Directive 2008/46/EC of the European 
Parliament and of the Council (2), with the effect of postponing, by four years, the deadline 
for the transposition of Directive 2004/40/EC, and subsequently by Directive 2012/11/EU of 
the European Parliament and of the Council (3), with the effect of postponing that deadline 
for transposition until 31 October 2013. This was to allow the Commission to present a new 
proposal, and the co-legislators to adopt a new directive, based on fresher and sounder 
evidence.

(6) Directive 2004/40/EC should be repealed and more appropriate and proportionate 
measures to protect workers from the risks associated with electromagnetic fields should 
be introduced. That Directive did not address the long-term effects, including the possible 
carcinogenic effects, of exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic 
fields, for which there is currently no conclusive scientific evidence establishing a causal 
relationship. This Directive is intended to address all known direct biophysical effects and 
indirect effects caused by electromagnetic fields, in order not only to ensure the health 
and safety of each worker on an individual basis, but also to create a minimum basis of 
protection for all workers in the Union, while reducing possible distortions of competition.

(7) This Directive does not address suggested long-term effects of exposure to 
electromagnetic fields, since there is currently no well-established scientific evidence of 
a causal relationship. However, if such well-established scientific evidence emerges, the 
Commission should consider the most appropriate means for addressing such effects, 
and should, through its report on the practical implementation of this Directive, keep the 
European Parliament and Council informed in this regard. In doing so, the Commission 
should, in addition to the appropriate information that it receives from Member States, 
take into account the latest available research and new scientific knowledge arising from 
the data in this area.

(8) Minimum requirements should be laid down, thereby giving Member States the 
option of maintaining or adopting more favourable provisions for the protection of workers, 
in particular by fixing lower values for the action levels (ALs) or the exposure limit values 
(ELVs) for electromagnetic fields. However, the implementation of this Directive should not 
serve to justify any regression in relation to the situation already prevailing in each Member 
State.

(9) The system of protection against electromagnetic fields should be limited to a 
definition, which should be free of excessive detail, of the objectives to be attained, the 
principles to be observed and the fundamental values to be applied, in order to enable 

1 OJ L 159, 30.4.2004, p. 1.
2 OJ L 114, 26.4.2008, p. 88.
3 OJ L 110, 24.4.2012, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2012:110:TOC
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Member States to apply the minimum requirements in an equivalent manner.

(10) In order to protect workers exposed to electromagnetic fields it is necessary to 
carry out an effective and efficient risk assessment. However, this obligation should be 
proportional to the situation encountered at the workplace. Therefore, it is appropriate 
to design a protection system that groups different risks in a simple, graduated and easily 
understandable way. Consequently, the reference to a number of indicators and standard 
situations, to be provided by practical guides, can usefully assist employers in fulfilling their 
obligations.

(11) The undesired effects on the human body depend on the frequency of the 
electromagnetic field or radiation to which it is exposed. Therefore, exposure limitation 
systems need to be exposure-pattern and frequency dependent in order to adequately 
protect workers exposed to electromagnetic fields.

(12) The level of exposure to electromagnetic fields can be more effectively reduced by 
incorporating preventive measures into the design of workstations and by giving priority, 
when selecting work equipment, procedures and methods, to reducing risks at source. 
Provisions relating to work equipment and methods thereby contribute to the protection 
of the workers involved. There is, however, a need to avoid duplication of assessments 
where work equipment meets the requirements of relevant Union law on products that 
establishes stricter safety levels than those provided for by this Directive. This allows for 
simplified assessment in a large number of cases.

(13) Employers should make adjustments in the light of technical progress and scientific 
knowledge regarding the risks related to exposure to electromagnetic fields, with a view to 
improving the safety and health protection of workers.

(14) Since this Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (1), it follows that Directive 89/391/
EEC applies to the exposure of workers to electromagnetic fields, without prejudice to more 
stringent and/or specific provisions contained in this Directive.

(15) The physical quantities, ELVs and ALs, laid down in this Directive are based on the 
recommendations of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
(ICNIRP) and should be considered in accordance with ICNIRP concepts, save where this 
Directive specifies otherwise.

(16) In order to ensure that this Directive remains up-to-date, the power to adopt acts in 
accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should 
be delegated to the Commission in respect of purely technical amendments of the Annexes, 
to reflect the adoption of regulations and directives in the field of technical harmonisation 
and standardisation, technical progress, changes in the most relevant standards or 
specifications and new scientific findings concerning hazards presented by electromagnetic 
fields, as well as to adjust ALs. It is of particular importance that the Commission carry 
out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The 
Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, 
timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and 

1 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1989:183:TOC
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to the Council.

(17) If amendments of a purely technical nature to the Annexes become necessary, the 
Commission should work in close cooperation with the Advisory Committee for Safety and 
Health at Work set up by Council Decision of 22 July 2003 (1).

(18) In exceptional cases, where imperative grounds of urgency so require, such as possible 
imminent risks to workers’ health and safety arising from their exposure to electromagnetic 
fields, the possibility should be given to apply the urgency procedure to delegated acts 
adopted by the Commission.

(19) In accordance with the Joint Political Declaration of 28 September 2011 of Member 
States and the Commission on explanatory documents (2), Member States have undertaken 
to accompany, in justified cases, the notification of their transposition measures with one 
or more documents explaining the relationship between the components of a directive and 
the corresponding parts of national transposition instruments. With regard to this Directive, 
the legislator considers the transmission of such documents to be justified.

(20) A system including ELVs and ALs, where applicable, should be seen as a means to 
facilitate the provision of a high level of protection against the adverse health effects and 
safety risks that may result from exposure to electromagnetic fields. However, such a system 
may conflict with specific conditions in certain activities, such as the use of the magnetic 
resonance technique in the medical sector. It is therefore necessary to take those particular 
conditions into account.

(21) Given the specificities of the armed forces and in order to allow them to operate 
and interoperate effectively, including in joint international military exercises, Member 
States should be able to implement equivalent or more specific protection systems, such 
as internationally agreed standards, for example NATO standards, provided that adverse 
health effects and safety risks are prevented.

(22) Employers should be required to ensure that risks arising from electromagnetic 
fields at work are eliminated or reduced to a minimum. It is nevertheless possible that in 
specific cases and in duly justified circumstances, the ELVs set out in this Directive are only 
temporarily exceeded. In such a case, employers should be required to take the necessary 
actions in order to return to compliance with the ELVs as soon as possible.

(23) A system ensuring a high level of protection as regards the adverse health effects 
and safety risks that may result from exposure to electromagnetic fields should take due 
account of specific groups of workers at particular risk and avoid interference problems 
with, or effects on the functioning of, medical devices such as metallic prostheses, cardiac 
pacemakers and defibrillators, cochlear implants and other implants or medical devices 
worn on the body. Interference problems, especially with pacemakers, may occur at levels 
below the ALs and should therefore be the object of appropriate precautions and protective 
measures,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

1 OJ C 218, 13.9.2003, p. 1.
2 OJ C 369, 17.12.2011, p. 14.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2003:218:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2011:369:TOC
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CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Subject-matter and scope

1.  This Directive, which is the 20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC, lays down minimum requirements for the protection of workers from 
risks to their health and safety arising, or likely to arise, from exposure to electromagnetic 
fields during their work.

2.  This Directive covers all known direct biophysical effects and indirect effects caused by 
electromagnetic fields.

3.  The exposure limit values (ELVs) laid down in this Directive cover only scientifically 
well-established links between short-term direct biophysical effects and exposure to 
electromagnetic fields.

4.  This Directive does not cover suggested long-term effects.

The Commission shall keep under review the latest scientific developments. If well-established 
scientific evidence on suggested long-term effects becomes available, the Commission shall 
consider a suitable policy response, including, if appropriate, the submission of a legislative 
proposal to address such effects. The Commission shall, through its report referred to in 
Article 15, keep the European Parliament and the Council informed in this regard.

5.  This Directive does not cover the risks resulting from contact with live conductors.

6.  Without prejudice to the more stringent or more specific provisions in this Directive, 
Directive 89/391/EEC shall continue to apply in full to the whole area referred to in paragraph 
1.

A r t i c l e  2 
Definitions

For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply:

(a) ‘electromagnetic fields’ means static electric, static magnetic and time-varying electric, 
magnetic and electromagnetic fields with frequencies up to 300 GHz;

(b) ‘direct biophysical effects’ means effects in the human body directly caused by its 
presence in an electromagnetic field, including:

(i) thermal effects, such as tissue heating through energy absorption from electromagnetic 
fields in the tissue;

(ii) non-thermal effects, such as the stimulation of muscles, nerves or sensory organs. 
These effects might have a detrimental effect on the mental and physical health of 
exposed workers. Moreover, the stimulation of sensory organs may lead to transient 
symptoms, such as vertigo or phosphenes. These effects might create temporary 
annoyance or affect cognition or other brain or muscle functions, and may thereby 
affect the ability of a worker to work safely (i.e. safety risks); and

(iii) limb currents;
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(c) ‘indirect effects’ means effects, caused by the presence of an object in an electromagnetic 
field, which may become the cause of a safety or health hazard, such as:

(i) interference with medical electronic equipment and devices, including cardiac 
pacemakers and other implants or medical devices worn on the body;

(ii) the projectile risk from ferromagnetic objects in static magnetic fields;
(iii) the initiation of electro-explosive devices (detonators);
(iv) fires and explosions resulting from the ignition of flammable materials by sparks 

caused by induced fields, contact currents or spark discharges; and
(v) contact currents;

(d) ‘exposure limit values (ELVs)’ means values established on the basis of biophysical 
and biological considerations, in particular on the basis of scientifically well-established 
short-term and acute direct effects, i.e. thermal effects and electrical stimulation of tissues;

(e) ‘health effects ELVs’ means those ELVs above which workers might be subject to 
adverse health effects, such as thermal heating or stimulation of nerve and muscle tissue;

(f) ‘sensory effects ELVs’ means those ELVs above which workers might be subject to transient 
disturbed sensory perceptions and minor changes in brain functions;

(g) ‘action levels (ALs)’ means operational levels established for the purpose of simplifying 
the process of demonstrating the compliance with relevant ELVs or, where appropriate, to 
take relevant protection or prevention measures specified in this Directive.

The AL terminology used in Annex II is as follows:

(i) for electric fields, ‘low ALs’ and ‘high ALs’ means levels which relate to the specific 
protection or prevention measures specified in this Directive; and

(ii) for magnetic fields, ‘low ALs’ means levels which relate to the sensory effects ELVs and 
‘high ALs’ to the health effects ELVs.

A r t i c l e  3 
Exposure limit values and action levels

1.  Physical quantities regarding exposure to electromagnetic fields are indicated in Annex I. 
Health effects ELVs, sensory effects ELVs and ALs are set out in Annexes II and III.

2.  Member States shall require that employers ensure that the exposure of workers to 
electromagnetic fields is limited to the health effects ELVs and sensory effects ELVs set out 
in Annex II, for non-thermal effects, and in Annex III, for thermal effects. Compliance with 
health effects ELVs and sensory effects ELVs must be established by the use of relevant 
exposure assessment procedures referred to in Article 4. Where the exposure of workers 
to electromagnetic fields exceeds the ELVs, the employer shall take immediate action in 
accordance with Article 5(8).

3.  For the purpose of this Directive, where it is demonstrated that the relevant ALs set out 
in Annex II and III are not exceeded, the employer shall be deemed to be in compliance 
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with the health effects ELVs and sensory effects ELVs. Where the exposure exceeds the 
ALs, the employer shall act in accordance with Article 5(2), unless the assessment carried 
out in accordance with Article 4(1), (2) and (3) demonstrates that the relevant ELVs are not 
exceeded and that safety risks can be excluded.

Notwithstanding the first subparagraph, exposure may exceed:

(a) low ALs for electric fields (Annex II, Table B1), where justified by the practice or process, 
provided that either the sensory effects ELVs (Annex II, Table A3) are not exceeded; or

(i) the health effects ELVs (Annex II, Table A2) are not exceeded;
(ii) the excessive spark discharges and contact currents (Annex II, Table B3) are prevented 

by specific protection measures as set out in Article 5(6); and
(iii) information on the situations referred to in point (f) of Article 6 has been given to 

workers;

(b) low ALs for magnetic fields (Annex II, Table B2) where justified by the practice or 
process, including in the head and torso, during the shift, provided that either the sensory 
effects ELVs (Annex II, Table A3) are not exceeded; or

(i) the sensory effects ELVs are exceeded only temporarily;
(ii) the health effects ELVs (Annex II, Table A2) are not exceeded;
(iii) action is taken, in accordance with Article 5(9), where there are transient symptoms 

under point (a) of that paragraph; and
(iv) information on the situations referred to in point (f) of Article 6 has been given to 

workers.

4.  Notwithstanding paragraphs 2 and 3, exposure may exceed:

(a) the sensory effects ELVs (Annex II, Table A1) during the shift, where justified by the 
practice or process, provided that:

(i) they are exceeded only temporarily;
(ii) the health effects ELVs (Annex II, Table A1) are not exceeded;
(iii) specific protection measures have been taken in accordance with Article 5(7);
(iv) action is taken in accordance with Article 5(9), where there are transient symptoms 

under point (b) of that paragraph; and
(v) information on the situations referred to in point (f) of Article 6 has been given to 

workers;

(b) the sensory effects ELVs (Annex II, Table A3 and Annex III, Table A2) during the shift, 
where justified by the practice or process, provided that:

(i) they are exceeded only temporarily;
(ii) the health effects ELVs (Annex II, Table A2 and Annex III, Table A1 and Table A3) are not 

exceeded;
(iii) action is taken in accordance with Article 5(9), where there are transient symptoms 

under point (a) of that paragraph; and
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(iv) information on the situations referred to in point (f) of Article 6 has been given to 
workers.

CHAPTER II 
OBLIGATIONS OF EMPLOYERS

A r t i c l e  4 
Assessment of risks and determination of exposure

1.  In carrying out the obligations laid down in Articles 6(3) and 9(1) of Directive 89/391/
EEC, the employer shall assess all risks for workers arising from electromagnetic fields at 
the workplace and, if necessary, measure or calculate the levels of electromagnetic fields to 
which workers are exposed.

Without prejudice to Article 10 of Directive 89/391/EEC and Article 6 of this Directive, that 
assessment can be made public on request in accordance with relevant Union and national 
laws. In particular, in the case of processing the personal data of employees in the course of 
such an assessment, any publication shall comply with Directive 95/46/EC of the European 
Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (1) and 
the national laws of the Member States implementing that Directive. Unless there is an 
overriding public interest in disclosure, public authorities that are in possession of a copy 
of the assessment may refuse a request for access to it or a request to make it public, 
where disclosure would undermine the protection of commercial interests of the employer, 
including those relating to intellectual property. Employers may refuse to disclose or make 
public the assessment under the same conditions in accordance with the relevant Union 
and national laws.

2.  For the purpose of the assessment provided for in paragraph 1 of this Article the employer 
shall identify and assess electromagnetic fields at the workplace, taking into account the 
relevant practical guides referred to in Article 14 and other relevant standards or guidelines 
provided by the Member State concerned, including exposure databases. Notwithstanding 
the employer’s obligations under this Article, the employer shall also be entitled, where 
relevant, to take into account the emission levels and other appropriate safety-related data 
provided, by the manufacturer or distributor, for the equipment, in accordance with relevant 
Union law, including an assessment of risks, if applicable to the exposure conditions at the 
workplace or place of installation.

3.  If compliance with the ELVs cannot be reliably determined on the basis of readily 
accessible information, the assessment of the exposure shall be carried out on the basis 
of measurements or calculations. In such a case, the assessment shall take into account 
uncertainties concerning the measurements or calculations, such as numerical errors, 
source modelling, phantom geometry and the electrical properties of tissues and materials, 
determined in accordance with relevant good practice.

4.  The assessment, measurement and calculations referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of 
this Article shall be planned and carried out by competent services or persons at suitable 
intervals, taking into account the guidance given under this Directive and taking particular 
account of Articles 7 and 11 of Directive 89/391/EEC concerning the necessary competent 

1 OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC
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services or persons and the consultation and participation of workers. The data obtained 
from the assessment, measurement or calculation of the level of exposure shall be preserved 
in a suitable traceable form so as to permit consultation at a later stage, in accordance with 
national law and practice.

5.  When carrying out the risk assessment pursuant to Article 6(3) of Directive 89/391/EEC, 
the employer shall give particular attention to the following:

(a) the health effects ELVs, the sensory effects ELVs and the ALs referred to in Article 3 
and Annexes II and III to this Directive;

(b) the frequency, the level, duration and type of exposure, including the distribution over 
the worker’s body and over the volume of the workplace;

(c) any direct biophysical effects;
(d) any effects on the health and safety of workers at particular risk, in particular workers 

who wear active or passive implanted medical devices, such as cardiac pacemakers, 
workers with medical devices worn on the body, such as insulin pumps, and pregnant 
workers;

(e) any indirect effects;
(f) the existence of replacement equipment designed to reduce the level of exposure to 

electromagnetic fields;
(g) appropriate information obtained from the health surveillance referred to in Article 8;
(h) information provided by the manufacturer of equipment;
(i) other relevant health and safety related information;
(j) multiple sources of exposure;
(k) simultaneous exposure to multiple frequency fields.

6.  In workplaces open to the public it is not necessary for the exposure assessment to be 
carried out if an evaluation has already been undertaken in accordance with the provisions 
on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields, if the restrictions 
specified in those provisions are respected for workers and if the health and safety risks are 
excluded. Where equipment intended for the public use is used as intended and complies 
with Union law on products that establishes stricter safety levels than those provided for 
by this Directive, and no other equipment is used, these conditions are deemed to be met.

7.  The employer shall be in possession of an assessment of the risks in accordance with 
Article 9(1)(a) of Directive 89/391/EEC and shall identify which measures must be taken in 
accordance with Article 5 of this Directive. The risk assessment may include the reasons why 
the employer considers that the nature and the extent of the risks related to electromagnetic 
fields make a further detailed risk assessment unnecessary. The risk assessment shall be 
updated on a regular basis, particularly if there have been significant changes which could 
render it out of date, or if the results of the health surveillance referred to in Article 8 show 
this to be necessary.

A r t i c l e  5 
Provisions aimed at avoiding or reducing risks

1.  Taking account of technical progress and the availability of measures to control the 
production of electromagnetic fields at the source, the employer shall take the necessary 
actions to ensure that risks arising from electromagnetic fields at the workplace are 
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eliminated or reduced to a minimum.

The reduction of risks arising from exposure to electromagnetic fields shall be based on the 
general principles of prevention set out in Article 6(2) of Directive 89/391/EEC.

2.  On the basis of the risk assessment referred to in Article 4, once the relevant ALs, referred 
to in Article 3 and in Annexes II and III, are exceeded and unless the assessment carried out 
in accordance with Article 4(1), (2) and (3) demonstrates that the relevant ELVs are not 
exceeded and that safety risks can be excluded, the employer shall devise and implement an 
action plan that shall include technical and/or organisational measures to prevent exposure 
exceeding the health effects ELVs and sensory effects ELVs, taking into account, in particular:

(a) other working methods that entail less exposure to electromagnetic fields;
(b) the choice of equipment emitting less intense electromagnetic fields, taking account 

of the work to be done;
(c) technical measures to reduce the emission of electromagnetic fields, including, where 

necessary, the use of interlocks, shielding or similar health protection mechanisms;
(d) appropriate delimitation and access measures, such as signals, labels, floor markings, 

barriers, in order to limit or control access;
(e) in the case of exposure to electric fields, measures and procedures to manage spark 

discharges and contact currents through technical means and through the training of 
workers;

(f) appropriate maintenance programmes for work equipment, workplaces and workstation 
systems;

(g) the design and layout of workplaces and workstations;
(h) limitations of the duration and intensity of the exposure; and
(i) the availability of adequate personal protection equipment.

3.  On the basis of the risk assessment referred to in Article 4, the employer shall devise and 
implement an action plan that shall include technical and/or organisational measures to 
prevent any risks to workers at particular risk, and any risks due to indirect effects, referred 
to in Article 4.

4.  In addition to providing the information set out in Article 6 of this Directive, the employer 
shall, pursuant to Article 15 of Directive 89/391/EEC, adapt the measures referred to in this 
Article to the requirements of workers at particular risk and, where applicable, to individual 
risks assessments, in particular in respect of workers who have declared the use of active 
or passive implanted medical devices, such as cardiac pacemakers, or the use of medical 
devices worn on the body, such as insulin pumps, or in respect of pregnant workers who 
have informed their employer of their condition.

5.  On the basis of the risk assessment referred to in Article 4, workplaces where workers 
are likely to be exposed to electromagnetic fields that exceed the ALs shall be indicated by 
appropriate signs in accordance with Annexes II and III and with Council Directive 92/58/
EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health 
signs at work (ninth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 
89/391/EEC) (1). The areas in question shall be identified and access to them limited, as 
appropriate. Where access to these areas is suitably restricted for other reasons and workers 

1 OJ L 245, 26.8.1992, p. 23.
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are informed of the risks arising from electromagnetic fields, signs and access restrictions 
specific to electromagnetic fields shall not be required.

6.  Where Article 3(3)(a) applies, specific protection measures shall be taken, such as the 
training of workers in accordance with Article 6 and the use of technical means and personal 
protection, for example the grounding of work objects, the bonding of workers with work 
objects (equipotential bonding) and, where appropriate and in accordance with Article 4(1)
(a) of Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety 
requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace 
(third individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (1), the 
use of insulating shoes, gloves and protective clothing.  

7.  Where Article 3(4)(a) applies, specific protection measures, such as controlling movements, 
shall be taken.

8.  Workers shall not be exposed above the health effects ELVs and sensory effects ELVs, 
unless the conditions under either Article 10(1)(a) or (c) or Articles 3(3) or (4) are fulfilled. 
If, despite the measures taken by the employer, the health effects ELVs and sensory effects 
ELVs are exceeded, the employer shall take immediate action to reduce exposure below 
these ELVs. The employer shall identify and record the reasons why the health effects 
ELVs and sensory effects ELVs have been exceeded, and shall amend the protection and 
prevention measures accordingly in order to prevent them being exceeded again. The 
amended protection and prevention measures shall be preserved in a suitable traceable 
form so as to permit consultation at a later stage, in accordance with national law and 
practice.

9.  Where paragraphs 3 and 4 of Article 3 apply and where the worker reports transient 
symptoms, the employer shall, if necessary, update the risk assessment and the prevention 
measures. Transient symptoms may include:

(a) sensory perceptions and effects in the functioning of the central nervous system in the 
head evoked by time varying magnetic fields; and

(b) static magnetic field effects, such as vertigo and nausea.
A r t i c l e  6 

Worker information and training

Without prejudice to Articles 10 and 12 of Directive 89/391/EEC, the employer shall ensure 
that workers who are likely to be exposed to risks from electromagnetic fields at work 
and/or their representatives receive any necessary information and training relating to the 
outcome of the risk assessment provided for in Article 4 of this Directive, concerning in 
particular:

(a) measures taken in application of this Directive;
(b) the values and concepts of the ELVs and ALs, the associated possible risks and the 

preventive measures taken;
(c) the possible indirect effects of exposure;
(d) the results of the assessment, measurement or calculations of the levels of exposure 

to electromagnetic fields, carried out in accordance with Article 4 of this Directive;
(e) how to detect adverse health effects of exposure and how to report them;

1 OJ L 393, 30.12.1989, p. 18.
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(f) the possibility of transient symptoms and sensations related to effects in the central or 
peripheral nervous system;

(g) the circumstances in which workers are entitled to health surveillance;
(h) safe working practices to minimise risks resulting from exposure;
(i) workers at particular risk, as referred to in Article 4(5)(d) and Article 5(3) and (4) of this 

Directive.
A r t i c l e  7 

Consultation and participation of workers

Consultation and participation of workers and/or their representatives shall take place in 
accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC.

CHAPTER III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

A r t i c l e  8 
Health surveillance

1.  With the objective of the prevention and the early diagnosis of any adverse health 
effects due to exposure to electromagnetic fields, appropriate health surveillance shall be 
carried out in accordance with Article 14 of Directive 89/391/EEC. Health records and their 
availability shall be provided for in accordance with national law and/or practice.

2.  In accordance with national law and practice, the results of health surveillance shall 
be preserved in a suitable form that allows them to be consulted at a later date, subject 
to compliance with confidentiality requirements. Individual workers shall, at their request, 
have access to their own personal health records.

If any undesired or unexpected health effect is reported by a worker, or in any event where 
exposure above the ELVs is detected, the employer shall ensure that appropriate medical 
examinations or individual health surveillance is provided to the worker(s) concerned, in 
accordance with national law and practice.

Such examinations or surveillance shall be made available during hours chosen by the 
worker, and any costs arising shall not be borne by the worker.

A r t i c l e  9 
Penalties

Member States shall provide for adequate penalties applicable in the event of infringements 
of national legislation adopted pursuant to this Directive. These penalties must be effective, 
proportionate and dissuasive.

A r t i c l e  10 
Derogations

1.  By way of derogation from Article 3 but without prejudice to Article 5(1), the following 
shall apply:

(a) exposure may exceed the ELVs if the exposure is related to the installation, testing, use, 
development, maintenance of or research related to magnetic resonance imaging (MRI) 
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equipment for patients in the health sector, provided that all the following conditions are 
met:

(i) the risk assessment carried out in accordance with Article 4 has demonstrated that the 
ELVs are exceeded;

(ii) given the state of the art, all technical and/or organisational measures have been 
applied;

(iii) the circumstances duly justify exceeding the ELVs;
(iv) the characteristics of the workplace, work equipment, or work practices have been 

taken into account; and
(v) the employer demonstrates that workers are still protected against adverse health 

effects and against safety risks, including by ensuring that the instructions for safe use 
provided by the manufacturer in accordance with Council Directive 93/42/EEC of 14 
June 1993 concerning medical devices (1) are followed;

(b) Member States may allow for an equivalent or more specific protection system to 
be implemented for personnel working in operational military installations or involved in 
military activities, including in joint international military exercises, provided that adverse 
health effects and safety risks are prevented;

(c) Member States may allow, in duly justified circumstances and only for as long as they 
remain duly justified, for the ELVs to be temporarily exceeded in specific sectors or for 
specific activities outside the scope of points (a) and (b). For the purposes of this point, 
‘duly justified circumstances’ shall mean circumstances in which the following conditions 
are met:

(i) the risk assessment carried out in accordance with Article 4 has shown that the ELVs 
are exceeded;

(ii) given the state of the art, all technical and/or organisational measures have been 
applied;

(iii) the specific characteristics of the workplace, work equipment, or work practices have 
been taken into account; and

(iv) the employer demonstrates that workers are still protected against adverse health 
effects and safety risks, including using comparable, more specific and internationally 
recognised standards and guidelines.

2.  Member States shall inform the Commission of any derogation under points (b) and (c) of 
paragraph 1 and shall state the reasons that justify them in the report referred to in Article 
15.

A r t i c l e  11 
Technical amendments of the Annexes

1.  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 
12 amending, in a purely technical way, the Annexes, so as to:

(a) take into account the adoption of regulations and directives in the field of technical 
harmonisation and standardisation with regard to the design, building, manufacture or 
construction of work equipment or workplaces;

1 OJ L 169, 12.7.1993, p. 1.
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(b) take into account technical progress, changes in the most relevant standards or 
specifications, and new scientific findings concerning electromagnetic fields;

(c) make adjustments to the ALs where there is new scientific evidence, provided that 
employers continue to be bound by the existing ELVs set out in Annexes II and III.

2.  The Commission shall adopt a delegated act, in accordance with Article 12, to insert into 
Annex II the ICNIRP guidelines for limiting exposure to electric fields induced by movement 
of the human body in a static magnetic field and by time-varying magnetic fields below 1 Hz 
as soon as they are available.

3.  Where, in the case of the amendments referred to in paragraphs 1 and 2, imperative 
grounds of urgency so require, the procedure provided for in Article 13 shall apply to 
delegated acts adopted pursuant to this Article.

A r t i c l e  1 2 
Exercise of the delegation

1.  The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the 
conditions laid down in this Article.

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 11 shall be conferred on the 
Commission for a period of five years from 29 June 2013. The Commission shall draw up 
a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end 
of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an 
identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension 
not later than three months before the end of each period.

3.  The delegation of powers referred to in Article 11 may be revoked at any time by 
the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the 
delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the 
publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date 
specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.

4.  As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the 
European Parliament and to the Council.

5.  A delegated act adopted pursuant to Article 11 shall enter into force only if no objection 
has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two 
months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before 
the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the 
Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the 
initiative of the European Parliament or of the Council.

A r t i c l e  1 3 
Urgency procedure

1.  Delegated acts adopted under this Article shall enter into force without delay and shall 
apply as long as no objection is expressed in accordance with paragraph 2. The notification 
of a delegated act to the European Parliament and to the Council shall state the reasons for 
the use of the urgency procedure which shall relate to the health and protection of workers.

2.  Either the European Parliament or the Council may object to a delegated act in accordance 
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with the procedure referred to in Article 12(5). In such a case, the Commission shall repeal 
the act without delay following the notification of the decision to object by the European 
Parliament or by the Council.

CHAPTER IV 
FINAL PROVISIONS

A r t i c l e  14 
Practical guides

In order to facilitate the implementation of this Directive the Commission shall make 
available non-binding practical guides at the latest six months before 1 July 2016. Those 
practical guides shall, in particular relate to the following issues:

(a) the determination of exposure, taking into account appropriate European or international 
standards, including:

— calculation methods for the assessment of the ELVs,
— spatial averaging of external electric and magnetic fields,
— guidance for dealing with measurements and calculations uncertainties;

(b) guidance on demonstrating compliance in special types of non-uniform exposure in 
specific situations, based on well-established dosimetry;

(c) the description of the ‘weighted peak method’ for the low frequency fields and of the 
‘multifrequency fields summation’ for high frequency fields;

(d) the conduct of the risk assessment and, wherever possible, the provision of simplified 
techniques, taking into account in particular the needs of SMEs;

(e) measures aimed at avoiding or reducing risks, including specific prevention measures 
depending on the level of exposure and the workplace characteristics;

(f) the establishment of documented working procedures, as well as specific information 
and training measures for workers exposed to electromagnetic fields during MRI-related 
activities falling under Article 10(1)(a);

(g) the evaluation of exposures in the frequency range from 100 kHz to 10 MHz, where 
both thermal and non-thermal effects are to be considered;

(h) the guidance on medical examinations and health surveillance to be provided by the 
employer in accordance with Article 8(2).

The Commission shall work in close cooperation with the Advisory Committee for Safety 
and Health at Work. The European Parliament shall be kept informed.

A r t i c l e  1 5 
Review and reporting

Taking into account Article 1(4), the report on the practical implementation of this Directive 
shall be established in accordance with Article 17a of Directive 89/391/EEC.
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A r t i c l e  16 
Transposition

1.  Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 1 July 2016.

When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive 
or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member 
States shall determine how such a reference is to be made.

2.  Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of 
national law which they adopt in the field covered by this Directive.

A r t i c l e  17 
Repeal

1.  Directive 2004/40/EC is repealed from 29 June 2013.

2.  References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive 
and shall be read in accordance with the correlation table set out in Annex IV.

A r t i c l e  1 8 
Entry into force

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 
European Union.

A r t i c l e  1 9 
Addressees

This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, 26 June 2013.

For the European 
Parliament

For the 
Council

The President M. SCHULZ The President A. SHATTER

ANNEX I 
PHYSICAL QUANTITIES REGARDING THE EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS

The following physical quantities are used to describe the exposure to electromagnetic 
fields:

 Electric field strength (E) is a vector quantity that corresponds to the force exerted on a 
charged particle regardless of its motion in space. It is expressed in volt per metre (Vm–1). 
A distinction has to be made between the environmental electric field and the electric field 
present in the body (in situ) as a result of exposure to the environmental electric field.

 Limb current (IL ) is the current in the limbs of a person exposed to electromagnetic fields 
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in the frequency range from 10 MHz to 110 MHz as a result of contact with an object in an 
electromagnetic field or the flow of capacitive currents induced in the exposed body. It is 
expressed in ampere (A).

 Contact current ( IC ) is a current that appears when a person comes into contact with 
an object in an electromagnetic field. It is expressed in ampere (A). A steady state contact 
current occurs when a person is in continuous contact with an object in an electromagnetic 
field. In the process of making such contact, a spark discharge may occur with associated 
transient currents.

 Electric charge (Q) is an appropriate quantity used for spark discharge and is expressed in 
coulomb (C).

 Magnetic field strength (H) is a vector quantity that, together with the magnetic flux 
density, specifies a magnetic field at any point in space. It is expressed in ampere per metre 
(Am–1).

 Magnetic flux density (B) is a vector quantity resulting in a force that acts on moving 
charges, expressed in tesla (T). In free space and in biological materials, magnetic flux 
density and magnetic field strength can be interchanged using the magnetic field strength 
of H = 1 Am–1 equivalence to magnetic flux density of  T (approximately 1,25 microtesla).

 Power density (S) is an appropriate quantity used for very high frequencies, where the 
depth of penetration in the body is low. It is the radiant power incident perpendicular to a 
surface, divided by the area of the surface. It is expressed in watt per square metre (Wm–2).

 Specific energy absorption (SA) is an energy absorbed per unit mass of biological tissue, 
expressed in joule per kilogram (Jkg–1). In this Directive, it is used for establishing limits for 
effects from pulsed microwave radiation.

 Specific energy absorption rate (SAR), averaged over the whole body or over parts of the 
body, is the rate at which energy is absorbed per unit mass of body tissue and is expressed 
in watt per kilogram (Wkg–1). Whole-body SAR is a widely accepted quantity for relating 
adverse thermal effects to radio frequency (RF) exposure. Besides the whole-body average 
SAR, local SAR values are necessary to evaluate and limit excessive energy deposition in small 
parts of the body resulting from special exposure conditions. Examples of such conditions 
include: an individual exposed to RF in the low MHz range (e.g. from dielectric heaters) and 
individuals exposed in the near field of an antenna.

Of these quantities, magnetic flux density (B), contact current (IC), limb current (IL), electric 
field strength (E), magnetic field strength (H), and power density (S) can be measured 
directly.

ANNEX II 
NON-THERMAL EFFECTS

EXPOSURE LIMIT VALUES AND ACTION LEVELS IN THE FREQUENCY RANGE FROM 0 Hz TO 
10 MHz

A.  EXPOSURE LIMIT VALUES (ELVs)
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ELVs below 1 Hz (Table A1) are limits for static magnetic field which is not affected by the 
tissue of the body.

ELVs for frequencies from 1 Hz to 10 MHz (Table A2) are limits for electric fields induced in 
the body from exposure to time-varying electric and magnetic fields.

ELVs for external magnetic flux density from 0 to 1 Hz

The sensory effects ELV is the ELV for normal working conditions (Table A1) and is related to 
vertigo and other physiological effects related to disturbance of the human balance organ 
resulting mainly from moving in a static magnetic field

The health effects ELV for controlled working conditions (Table A1) is applicable on a 
temporary basis during the shift when justified by the practice or process, provided that 
preventive measures, such as controlling movements and providing information to workers, 
have been adopted.

Table A1 
ELVs for external magnetic flux density (B0) from 0 to 1 Hz

 Sensory effects ELVs
Normal working conditions 2 T
Localised limbs exposure 8 T

 Health effects ELVs
Controlled working conditions 8 T

Health effects ELVs for internal electric field strength from 1 Hz to 10 MHz. Health effects 
ELVs (Table A2) are related to electric stimulation of all peripheral and central nervous 
system tissues in the body, including the head.

Table A2 
Health effects ELVs for internal electric field strength from 1 Hz to 10 MHz

Frequency range Health effects ELVs
1 Hz ≤ f < 3 kHz 1,1 Vm–1 (peak)

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 3,8 × 10–4 f Vm–1 (peak)

Note A2-1: f is the frequency expressed in hertz (Hz).

Note A2-2: The health effects ELVs for internal electric field are spatial peak values in the 
entire body of the exposed subject.

Note A2-3: The ELVs are peak values in time which are equal to the Root-Mean-Square 
(RMS) values multiplied by √2 for sinusoidal fields. In the case of non-sinusoidal fields, 
exposure evaluation carried out in accordance with Article 4 shall be based on the weighted 
peak method (filtering in time domain), explained in the practical guides referred to in 
Article 14 but other scientifically proven and validated exposure evaluation procedures can 
be applied, provided that they lead to approximately equivalent and comparable results.

Sensory effects ELVs for internal electric field strength from 1 Hz to 400 Hz

The sensory effects ELVs (Table A3) are related to electric field effects on the central 
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nervous system in the head, i.e. retinal phosphenes and minor transient changes in some 
brain functions.

Table A3 
Sensory effects ELVs for internal electric field strength from 1 to 400 Hz

Frequency range Sensory effects ELVs
1 ≤ f < 10 Hz 0,7/f Vm–1 (peak)

10 ≤ f < 25 Hz 0,07 Vm–1 (peak)
25 ≤ f ≤ 400 Hz 0,0028 f Vm–1 (peak)

Note A3-1: f is the frequency expressed in hertz (Hz).

Note A3-2: The sensory effects ELVs for internal electric field are spatial peak values in the 
head of the exposed subject.

Note A3-3: The ELVs are peak values in time which are equal to the Root-Mean-Square 
(RMS) values multiplied by √2 for sinusoidal fields. In the case of non-sinusoidal fields, the 
exposure evaluation carried out in accordance with Article 4 shall be based on the weighted 
peak method (filtering in time domain), explained in the practical guides referred to in 
Article 14, but other scientifically proven and validated exposure evaluation procedures can 
be applied, provided that they lead to approximately equivalent and comparable results.

B.  ACTION LEVELS (ALs)

The following physical quantities and values are used to specify the action levels (ALs), the 
magnitude of which are established to ensure by simplified assessment the compliance with 
relevant ELVs or at which relevant protection or prevention measures specified in Article 5 
must be taken:

— Low ALs(E) and high ALs(E) for electric field strength E of time varying electric fields as 
specified in Table B1;

— Low ALs(B) and high ALs(B) for magnetic flux density B of time varying magnetic fields 
as specified in Table B2;

— ALs(IC) for contact current as specified in Table B3;
— ALs(B0) for magnetic flux density of static magnetic fields as specified in Table B4.

ALs correspond to calculated or measured electric and magnetic field values at the workplace 
in the absence of the worker.

Action levels (ALs) for exposure to electric fields

Low ALs (Table B1) for external electric field are based on limiting the internal electric field 
below the ELVs (Tables A2 and A3) and limiting spark discharges in the working environment.

Below high ALs, the internal electric field does not exceed the ELVs (Tables A2 and A3) and 
annoying spark discharges are prevented, provided that the protection measures referred 
to in Article 5(6) are taken.
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Table B1  
ALs for exposure to electric fields from 1 Hz to 10 MHz 

Frequency range Electric field strength Low ALs (E)
[Vm–1] (RMS)

Electric field strength High ALs 
(E) [Vm–1] (RMS)

1 ≤ f < 25 Hz 2,0 × 104 2,0 × 104
25 ≤ f < 50 Hz 5,0 × 105/f 2,0 × 104

50 Hz ≤ f < 1,64 
kHz 5,0 × 105/f 1,0 × 106/f

1,64 ≤ f < 3 kHz 5,0 × 105/f 6,1 × 102
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 1,7 × 102 6,1 × 102

Note B1-1: f is the frequency expressed in hertz (Hz).

Note B1-2: The low ALs (E) and high ALs (E) are the Root-Mean-Square (RMS) values of the 
electric field strength which are equal to the peak values divided by √2 for sinusoidal fields. 
In the case of non-sinusoidal fields, the exposure evaluation carried out in accordance with 
Article 4 shall be based on the weighted peak method (filtering in time domain), explained 
in the practical guides referred to in Article 14, but other scientifically proven and validated 
exposure evaluation procedures can be applied, provided that they lead to approximately 
equivalent and comparable results.

Note B1-3: ALs represent maximum calculated or measured values at the workers’ body 
position. This results in a conservative exposure assessment and automatic compliance 
with ELVs in all non-uniform exposure conditions. In order to simplify the assessment of 
compliance with ELVs, carried out in accordance with Article 4, in specific non-uniform 
conditions, criteria for the spatial averaging of measured fields based on established 
dosimetry will be laid down in the practical guides referred to in Article 14. In the case of 
a very localised source within a distance of a few centimetres from the body, the induced 
electric field shall be determined dosimetrically, case by case.

Action levels (ALs) for exposure to magnetic fields

Low ALs (Table B2) are, for frequencies below 400 Hz, derived from the sensory effects 
ELVs (Table A3) and, for frequencies above 400 Hz, from the health effects ELVs for internal 
electric field (Table A2).

High ALs (Table B2) are derived from the health effects ELVs for internal electric field related 
to electric stimulation of peripheral and autonomous nerve tissues in head and trunk (Table 
A2). Compliance with the high ALs ensures that health effects ELVs are not exceeded, but 
the effects related to retinal phosphenes and minor transient changes in brain activity are 
possible, if the exposure of the head exceeds the low ALs for exposures up to 400 Hz. In 
such a case, Article 5(6) applies.

ALs for exposure of limbs are derived from the health effects ELVs for internal electric field 
related to electric stimulation of the tissues in limbs by taking into account that the magnetic 
field is coupled more weakly to the limbs than to the whole body.
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Table B2 
ALs for exposure to magnetic fields from 1 Hz to 10 MHz

Frequency range Magnetic flux density 
Low ALs(B)[μT] (RMS)

Magnetic flux density 
High ALs(B) [μT] (RMS)

Magnetic flux density ALs for exposure 
of limbs to a localised magnetic field 

[μT] (RMS)
1 ≤ f < 8 Hz 2,0 × 105/f2 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f

8 ≤ f < 25 Hz 2,5 × 104/f 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f
25 ≤ f < 300 Hz 1,0 × 103 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f

300 Hz ≤ f < 3 kHz 3,0 × 105/f 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 1,0 × 102 1,0 × 102 3,0 × 102

Note B2-1: f is the frequency expressed in hertz (Hz).

Note B2-2: The low ALs and the high ALs are the Root-Mean-Square (RMS) values which 
are equal to the peak values divided by √2 for sinusoidal fields. In the case of non-sinusoidal 
fields the exposure evaluation carried out in accordance with Article 4 shall be based on the 
weighted peak method (filtering in time domain), explained in practical guides referred to in 
Article 14, but other scientifically proven and validated exposure evaluation procedures can 
be applied, provided that they lead to approximately equivalent and comparable results.

Note B2-3: ALs for exposure to magnetic fields represent maximum values at the workers’ 
body position. This results in a conservative exposure assessment and automatic compliance 
with ELVs in all non-uniform exposure conditions. In order to simplify the assessment of 
compliance with ELVs, carried out in accordance with Article 4, in specific non-uniform 
conditions, criteria for the spatial averaging of measured fields based on established 
dosimetry will be laid down in the practical guides referred to in Article 14. In the case of 
a very localised source within a distance of a few centimetres from the body, the induced 
electric field shall be determined dosimetrically, case by case.

Table B3 
ALs for contact current IC

Frequency ALs (IC) steady state contact current [mA] 
(RMS)

up to 2,5 kHz 1,0
2,5 ≤ f < 100 kHz 0,4 f

100 ≤ f ≤ 10 000 kHz 40

Note B3-1: f is the frequency expressed in kilohertz (kHz).

Action levels (ALs) for magnetic flux density of static magnetic fields

Table B4 
ALs for magnetic flux density of static magnetic fields

Hazards ALs(B0)
Interference with active implanted devices, e.g. cardiac pacemakers 0,5 mT
Attraction and projectile risk in the fringe field of high field strength 
sources (> 100 mT)

3 mT
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ANNEX III 
THERMAL EFFECTS

EXPOSURE LIMIT VALUES AND ACTION LEVELS IN THE FREQUENCY RANGE FROM 100 kHz 
TO 300 GHz

A.  EXPOSURE LIMIT VALUES (ELVs)

Health effects ELVs for frequencies from 100 kHz to 6 GHz (Table A1) are limits for energy 
and power absorbed per unit mass of body tissue generated from exposure to electric and 
magnetic fields.

Sensory effects ELVs for frequencies from 0,3 to 6 GHz (Table A2) are limits on absorbed 
energy in a small mass of tissue in the head from exposure to electromagnetic fields.

Health effects ELVs for frequencies above 6 GHz (Table A3) are limits for power density of 
an electromagnetic wave incident on the body surface.

Table A1 
Health effects ELVs for exposure to electromagnetic fields from 100 kHz to 6 GHz

Health effects ELVs SAR values averaged 
over any six-minute period

ELVs related to whole body heat stress expressed as 
averaged SAR in the body 0,4 Wkg –1

ELVs related to localised heat stress in head and trunk 
expressed as localised SAR in the body 10 Wkg –1

ELVs related to localised heat stress in the limbs 
expressed as localised SAR in the limbs 20 Wkg –1

Note A1-1: Localised SAR averaging mass is any 10 g of contiguous tissue; the maximum 
SAR so obtained should be the value used for estimating exposure. This 10 g of tissue is 
intended to be a mass of contiguous tissue with roughly homogeneous electrical properties. 
In specifying a contiguous mass of tissue, it is recognised that this concept may be used in 
computational dosimetry but may present difficulties for direct physical measurements. A 
simple geometry, such as cubic or spheric tissue mass, can be used.

Sensory effects ELVs from 0,3 GHz to 6 GHz

This sensory effects ELVs (Table A2) is related to avoiding auditory effects caused by 
exposures of the head to pulsed microwave radiation.

Table A2 
Sensory effects ELVs for exposure to electromagnetic fields from 0,3 to 6 GHz

Frequency range Localised specific energy 
absorption (SA)
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0,3 ≤ f ≤ 6 GHz 10 mJkg–1

Note A2-1: Localised SA averaging mass is 10 g of tissue.

Table A3 
Health effects ELVs for exposure to electromagnetic fields from 6 to 300 GHz

Frequency range Health effects ELVs related to power 
density

6 ≤ f ≤ 300 GHz 50 Wm–2

Note A3-1: The power density shall be averaged over any 20 cm2 of exposed area. Spatial 
maximum power densities averaged over 1 cm2 should not exceed 20 times the value of 50 
Wm–2. Power densities from 6 to 10 GHz are to be averaged over any six-minute period. 
Above 10 GHz, the power density shall be averaged over any 68/f1,05-minute period (where 
f is the frequency in GHz) to compensate for progressively shorter penetration depth, as the 
frequency increases.

B.  ACTION LEVELS (ALs)

The following physical quantities and values are used to specify the action levels (ALs), the 
magnitude of which are established to ensure by simplified assessment the compliance 
with the relevant ELVs or at which relevant protection or prevention measures specified in 
Article 5 must be taken:

— ALs(E) for electric field strength E of time varying electric field, as specified in Table B1;
— ALs(B) for magnetic flux density B of time varying magnetic field, as specified in Table 

B1;
— ALs(S) for power density of electromagnetic waves, as specified in Table B1;
— ALs(IC) for contact current, as specified in Table B2;
— ALs(IL) for limb current, as specified in Table B2;

ALs correspond to calculated or measured field values at the workplace in the absence of 
the worker, as maximum value at the position of the body or specified part of the body.

Action levels (ALs) for exposure to electric and magnetic fields

ALs(E) and ALs(B) are derived from the SAR or power density ELVs (Tables A1 and A3) based 
on the thresholds related to internal thermal effects caused by exposure to (external) 
electric and magnetic fields.

Table B1 
ALs for exposure to electric and magnetic fields from 100 kHz to 300 GHz

Frequency 
range

Electric field strength 
ALs(E) [Vm–1] (RMS)

Magnetic flux density 
ALs(B) [μT] (RMS)

Power density 
ALs(S) [Wm–2]

100 kHz ≤ f < 
1 MHz

6,1 × 102 2,0 × 106/f —

1≤ f < 10 MHz 6,1 × 108/f 2,0 × 106/f —
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10 ≤ f < 
400 MHz

61 0,2 —

400 MHz ≤ f < 
2 GHz

3 × 10–3 f½ 1,0 × 10–5 f½ —

2 ≤ f < 6 GHz 1,4 × 102 4,5 × 10–1 —
6 ≤ f ≤ 300 GHz 1,4 × 102 4,5 × 10–1 50

Note B1-1: f is the frequency expressed in hertz (Hz).

Note B1-2: [ALs(E)]2 and [ALs(B)]2 are to be averaged over a six-minute period. For RF 
pulses, the peak power density averaged over the pulse width shall not exceed 1 000 
times the respective ALs(S) value. For multi-frequency fields, the analysis shall be based on 
summation, as explained in the practical guides referred to in Article 14.

Note B1-3: ALs(E) and ALs(B) represent maximum calculated or measured values at the 
workers’ body position. This results in a conservative exposure assessment and automatic 
compliance with ELVs in all non-uniform exposure conditions. In order to simplify the 
assessment of compliance with ELVs, carried out in accordance with Article 4, in specific 
non-uniform conditions, criteria for the spatial averaging of measured fields based on 
established dosimetry will be laid down in the practical guides referred to in Article 14. In 
the case of a very localised source within a distance of a few centimetres from the body, 
compliance with ELVs shall be determined dosimetrically, case by case.

Note B1-4: The power density shall be averaged over any 20 cm2 of exposed area. Spatial 
maximum power densities averaged over 1 cm2 should not exceed 20 times the value of 
50 Wm–2. Power densities from 6 to 10 GHz are to be averaged over any six-minute period. 
Above 10 GHz, the power density shall be averaged over any 68/f 1,05-minute period (where 
f is the frequency in GHz) to compensate for progressively shorter penetration depth as the 
frequency increases.

Table B2 
ALs for steady state contact currents and induced limb currents

Frequency range Steady state contact current, ALs(IC) [mA] 
(RMS)

Induced limb current in any limb, ALs(IL) 
[mA] (RMS)

100 kHz ≤ f < 10 MHz 40 —
10 ≤ f ≤ 110 MHz 40 100

Note B2-1: [ALs(IL)]2 is to be averaged over a six-minute period.

ANNEX IV 
Correlation table

Directive 2004/40/EC This Directive
Article 1(1) Article 1(1)
Article 1(2) Article 1(2) and (3)
Article 1(3) Article 1(4)
Article 1(4) Article 1(5)
Article 1(5) Article 1(6)
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Article 2(a) Article 2(a)
— Article 2(b)
— Article 2(c)

Article 2(b) Article 2(d), (e) and 
(f)

Article 2(c) Article 2(g)
Article 3(1) Article 3(1)
Article 3(2) Article 3(1)
— Article 3(2)
Article 3(3) Article 3(2) and (3)
— Article 3(4)
Article 4(1) Article 4(1)
Article 4(2) Article 4(2) and (3)
Article 4(3) Article 4(3)
Article 4(4) Article 4(4)
Article 4(5)(a) Article 4(5)(b)
Article 4(5)(b) Article 4(5)(a)
— Article 4(5)(c)
Article 4(5)(c) Article 4(5)(d)
Article 4(5)(d) Article 4(5)(e)
Article 4(5)(d)(i) —
Article 4(5)(d)(ii) —
Article 4(5)(d)(iii) —
Article 4(5)(d)(iv) —
Article 4(5)(e) Article 4(5)(f)
Article 4(5)(f) Article 4(5)(g)
— Article 4(5)(h)
— Article 4(5)(i)
Article 4(5)(g) Article 4(5)(j)
Article 4(5)(h) Article 4(5)(k)
— Article 4(6)
Article 4(6) Article 4(7)
Article 5(1) Article 5(1)
Article 5(2), 
introductory 
wording

Article 5(2), 
introductory 
wording

Article 5(2)(a) to (c) Article 5(2)(a) to (c)
— Article 5(2)(d)
— Article 5(2)(e)
Article 5(2)(d) to (g) Article 5(2)(f) to (i)
— Article 5(4)
Article 5(3) Article 5(5)
— Article 5(6)
— Article 5(7)
Article 5(4) Article 5(8)
— Article 5(9)
Article 5(5) Article 5(3)
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Article 6, 
introductory 
wording

Article 6, 
introductory 
wording

Article 6(a) Article 6(a)
Article 6(b) Article 6(b)
— Article 6(c)
Article 6(c) Article 6(d)
Article 6(d) Article 6(e)
— Article 6(f)
Article 6(e) Article 6(g)
Article 6(f) Article 6(h)
— Article 6(i)
Article 7 Article 7
Article 8(1) Article 8(1)
Article 8(2) —
Article 8(3) Article 8(2)
Article 9 Article 9
— Article 10
Article 10(1) Article 11(1)(c)
Article 10(2)(a) Article 11(1)(a)
Article 10(2)(b) Article 11(1)(b)
Article 11 —
— Article 12
— Article 13
— Article 14
— Article 15
Article 13(1) Article 16(1)
Article 13(2) Article 16(2)
— Article 17
Article 14 Article 18
Article 15 Article 19

Annex Annex I, Annex II 
and Annex III

— Annex IV
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21. ДИРЕКТИВА 2006/25/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
ВІД 5 КВІТНЯ 2006 РОКУ ПРО МІНІМАЛЬНІ  ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ТА 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВПЛИВУ НА ПРАЦІВНИКІВ 
РИЗИКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ФІЗИЧНИМИ ФАКТОРАМИ (ШТУЧНИМ 
ОПТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ) (ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА ОКРЕМА 
ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

(ОВ L 114, 27.4.2006, С.38)

Зі змінами, внесеними:
Офіційний вісник

No Сторінка Дата
►M1 Директива 2007/30/ЄС Європейського 
Парламенту і Ради від 20 червня 2007 року L 165 21 27.6.2007

▼B 

ДИРЕКТИВА 2006/25/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 
від 5 квітня 2006 року 

про мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки працівників, які піддаються 
ризику, що спричиненому фізичними факторами (штучною оптичною радіацією) 

(19-а окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, 
частину 2 статті 137,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), представлену після консультацій із Дорадчим 
комітетом з охорони здоров’я і забезпечення безпеки на робочому місці,

Беручи до уваги висновок Економіко-соціального комітету (2);

Після консультації із Комітетом Регіонів,

Діючи у відповідності із процедурою, передбаченою статтею 251 Договору (3), з огляду 
на спільний текст, ухвалений Погоджувальним комітетом 31 січня 2006 року,

Оскільки:

(1) Відповідно до Договору, Рада може, за допомогою директив, ухвалювати 
мінімальні вимоги для заохочення вдосконалень, особливо у робочому середовищі, 
з метою гарантування кращого рівня охорони здоров’я та безпеки працівників. Такі 
директиви не повинні накладати адміністративні, фінансові та правові обмеження, 
які стримують створення та розвиток малих і середніх підприємств (МСП).

(2) Повідомлення Комісії про програму дій із реалізації Хартії Співтовариства про 

1 OВ C 77, 18.3.1993, С.12 та OВ C 230, 19.8.1994, С.3.
2 OВ C 249, 13.9.1993, С.28.
3 Висновок Європейського Парламенту від 20 квітня 1994 року (OВ C 128, 9.5.1994, С.146), підтверджений 16 вересня 1999 року 
(OВ C 54, 25.2.2000, С.75), Спільна позиція Ради від 18 квітня 2005 року (OВ C 172 E, 12.7.2005, С.26) та Позиція Європейського 
Парламенту від 16 листопада 2005 року (ще не опублікована в Офіційному віснику), Законодавча Резолюція Європейського 
Парламенту від 14 лютого 2006 року (ще не опублікована в Офіційному віснику) та Рішення Ради від 23 лютого 2006 року.
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фундаментальні соціальні права працівників передбачає введення мінімальних вимог 
до охорони здоров’я і безпеки працівників, які піддаються ризику, що походить від 
фізичних агентів. У вересні 1990 року Європейський Парламент ухвалив Резолюцію 
стосовно цієї програми дій (1), заохочуючи, зокрема, Комісію підготувати спеціальну 
директиву про ризики, пов’язані із шумом, вібрацією та будь-якими іншими фізичними 
агентами на робочому місці.

(3) В якості першого кроку, Європейський Парламент і Рада ухвалили Директиву 
2002/44/ЄС від 25 червня 2002 року про мінімальні вимоги до охорони здоров’я і 
безпеки працівників, які піддаються ризику, що походить від фізичних агентів (вібрації) 
(16-а окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (2). 
Після цього, 6 лютого 2003 року Європейський Парламент і Рада ухвалили Директиву 
2003/10/ЄС про мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки працівників, які 
піддаються ризику, що походить від фізичних агентів (шуму) (17-а окрема 

▼B

Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (3). Потім 29 квітня 
2004 року Європейський Парламент і Рада ухвалили Директиву 2004/40/ЄС про 
мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки працівників, які піддаються ризику, 
що походить від фізичних агентів (електромагнітного поля) (18-а окрема Директива у 
значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (4).

(4) Наразі необхідно запровадити заходи, спрямовані на захист працівників 
від ризиків, пов’язаних із оптичною радіацією, через її вплив на здоров’я і безпеку 
працівників, зокрема, шкоду, що наноситься очам та шкірі. Такі заходи повинні бути 
спрямовані не тільки на забезпечення охорони здоров’я і безпеки кожного окремого 
працівника, але й створювати мінімальну базу захисту усіх працівників Співтовариства 
з метою уникнення ймовірних порушень правил конкуренції.

(5) Однією з цілей цієї Директиви є своєчасне виявлення негативного впливу 
оптичної радіації на стан здоров’я.

(6) У цій Директиві викладені мінімальні вимоги, які дають державам-членам 
можливість обирати підтримання або ухвалення більш суворих положень із захисту 
працівників, зокрема, стосовно встановлення нижчих значень граничних рівнів 
опромінення. Реалізація цієї Директиви не повинна слугувати обґрунтуванням будь-
якого погіршення ситуації, яка переважає у кожній державі-члені.

(7) Система захисту від ризиків оптичної радіації повинна обмежуватися 
визначенням, без непотрібної деталізації, цілей, що мають бути досягнуті, принципів, 
яких потрібно дотримуватися, та базових значень, що мають застосовуватися, з метою 
еквівалентного дотримання державами-членами мінімальних вимог.

(8) Рівень оптичного радіоактивного випромінювання може бути більш ефективно 
знижений шляхом включення превентивних заходів до проектів робочих станцій та 
вибору такого обладнання, процедур і методів, які дають можливість знизити ризики 
у джерелі. Таким чином, положення про робоче обладнання та методи сприяють 
1 OВ C 260, 15.10.1990, С.167.
2 OВ L 177, 6.7.2002, С.13.
3 OВ L 42, 15.2.2003, С. 38.
4 OВ L 159, 30.4.2004, С.1. Директива з останніми змінами, внесеними OВ L 184, 24.5.2004, С.1.
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захисту відповідних працівників. Відповідно до загальних принципів попередження, 
викладених у частині 2 статті 6 Директиви Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року 
про запровадження заходів, спрямованих на заохочення вдосконалення охорони 
здоров’я і безпеки працівників на робочому місці (1), колективні заходи захисту мають 
пріоритет над індивідуальними заходами захисту.

(9) Працедавці повинні внести відповідні коригування, з огляду на технічний 
прогрес та наукові знання про ризики, пов’язані із оптичною радіацією, з метою 
покращення охорони здоров’я і безпеки працівників.

(10) Оскільки ця Директива є окремою директивою у значенні частини 1 статті 
16 Директиви 89/391/ЄЕС, вона застосовується до оптичного радіоактивного 
опромінювання працівників, не порушуючи більш суворі та/або специфічні положення 
цієї Директиви.

▼B

(11) Ця Директива є практичним кроком на шляху до формування соціальної 
складової внутрішнього ринку.

(12) Додатковий підхід, що заохочує принцип кращого регулювання та забезпечує 
високий рівень захисту, може бути сформований, якщо товари, які виготовляються 
виробниками джерел оптичної радіації та пов’язаного обладнання, відповідають 
гармонізованим стандартам, розробленим для охорони здоров’я і безпеки 
користувачів від ризиків, властивих таким продуктам; відповідно, немає потреби для 
працедавців дублювати вимірювання та розрахунки, вже здійснені виробником для 
визначення дотримання суттєвих вимог безпеки такого обладнання, як визначено у 
відповідних Директивах Співтовариства, за умови, що обладнання належним чином і 
регулярно ремонтується.

(13) Заходи, необхідні для реалізації цієї Директиви, повинні ухвалюватися, 
відповідно до Рішення Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 року про процедури 
реалізації виконавчих повноважень, покладених на Комісію ((2)).

(14) Дотримання значень граничного рівня опромінювання повинно забезпечувати 
високий рівень захисту стосовно наслідків для здоров’я, обумовлених оптичним 
радіоактивним випромінюванням.

(15) Комісія повинна розробити практичні рекомендації для того, щоб допомогти 
працедавцям, зокрема, директорам МСП, краще зрозуміти технічні положення цієї 
Директиви. Комісія повинна зробити все можливе для якнайскорішої розробки 
таких рекомендацій з метою заохочення ухвалення державами-членами заходів, 
необхідних для реалізації цієї Директиви.

(16) Відповідно до пункту 34 Міжінституціональної Угоди про кращу правотворчість 
(3), держав-членів заохочують розробляти для себе та в інтересах Співтовариства власні 
таблиці, що ілюструють, наскільки це можливо, кореляцію між цією Директивою і 
транспозиційними заходами, а також публікувати їх,
1 OВ L 183, 29.6.1989, С.1. Директива із останніми змінами, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 Європейського 
Парламенту і Ради (OВ L 284, 31.10.2003, С.1).
2 OВ L 184, 17.7.1999, С.23.
3 OВ C 321, 31.12.2003, С.1.
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УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

СЕКЦІЯ 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1 
Мета і сфера застосування

1. У цій Директиві, яка є 19-ою окремою Директивою у значенні частини 1 статті 16 
Директиви 89/391/ЄЕС, викладаються мінімальні вимоги до захисту працівників від 
ризиків для їх здоров’я і безпеки, що походять або можуть походити від штучного 
оптичного радіоактивного випромінювання під час роботи.

2. Ця Директива стосується ризику для здоров’я і безпеки працівників, пов’язаного із 
негативним впливом штучного оптичного радіоактивного випромінювання на очі та 
шкіру.

▼B 

3. Директива 89/391/ЄЕС повинна застосовуватися повністю до всієї сфери, зазначеної 
у частині 1, не порушуючи більш суворі та/або специфічні положення цієї Директиви.

С т а т т я  2 
Визначення

У цілях цієї Директиви застосовуються такі визначення:

(а) оптична радіація: будь-яке електромагнітне випромінювання у діапазоні хвиль від 
100 нм до 1 мм. Спектр оптичної радіації поділяється на ультрафіолетове, видиме та 
інфрачервоне випромінювання:

(і) ультрафіолетове випромінювання: оптичне випромінювання з діапазоном хвиль 
від 100 нм до 400 нм. Ультрафіолетова область поділяється на УФА (315-400 нм), 
УФВ (280-315 нм) та УФС (100-280 нм);

(іі) видиме випромінювання: оптичне випромінювання з діапазоном хвиль від 380 
нм до 780 нм;

(ііі) інфрачервоне випромінювання: оптичне випромінювання з діапазоном хвиль 
від 780 нм до 1 мм. Інфрачервона область поділяється на ІЧА (780-1400 нм), ІЧВ 
(1400-3000 нм) та ІЧС (3000 нм-1 мм);

(b) лазер (оптичний квантовий генератор): будь-який прилад, який можна виготовити 
для випускання або посилення електромагнітного випромінювання у діапазоні хвиль 
оптичного радіоактивного випромінювання, перш за все, за допомогою процесу 
контрольованого стимульованого випромінювання;

(с) лазерне випромінювання: оптичне випромінювання з лазеру;

(d) некогерентне випромінювання: будь-яке оптичне випромінювання, окрім 
лазерного;

(е) граничний рівень опромінення: граничні значення для оптичного випромінювання, 
які прямо засновані на встановлених наслідках для здоров’я та біологічних 
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міркуваннях. Дотримання таких значень забезпечить, що працівники, які підпадають 
під дію штучних джерел оптичного випромінювання, захищені від відомих негативних 
наслідків для здоров’я;

(f) опромінення (E) або щільність енерговиділення: потужність випромінювання, що 
падає на одиницю поверхні, виражена у ватах на квадратний метр (Вт м-2);

(g) енергетична експозиція (Н): інтеграл по часу від опромінення, виражений у джоулях 
на квадратний метр (Дж м-2);

(h) випромінювання (L): потік випромінювання або вихідна потужність на одиницю 
просторового кута на одиницю поверхні, виражений у ватах на квадратний метр на 
стерадіан (Вт м-2 ср-1);

(і) рівень: поєднання опромінення, енергетичної експозиції і випромінювання, якому 
піддається працівник.

С т а т т я  3

Граничні рівні опромінення

1. Граничні рівні опромінення для некогерентного випромінювання, окрім того, що 
випускається природними джерелами оптичної радіації, подані у Додатку І.

2. Граничні рівні опромінення для лазерного випромінювання викладені у Додатку ІІ.

▼B

СЕКЦІЯ ІІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРАЦЕДАВЦІВ

С т а т т я  4 
Визначення опромінення та оцінка ризиків

1. Виконуючи зобов’язання, передбачені частиною 3 статті 6 та частиною 1 статті 9 
Директиви 89/391/ЄЕС, якщо працівники опромінюються штучними джерелами 
оптичної радіації, працедавці повинні оцінити та, якщо необхідно, виміряти та/або 
розрахувати рівні опромінення працівників оптичною радіацією з тим, щоб можна 
було визначити та впровадити заходи для зниження опромінення до прийнятних 
рівнів. Методологія оцінки, вимірювання та/або розрахунків повинна відповідати 
стандартам Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) із лазерного випромінювання 
та рекомендаціям Міжнародної комісії з освітлення (МКО) і Європейського комітету 
із стандартизації (ЄКС) стосовно некогерентного випромінювання. У випадках 
опромінення, не охоплених цими стандартами і рекомендаціями, та до ухвалення 
відповідних стандартів і рекомендацій ЄС, оцінка, вимірювання та/або розрахунки 
повинні проводитися з використанням наявних національних або міжнародних 
наукових рекомендацій. В обох випадках опромінення оцінка може враховувати дані, 
надані виробниками обладнання, якщо вони охоплені відповідними Директивами 
Співтовариства.

2. Оцінка, вимірювання та/або розрахунки, зазначені у частині 1, повинні плануватися 
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та проводитися компетентними службами або осіб через відповідні проміжки часу з 
приділенням особливої уваги положенням статей 7 та 11 Директиви 89/391/ЄЕС про 
необхідні компетентні служби чи особи та консультації і участь працівників. Дані, 
отримані за результатами оцінки, включаючи вимірювання та/або розрахунки рівня 
опромінення, передбачені у частині 1, повинні подаватися у відповідній формі з тим, 
щоб дозволити їх узгодження на наступних етапах.

3. Відповідно до частини 3 статті 6 Директиви 89/391/ЄЕС, працедавець при проведенні 
оцінки ризику повинен приділяти особливу увагу такому:

(а) рівню, діапазону хвиль та тривалості опромінення штучними джерелами оптичної 
радіації;

(b) граничним рівням опромінення, передбаченим статтею 3 цієї Директиви;
(с) будь-якому впливу на стан здоров’я і безпеку працівників, які відносяться до груп 

особливого ризику;
(d) будь-якому впливу на стан здоров’я і безпеку працівників, обумовленому робочою 

взаємодією оптичного випромінювання та фоточутливих хімічних речовин;
(е) будь-яким непрямим наслідкам, таким як тимчасове засліплення, вибух або 

пожежа;
(f) наявності запасного обладнання, створеного для зниження рівнів штучного 

оптичного випромінювання;
(g) відповідній інформації, отриманій для спостереження за станом здоров’я, 

включаючи опубліковану інформацію, наскільки можливо;
(h) множинним джерелам штучного оптичного випромінювання;
(і) класифікації лазерів, як визначено відповідним стандартом МЕК, та, стосовно 

будь-якого штучного джерела, яке може нанести шкоду, подібну до шкоди, що 
наноситься лазером класу 3В або 4, будь-якій подібній класифікації;

▼B

(j) інформації, що надається виробниками джерел оптичного випромінювання 
та пов’язаного робочого обладнання, згідно із відповідними Директивами 
Співтовариства.

4. Відповідно до пункту (а) частини 1 статті 9 Директиви 89/391/ЄЕС, працедавець 
має повноваження проводити оцінку ризику та визначати заходи, які мають бути 
вжиті відповідно до статей 5 і 6 цієї Директиви. Оцінка ризику повинна фіксуватися 
у відповідному середовищі, відповідно до національного законодавства та звичаїв; 
вона може включати обґрунтування працедавцем того, що характер і масштаб 
ризиків, пов’язаних із оптичною радіацією, робить подальшу детальну оцінку ризику 
непотрібною. Оцінка ризику повинна оновлюватися на регулярній основі, особливо, 
якщо відбулися суттєві зміни, які повністю її змінили, або якщо результати нагляду за 
станом здоров’я показують її необхідність.

С т а т т я  5 
Положення, спрямовані на уникнення або зниження ризиків

1. Враховуючи технічний прогрес і наявність заходів із контролю ризику при джерелі, 
ризики, пов’язані із штучним оптичним випромінюванням повинні ліквідуватися або 
знижуватися до мінімального рівня.
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Зниження ризиків, пов’язаних із штучним оптичним випромінюванням, повинне 
базуватися на загальних принципах попередження, викладених у Директиві 89/391/
ЄЕС.

2. Якщо оцінка ризику, проведена відповідно до частини 1 статті 4 для працівників, 
які опромінюються штучними джерелами оптичного випромінювання, показує будь-
яку можливість перевищення граничних рівнів опромінення, працедавець повинен 
розробити і реалізувати план дій, що складається із технічних та/або організаційних 
заходів, створених для попередження перевищення граничних рівнів опромінення, 
враховуючи, зокрема:

(а) інші методи роботи, що знижують ризик, пов’язаний із оптичним випромінюванням;
(b) вибір обладнання, яке випускає менше оптичного випромінювання, враховуючи 

вид роботи, яка має бути виконана;
(с) технічні заходи зі зниження викиду оптичного випромінювання, включаючи, за 

необхідності, використання блокувальних пристроїв, екранування або подібні 
механізми охорони здоров’я;

(d) відповідні програми ремонту робочого обладнання, робочих місць та систем 
робочих станцій;

(е) дизайн і проект робочих місць і робочих станцій;
(f) обмеження тривалості і рівня опромінення;
(g) наявність відповідних засобів індивідуального захисту;
(h) інструкції виробника обладнання, якщо вони охоплені відповідними Директивами 

Співтовариства.

3. На основі оцінки ризику, проведеної відповідно до статті 4, робочі місця, на яких 
працівники можуть отримувати дози оптичного опромінення, що перевищують 
граничні рівні опромінення, повинні позначатися відповідними знаками, відповідно 
до Директиви Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 1992 року про мінімальні вимоги до 
встановлення знаків безпеки та/або охорони здоров’я на робочому місці (9-а окрема 
Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС (1). Такі області повинні 
бути визначені, а доступ до них обмежений, якщо це технічно можливо та якщо існує 
ризик перевищення граничних рівнів опромінення.

▼B

4. Працівники не повинні отримувати дози опромінення, що перевищують граничні 
рівні. У будь-якому випадку, якщо, незважаючи на заходи, вжиті працедавцем для 
дотримання цієї Директиви щодо штучних джерел оптичного випромінювання, 
граничні рівні опромінення перевищені, працедавець повинен вжити негайних 
дій для зниження рівня опромінення до значення, нижчого за граничний рівень. 
Працедавець повинен визначити причини перевищення граничних рівнів опромінення 
та пристосувати заходи захисту і попередження відповідним чином з метою 
попередження їх повторного перевищення.

5. Відповідно до статті 15 Директиви 89/391/ЄЕС, працедавець повинен адаптувати 
заходи, передбачені у цій Статті, до вимог працівників, що належать до груп особливого 
ризику.

1 OВ L 245, 26.8.1992, С.23.
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С т а т т я  6 
Надання інформації працівникам та їх навчання

Не порушуючи статей 10 і 12 Директиви 89/391/ЄЕС, працедавець повинен 
забезпечити, що працівники, які підпадають під ризики, пов’язані із штучним оптичним 
випромінюванням на робочому місці, та/або їх представники отримують будь-яку 
необхідну інформацію та навчання із результатів оцінки ризику, передбаченої статтею 
4 цієї Директиви, зокрема, із:

(а) заходів, вжитих для реалізації цієї Директиви;
(b) граничних рівнів опромінення та пов’язаних потенційних ризиків;
(с) результатів оцінки, вимірювання та/або розрахунків рівнів штучного оптичного 

випромінювання, проведених відповідно до статті 4 цієї Директиви, а також 
пояснень їх значення та потенційних ризиків;

(d) способів виявлення негативного впливу випромінювання на стан здоров’я та 
методів повідомлення про нього;

(е) обставин, за яких працівники мають проходити медичний огляд;
(f) правил безпечної роботи, що мінімізують ризики, пов’язані із опроміненням;
(g) належного використання відповідних засобів індивідуального захисту.

С т а т т я  7 
Консультації та участь працівників

Консультації та участь працівників та/або їх представників повинні відбуватися 
відповідно до статті 11 Директиви 89/391/ЄЕС з питань, охоплених цією Директивою.

СЕКЦІЯ ІІІ 
РІЗНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  8 
Нагляд за станом здоров’я

1. З метою попередження та вчасного виявлення будь-яких негативних наслідків для 
стану здоров’я, а також попередження будь-яких довготермінових ризиків для здоров’я 
та будь-якого ризику появи хронічних хвороб, спричинених оптичним опроміненням, 
держави-члени повинні ухвалити положення, спрямовані на забезпечення належного 
нагляду за станом здоров’я працівників, відповідно до статті 14 Директиви 89/391/
ЄЕС.

▼B

2. Держави-члени повинні забезпечити, що медичний огляд проводиться лікарем, 
спеціалістом із професійної гігієни праці або медичним працівником, відповідальним 
за нагляд за станом здоров’я відповідно до національного законодавства та практики.

3. Держави-члени повинні досягти домовленостей для забезпечення того, що для 
кожного працівника, який проходить медичний огляд відповідно до частини 1, 
заводиться і оновлюється медична картка. Медичні картки повинні містити короткі 
результати проведеного огляду. Вони повинні вестися у відповідній формі з тим, щоб 
дозволити їх узгодження на подальших етапах, враховуючи конфіденційність. Копії 
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відповідних карток повинні надаватися компетентним органам на вимогу останніх, 
враховуючи конфіденційність. Працедавець повинен вжити належних заходів для 
забезпечення того, що лікар, спеціаліст із професійної гігієни праці або медичний 
працівник, відповідальний за нагляд за станом здоров’я, як визначено державами-
членами, мають доступ до результатів оцінки ризику, передбаченої статтею 4, якщо 
такі результати можуть стосуватися нагляду за станом здоров’я. Окремі працівники, 
на їх вимогу, повинні мати доступ до своїх особистих медичних карток.

4. У будь-якому випадку, якщо виявлено опромінення вище граничних рівнів, працівники 
повинні мати можливість пройти медичний огляд, відповідно до національного 
законодавства та практики. Медичний огляд також повинен проводитися, якщо в 
результаті нагляду за станом здоров’я виявлено, що працівник має визначену хворобу 
або шкідливі наслідки для здоров’я, які, на думку лікаря чи спеціаліста із професійної 
гігієни праці, є результатом штучного оптичного опромінення на робочому місці. В 
обох випадках, якщо перевищені граничні рівні опромінення або виявлені негативні 
наслідки для здоров’я (включаючи хвороби):

(а) лікар або інша кваліфікована особа повідомить працівнику про результати 
особисто. Зокрема, йому нададуть інформацію та пораду про будь-який нагляд за 
станом здоров’я, який він має пройти після закінчення опромінення;

(b) працедавцю повідомляють про будь-які суттєві результати нагляду за станом 
здоров’я, враховуючи міркування конфіденційності;

(с) працедавець повинен:
- переглянути оцінку ризику, проведену відповідно до статті 4,
- переглянути заходи, запроваджені для ліквідації або зниження ризиків, відповідно 

до статті 5,
- врахувати поради спеціаліста із професійної гігієни праці, або іншої кваліфікованої 

особи, або компетентного органа із реалізації будь-яких заходів, необхідних для 
ліквідації чи зниження ризику, відповідно до статті 5, та

- організувати постійний нагляд за станом здоров’я і передбачити перегляд 
стану здоров’я будь-якого працівника, який опромінювався. У таких випадках 
компетентний лікар, або спеціаліст із професійної гігієни праці, або компетентний 
орган можуть запропонувати особам, що зазнали опромінення, пройти медичний 
огляд.

С т а т т я  9 
Санкції

Держави-члени повинні передбачити адекватні санкції за порушення національного 
законодавства, ухваленого відповідно до цієї Директиви. Такі санкції повинні бути 
ефективними, пропорційними та переконливими.

▼B

С т а т т я  10 
Технічні зміни

1. Будь-яка зміна граничних рівнів опромінення, викладених у Додатках, ухвалюються 
Європейським Парламентом і Радою відповідно до процедури, передбаченої 
частиною 2 статті 137 Договору.
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2. Зміни до Додатків, що мають чітко технічний характер, у зв’язку із:

(а) ухваленням Директив у сфері технічної гармонізації і стандартизації дизайну, 
будівництва, виробництва або складання робочого обладнання та/або робочих місць;

(b) технічним прогресом, змінами у найбільш відповідних гармонізованих 
європейських стандартах чи міжнародних специфікаціях, та новими науковими 
знаннями про професійне оптичне опромінення,

ухвалюються відповідно до процедури, передбаченої частиною 2 статті 11.

С т а т т я  11 
Комітет

1. Комісія діє за сприянням Комітету, зазначеного у статті 17 Директиви 89/391/ЄЕС.

2. При здійсненні посилань на цю частину, повинні застосовуватися статті 5 і 7 Рішення 
1999/468/ЄС, із врахуванням положень статті 8.

Період, передбачений частиною 6 статті 5 Рішення 1999/468/ЄС, дорівнює трьом 
місяцям.

3. Комітет ухвалює свій внутрішній регламент.

СЕКЦІЯ IV 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

▼M1		 _______

▼B	

С т а т т я  1 3 
Практичні рекомендації

З метою заохочення реалізації цієї Директиви Комісія повинна розробити практичні 
рекомендації до положень статей 4 і 5 і Додатків І та ІІ.

С т а т т я  14 
Транспонування

1. Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення для виконання цієї Директиви не пізніше 27 квітня 2010 року та 
повідомляють про це Комісію.

Якщо держави-члени ухвалюють такі положення, то вони повинні містити посилання 
на цю Директиву або супроводжуватись таким посиланням у разі їхньої офіційної 
публікації. Методи розробки зазначеного посилання визначаються державами-
членами.

▼B
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2. Держави-члени повідомляють Комісії про тексти основних положень національного 
права, що вони ухвалюють у сфері, яку охоплює ця Директива.

С т а т т я  1 5 
Набрання чинності

Ця Директива набирає чинності в день її публікації в Офіційному віснику Європейського 
Союзу.

С т а т т я  16 
Адресати

Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼B 

ДОДАТОК І 
Некогерентне оптичне випромінювання

Біофізичні значення оптичного радіоактивного випромінювання можна визначити 
за допомогою нижченаведених формул. Формула обирається в залежності від 
діапазону радіації, що випускається джерелом, а результати необхідно порівнювати 
із відповідними граничними рівнями опромінення, зазначеними у Таблиці 1.1 Одному 
джерелу оптичного випромінювання можуть відповідати більше, ніж один рівень 
випромінювання і відповідний граничний рівень опромінення.

Пункти (а) - (о) відповідають послідовності у Таблиці 1.1.

(a)   Heff дійсний тільки для діапазону 180-400 нм

(b) Huva дійсний тільки для діапазону 315-400 нм

(c), (d) LB дійсний тільки для діапазону 300-700 нм

(e), (f) EB дійсний тільки для діапазону 300-700 нм

(g) to (l) Відповідні значення λ1 і λ2 подані у Таблиці 1.1

(m), (n) ЕIR дійсний тільки для діапазону 780-3000 нм

(o) Hskin дійсний тільки для діапазону 380-3000 нм

У цілях цієї Директиви вищенаведені формули можуть бути замінені такими виразами 
з використанням дискретних значень, як визначено нижче:
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(a) та  H eff ¼ E eff · Δt 

(b) та  H UVA ¼ E UVA · Δt 

(c), (d)  

(e), (f)  

(g) to (l) (Відповідні значення λ1 і λ2 подані у 
Таблиці 1.1)

(m), (n)  

(o) та  H skin ¼ E skin · Δt 

Примітки:

Еλ (λ,t), Eλ — спектральна щільність потоку випромінювання або спектральна 
щільність потужності: потужність радіації, що падає на одиницю поверхні, виражена у 
ватах на квадратний метр на нанометр [Вт м-2 нм-1]; значення Еλ (λ,t) та Eλ утворюються 
за результатами вимірювань або можуть бути надані виробником обладнання;

Eeff — ефективна щільність потоку випромінювання (УФ-діапазон): розрахована 
щільність потоку випромінювання в діапазоні довжини хвиль від 180 до 400 нм, 
спектрально зважена за S (λ), виражена у ватах на квадратний метр [Вт м-2];

Н — енергетична експозиція: інтеграл по часу від опромінення, виражений у джоулях 
на квадратний метр [Дж м-2];

Heff — ефективне опромінення: опромінення, спектрально зважене за S (λ), 
виражене у джоулях на квадратний метр [Дж м-2];

EUVA — загальна щільність потоку випромінювання (УФА): розрахована щільність 
потоку випромінювання в діапазоні довжини УФА-хвиль від 315 до 400 нм, виражена 
у ватах на квадратний метр [Вт м-2];

НUVA — опромінення: інтеграл по часу або по довжині хвилі чи сума щільності 
потоку випромінювання в діапазоні довжини УФА-хвиль від 315 до 400 нм, виражена 
у джоулях на квадратний метр [Дж м-2];

S (λ) — спектральне важення, враховуючи залежність від довжини хвилі впливу 
випромінювання УФ на очі та шкіру, (Таблиця 1.2) [безрозмірне];

t, ∆t — час, тривалість опромінення, виражена у секундах [с];

λ — довжина хвилі, виражена у нанометрах [нм];

∆ λ — ширина смуги, виражена у нанометрах [нм], від розрахункових величин або 
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періодів вимірювань;

Lλ (λ), Lλ — спектральна радіоактивність джерела, виражена у ватах на квадратний 
метр на стерадіан на нанометр [Вт м-2 ср-1 нм-1];

R (λ) — спектральне важення, враховуючи залежність від довжини хвилі впливу 
видимого та УЧА випромінювання на термальне ушкодження очей (Таблиця 1.3) 
[безрозмірне];

LR — ефективне опромінення (термічне ушкодження): розраховане випромінювання, 
спектрально зважене за R (λ), розраховане у ватах на квадратний метр на стерадіан 
[Вт м-2 ср-1];

В (λ) — спектральне важення, враховуючи залежність від довжини хвилі впливу 
синього випромінювання на фотохімічне ушкодження очей (Таблиця 1.3) [безрозмірне];

LB — ефективне випромінювання (синє): розраховане випромінювання, спектрально 
зважене за В (λ), розраховане у ватах на квадратний метр на стерадіан [Вт м-2 ср-1];

ЕВ — ефективне випромінювання (синє): розраховане випромінювання, спектрально 
зважене за В (λ), розраховане у ватах на квадратний метр [Вт м-2];

EIR — загальна щільність потоку випромінювання (термічне ушкодження): 
розрахована щільність потоку випромінювання в рамках довжини хвилі інфрачервоного 
діапазону 780нм-3000нм, виражена у ватах на квадратний метр [Вт м-2];

ЕSKIN — загальна щільність потоку випромінювання (видиме, УЧА та УЧВ): 
розрахована щільність потоку випромінювання в рамках довжини хвилі видимого та 
інфрачервоного діапазону 380 нм - 3000 нм, виражена у ватах на квадратний метр [Вт 
м-2];

▼B

Нskin — опромінення: інтеграл по часу або по довжині хвилі чи сума щільності потоку 
випромінювання в рамках довжини хвилі видимого та інфрачервоного діапазону 380 
нм – 3000 нм, виражена у джоулях на квадратний метр [Дж м-2];

α — кут, що стягується: кут, стягнутий уявним джерелом, видимим із точки у космосі, 
виражений у мілірадіанах (мрад). Мниме джерело є реальним чи віртуальним 
об’єктом, який являє собою найменше можливе зображення на сітчатці.

▼B
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Таблиця 1.1 
Граничні рівні некогерентного оптичного опромінення

№ Довжина хвилі, 
нм

Граничний рівень 
опромінення

Одиниці Коментарі Частина тіла Загроза

а. 180-400 
(УФА, УФВ та 

УФС)

Heff = 30
Щоденне значення 

- 8 годин

[Дж м-2] рогівка ока
кон’юнктива
кришталик

шкіра

фотокератит
кон’юнктивіт

катарактогенез
еритема
еластоз

рак шкіри
b. 315-400 (УФА) HUVA = 104

Щоденне значення 
— 8 годин

[Дж м-2] кришталик 
ока

катарактогенез

c. 300-700(Синє) 
див. примітку 1

LB=106/t
для t ≤ 10000с

LB: [Вт м-2 ср-2]
t: [секунд]

для α ≥ 11 
мрад

сітчатка ока фоторетиніт

d. 300-700(Синє) 
див. примітку 1

LB=100
для t > 10000с

[Вт м-2 ср-2]

e. 300-700(Синє) 
див. примітку 1

EB = 100/t
для t ≤ 10000с

LB: [Вт м-2]
t: [секунд]

для α < 11 
мрад
див.

примітку 2
f. 300-700(Синє) 

див. примітку 1
EB = 0,01

t > 10000с
[Вт м-2]

▼B

№ Довжина 
хвилі, нм

Граничний рівень 
опромінення Одиниці Коментарі Частина 

тіла Загроза

g.
380-1400

(видиме та 
УЧА)

LR = (2,8*107)/Cα
для t > 10 с

[Вт м-2 ср-2] Cα = 1,7 для
α ≤ 1,7 мрад
Cα = α для

1,7 ≤ α ≤ 100 
мрад

Cα = 100 для
α > 100 мрад

λ1=380; λ2=1400

сітчатка 
ока опік сітчаткиh.

380-1400
(видиме та 

УЧА)
LR = (5*107)/ Cαt0,25

для 10μs ≤ t ≤ 10 с
LR: [Вт м-2 

ср-2]
t: [секунд]

i.
380-1400

(видиме та 
УЧА)

LR = (8,89*108)/Cα
для t < 10 μс

[Вт м-2 ср-2]

В. 780-1400
(УЧА)

LR=(6*106)/Cα
для t > 10с

[Вт м-2 ср-2] Cα = 11 для
α ≤ 11 мрад
Cα = α для

11 ≤ α ≤ 100 
мрад

Cα = 100 для
α > 100 мрад
(вимірювання 
у полі зору: 11 

мрад)
λ1=780; λ2=1400

сітчатка 
ока опік сітчатки

k. 780-1400
(УЧА)

LR = (5*107)/ Cαt0,25
для 10μс ≤ t ≤ 10 с

LR: [Вт м-2 
ср-2]

t: [секунд]

l. 780-1400
(УЧА)

LR=(8,89*108)/Cα
для t < 10μс

[Вт м-2 ср-2]

m. 780-3000
(УЧА і УЧВ)

EIR= 18000 t-0,75
для t ≤ 1000с

E: [Вт м-2]
t: [секунд] рогівка ока

кришталик
опік рогівки

катарактогенез
n. 780-3000

(УЧА і УЧВ)
EIR = 100

для t > 1000с
[Вт м-2]

▼B

№ Довжина хвилі нм Граничний рівень 
опромінення

Одиниці Коментарі Частина 
тіла

Загроза

о. 380-3000
(видиме, УЧА та УЧВ)

Hskin=20000 t0,25
для t < 10с

H: [Дж м-2]
t: [секунд]

шкіра опік

Примітка 1: Діапазон 300-700 нм охоплює частково УФВ, усі УФА та більшу частину 
видимого випромінювання; однак, супутній ризик часто називається ризиком 
«блакитного освітлення». Суворо кажучи, блакитне світло охоплює тільки діапазон 
приблизно 400-490 нм.
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Примітка 2: Для постійної фіксації малих джерел із кута, що стягується, < 11 мрад, LB 
можна перетворити у ЕВ. Як правило, це застосовується тільки до офтальмологічних 
інструментів або закріпленого ока під час анестезії. Максимальний «час погляду» 
розраховується за формулою: tмакс = 100/ЕВ , при цьому ЕВ виражається у Вт м-2. 
Через рух очей при виконанні звичайних візуальних задач це значення не перевищує 
100 с.

▼B

Таблиця 1.2 
S(λ) [безрозмірний], 180 нм - 400 нм 

λ у нм S (λ) λ у нм S (λ) λ у нм S (λ) λ у нм S (λ) λ у нм S (λ)
180 0,0120 228 0,1737 276 0,9434 324 0,000520 372 0,000086
181 0,0126 229 0,1819 277 0,9272 325 0,000500 373 0,000083
182 0,0132 230 0,1900 278 0,9112 326 0,000479 374 0,000080
183 0,0138 231 0,1995 279 0,8954 327 0,000459 375 0,000077
184 0,0144 232 0,2089 280 0,8800 328 0,000440 376 0,000074
185 0,0151 233 0,2188 281 0,8568 329 0,000425 377 0,000072
186 0,0158 234 0,2292 282 0,8342 330 0,000410 378 0,000069
187 0,0166 235 0,2400 283 0,8122 331 0,000396 379 0,000066
188 0,0173 236 0,2510 284 0,7908 332 0,000383 380 0,000064
189 0,0181 237 0,2624 285 0,7700 333 0,000370 381 0,000062
190 0,0190 238 0,2744 286 0,7420 334 0,000355 382 0,000059
191 0,0199 239 0,2869 287 0,751 335 0,000340 383 0,000057
192 0,0208 240 0,3000 288 0,6891 336 0,000327 384 0,000055
193 0,0218 241 0,3111 289 0,6641 337 0,000315 385 0,000053
194 0,0228 242 0,3227 290 0,6400 338 0,000303 386 0,000051
195 0,0239 243 0,3347 291 0,6186 339 0,000291 387 0,000049
196 0,0250 244 0,3471 292 0,5980 340 0,000280 388 0,000047
197 0,0262 245 0,3600 293 0,5780 341 0,000271 389 0,000046
198 0,0274 246 0,3730 294 0,5587 342 0,000263 390 0,000044
199 0,0287 247 0,3865 295 0,5400 343 0,000255 391 0,000042
200 0,0300 248 0,4005 296 0,4984 344 0,000248 392 0,000041
201 0,0334 249 0,4150 297 0,4600 345 0,000240 393 0,000039
202 0,0371 250 0,4300 298 0,3989 346 0,000231 394 0,000037
203 0,0412 251 0,4465 299 0,3459 347 0,000223 395 0,000036
204 0,0459 252 0,4637 300 0,3000 348 0,000215 396 0,000035
205 0,0510 253 0,4815 301 0,2210 349 0,000207 397 0,000033
206 0,0551 254 0,5000 302 0,1629 350 0,000200 398 0,000032
207 0,0595 255 0,5200 303 0,1200 351 0,000191 399 0,000031
208 0,0643 256 0,5437 304 0,0849 352 0,000183 400 0,000030
209 0,0694 257 0,5685 305 0,0600 353 0,000175
210 0,0750 258 0,5945 306 0,0454 354 0,000167
211 0,0786 259 0,6216 307 0,0344 355 0,000160
212 0,0824 260 0,6500 308 0,0260 356 0,000153
213 0,0864 261 0,6792 309 0,0197 357 0,000147
214 0,0906 262 0,7098 310 0,0150 358 0,000141
215 0,0950 263 0,7417 311 0,0111 359 0,000136
216 0,0995 264 0,7751 312 0,0081 360 0,000130
217 0,1043 265 0,8100 313 0,0060 361 0,000126
218 0,1093 266 0,8449 314 0,0042 362 0,000122
219 0,1145 267 0,8812 315 0,0030 363 0,000118
220 0,1200 268 0,9192 316 0,0024 364 0,000114
221 0,1257 269 0,9587 317 0,0020 365 0,000110
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222 0,1316 270 1,0000 318 0,0016 366 0,000106
223 0,1378 271 0,9919 319 0,0012 367 0,000103
224 0,1444 272 0,9838 320 0,0010 368 0,000099
225 0,1500 273 0,9758 321 0,000819 369 0,000096
226 0,1583 274 0,9679 322 0,000670 370 0,000093
227 0,1658 275 0,9600 323 0,000540 371 0,000090

▼B 

Таблиця 1.3

В (λ), R (λ) [безрозмірний], 380 нм – 1400 нм
λ у нм В (λ) R (λ)

300 ≤ λ < 380 0,01 -
380 0,01 0,1
385 0,013 0,13
390 0,025 0,25
395 0,05 0,5
400 0,1 1
405 0,2 2
410 0,4 4
415 0,8 8
420 0,9 9
425 0,95 9,5
430 0,98 9,8
435 1 10
440 1 10
445 0,97 9,7
450 0,94 9,4
455 0,9 9
460 0,8 8
465 0,7 7
470 0,62 6,2
475 0,55 5,5
480 0,45 4,5
485 0,32 3,2
490 0,22 2,2
495 0,16 1,6
500 0,1 1

500 < λ ≤ 600 100,02·(450-λ) 1
600 < λ ≤ 700 0,001 1

700 < λ ≤ 1050 - 100,02·(700-λ)
1050 < λ ≤ 1150 - 0,2
1150 < λ ≤ 1200 - 0,2·100,02·(1150-λ)
1200 < λ ≤ 1400 - 0,02

▼B

ДОДАТОК ІІ 
Лазерне оптичне випромінювання

Біофізично релевантні граничні рівні оптичної радіації можуть бути визначені за 
допомогою нижченаведених формул. Вибір формули залежить від довжини хвилі 
та тривалості випуску радіації джерелом, а результати повинні порівнюватися із 
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відповідними граничними рівнями опромінення, зазначеними у Таблицях 2.2-2.4. 
Одному і тому самому джерелу лазерної оптичної радіації може відповідати більш, 
ніж одне значення рівня випромінювання та певний граничний рівень.

Коефіцієнти, що використовуються в якості інструменту розрахунків у таблицях 2.2-
2.4, перелічені у Таблиці 2.5, а корегуючи значення для періодичного опромінення 
подані у Таблиці 2.6.

E ¼ 
dP 
dA ½W m –2â

H ¼
ðt 

0

EðtÞ · dt½J m –2 â

Примітки:

dР — потужність, виражена у ватах [Вт];

dA — поверхня, виражена у квадратних метрах [м2];

E(t), E — щільність потоку випромінювання або питома потужність: потужність 
падіння радіоактивного променю на одиницю області на поверхні, виражена, як 
правило, у ватах на квадратний метр [Вт м-2]. Значення E(t), E утворюються в результаті 
розрахунків або можуть бути надані виробником обладнання;

H — опромінення: інтеграл по часу від щільності потоку випромінювання, виражений 
у джоулях на квадратний метр [Дж м-2];

t — період, тривалість опромінення, виражена у секундах [с];

λ — довжина хвилі, виражена у нанометрах [нм];

γ — обмежувальний кут конуса видимої області вимірювання, виражений у 
мілірадіанах [мрад];

γm — область вимірювань, виражена у мілірадіанах [мрад];

α — кут, що стягується, джерела, виражений у мілірадіанах [мрад];

обмежувальна апертура: площа кола, навколо якого потік випромінювання та 
опромінення усереднюються;

G — інтегрована радіація: інтеграл від випромінювання протягом визначеного часу, 
виражений як радіаційна енергія на одиницю області поверхні випромінювання на 
одиницю просторового кута випускання, у джоулях на квадратний метр на стерадіан 
[Дж м-2 ср-1].

▼B
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Таблиця 2.1. 
Радіаційні загрози

Довжина 
хвилі, [нм] λ

Діапазон 
випромінювання

Орган, якому 
наноситься 

шкода
Загроза Таблиця граничних 

рівнів опромінення

180-400 УФ очі фотохімічне ушкодження 
або термічне ушкодження

2.2, 2.3

180-400 УФ шкіра еритема 2.4
400-700 Видиме очі ушкодження сітчатки 2.2
400-600 Видиме очі фотохімічне ушкодження 2.3
400-700 Видиме шкіра термічне ушкодження 2.4

700-1400 УЧА очі термічне ушкодження 2.2, 2.3
700-1400 УЧА шкіра термічне ушкодження 2.4

1400-2600 УЧВ очі термічне ушкодження 2.2
2600-106 УЧС очі термічне ушкодження 2.2
1400-106 УЧВ, УЧС очі термічне ушкодження 2.3
1400-106 УЧВ, УЧС шкіра термічне ушкодження 2.4
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▼B

Таблиця 2.3
Граничні рівні лазерного опромінення очей. 

Тривалість довготермінового опромінення ≥ 10 с

Довжина хвилі а (нм)

Ап
ер

ту
ра

Тривалість [с]

103-102 102-104 104-3·104
УФС 180-280

3,
5 

м
м

Н = 30[Дж м-2]

УФВ

280-302
303 Н = 40[Дж м-2]
304 Н = 60[Дж м-2]
305 Н = 100[Дж м-2]
306 Н = 160[Дж м-2]
307 Н = 250[Дж м-2]
308 Н = 400[Дж м-2]
309 Н = 630[Дж м-2]

310 Н = 1,0·103[Дж м-2]
311 Н = 1,6·103[Дж м-2]
312 Н = 2,5·103[Дж м-2]
313 Н = 4,0·103[Дж м-2]
314 Н = 6,3·103[Дж м-2]

УФА 315-400 Н = 104[Дж м-2]

Ви
ди

м
е 

40
0-

70
0 400-600

Фотохімічнеb
Ушкодження 

сітчатки

7 
м

м

Н=100Са [Дж м-2]
(γ = 11 мрад) d

E=1 CB [Вт м-2]: 
γ=1,1t0,5мрад) d

Е=1СВ [Вт м-2]
(γ = 110мрад) 

d

400-700
Термічнеb

Ушкодження 
сітчатки

якщо α < 1,5 мрад то Е=10[Вт м-2]
якщо α < 1,5 мрад і t≤T2 то H=18CEt0,75[Дж м-2]

якщо α > 1,5 мрад і t>T2 то Е=18CE T2 -0,75 [Вт м-2]

УЧА 700-1400

7 
м

м

якщо α < 1,5 мрад то Е=10 CA CC [Вт м-2]
якщо α < 1,5 мрад і t≤T2 то H=18 CA CC CEt0,75[Дж м-2]

якщо α > 1,5 мрад і t>T2 то Е=18CA CC CET2 -0,25 [Вт м-2] 
(не перевищує 1000 Вт м-2)

УЧВ та 
УЧС 1400-106

Д
ив

. с Е=1000[Вт м-2]

а Якщо довжина хвилі лазера або інший параметр охоплюється двома граничними 
значеннями, застосовується більш суворе.

b Для малих джерел, що стягують кут 1,5 мрад або менше, подвійні значення для 
видимого випромінювання Е 400 нм – 600 нм знижуються до термічних значень 
10с≤t<T1 та до фотохімічних значень для довготермінового періоду. Т1 і Т2 подані у 
таблиці 2.5. Граничне значення для фотохімічного ушкодження сітчатки може також 
бути виражене як випромінювання, інтегроване за часом, G = 106CB[Дж м-2 ср-3] для 
t>10с – t=10000с і L=100CB[Дж м-2 ср-3] для t>10000с. Для вимірювання G і Lγ повинне 
використовуватися середнє поле огляду. Офіційним розмежуванням видимого та 
інфрачервоного випромінювання є 780 нм, як визначено CIE. Стовпчик із назвами 
діапазонів довжини хвиль поданий тільки для зручності розуміння користувачами. 
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(Позначення G використовується CEN; L – CIE; Lp – IEC, CENELEC).

c Для довжини хвилі 1400-105 нм: діаметр апертури = 3,5мм; для довжини хвилі 105-
106 нм: діаметр апертури = 11мм

d Для виміру граничної величини аналіз γ здійснюється наступним чином: якщо 
α (кут, що стягується, джерела) > γ (обмежувальний кут конуса, що зазначається у 
дужках у відповідному стовпчику), то розміри області видимості γm повинні бути 
заданою величиною γ. (якщо застосовується більша область видимості, тоді ризик 
буде переоцінений).

 Якщо α < γ, то область видимості γm повинна бути достатньо великою для повного 
охоплення джерела, але разом з тим, немає обмежень і вона може бути більшою за 
γ.

▼B
Таблиця 2.4 

Граничні рівні лазерного опромінення шкіри

Довжина хвилі а 
(нм)

Ап
ер

ту
ра Тривалість [с]

<10-9 10-9-10-7 10-7-10-3 10-3-103 10·103 103-3·104

УФ
(А,В,С) 180-400

3,
5 

м
м Е=3·1010[Вт м-2] Аналогічно граничним значенням для опромінення очей

Видиме 
та УЧА

400-700

3,
5 

м
м

Е=2·1011[Вт м-2] Н=200СА
Н=1,1·104САt0,25[Дж 

м-2] E=2·103СА[Вт м-2]

700-1400 Е=2·1011СА[Вт м-2] [Дж м-2]

УЧВ та 
УЧС

1400-1500 Е=1012[Вт м-2]

Аналогічно граничним значенням для опромінення очей

1500-1800 Е=1013[Вт м-2]

1800-2600 Е=1012[Вт м-2]

2600-106 Е=1011[Вт м-2]

а Якщо довжина хвилі лазера або інший параметр охоплюється двома граничними 
значеннями, застосовується більш суворе.
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▼B

Таблиця 2.5 
Коефіцієнти корекції та інші розрахункові параметри, що застосовуються

Параметр, визначений 
ICNIRP Допустимий спектральний діапазон (нм) Значення

СА
λ < 700 СА = 1,0

700-1050 СА = 100,002(λ-700)
1050-1400 СА = 5,0

СB
400-450 СB = 1,0
450-700 СB = 100,02(λ-450)

СC
700-1150 СC = 1,0

1150-1200 СC = 100,018(λ-1150)
1200-1400 СC = 8,0

T1
λ < 450 T1 = 10 с

450-500 T1 = 10·[100,02(λ-450)]с
λ > 500 T1 = 100 с

Параметр, визначений 
ICNIRP Дійсний для біологічної дії Значення

αмін Усі термічні ефекти αмін=1,5 мрад
Параметр, визначений 

ICNIRP Допустимий кутовий діапазон (мрад) Значення

СЕ

α < αмін СE = 1,0
αмін < α < 100 СE = α/ αмін

α > 100 СE = α2/ (αмін· αмакс) мрад із 
αмакс=100 мрад

T2
α < 1,5 T2 = 10 с

1,5 < α < 100 T2 = 10·[10 (α-1,5)/98,5]с
α > 100 T2 = 100 с

Параметр, визначений 
ICNIRP Допустимий спектральний діапазон (нм) Значення

γ
t ≤ 100 γ = 11 [мрад]

100 < t < 104 γ = 1,1 t0,5 [мрад]
t > 104 γ = 110 [мрад]

▼B

Таблиця 2.6 
Корегуючи значення для періодичного опромінення

Кожне з наступних трьох загальних правил повинно застосовуватися до усіх 
періодичних опромінень періодично лазерними системами, що пульсують або 
сканують:

1. Випромінювання будь-якого одиничного імпульсу з ряду імпульсів не повинно 
перевищувати граничного рівня опромінення для одиничного імпульсу, який триває 
стільки ж часу.

2. Випромінювання будь-якої групи імпульсів (або підгрупи імпульсів з ряду), що 
здійснюється протягом часу t, не повинно перевищувати граничного рівня опромінення 
для часу t.

3. Випромінювання будь-якого одиничного імпульсу в рамках групи імпульсів не 
повинно перевищувати граничного рівня опромінення для одиничного імпульсу, 
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помноженого на кумулятивно-термічний корегуючий коефіцієнт Ср=N-0,25, де N – 
кількість імпульсів. Це правило застосовується тільки до граничного рівня опромінення 
для захисту від термічного ушкодження, якщо усі випущені імпульси протягом менш, 
ніж Тмін розглядаються як один імпульс.

Параметр Допустимий спектральний діапазон (нм) Значення

Тмін

315 < λ ≤ 400 Tмін = 10-9 с (=1 нс)

400 < λ ≤ 1050 Tмін = 18·10-6 с (=18 
μс)

1050 < λ ≤ 1400 Tмін = 50·10-6 с (=50 
μс)

1400 < λ ≤ 1500 Tмін = 10-3 с (=1 мс)
1500 < λ ≤ 1800 Tмін = 10 с
1800 < λ ≤ 2600 Tмін = 10-3 с (=1 мс)
2600 < λ ≤ 106 Tмін = 10-7 с (=100 нс)

▼B

ЗАЯВА РАДИ 
Заява Ради про використання слова «санкції» в англійській версії 

законодавчих актів Європейського Співтовариства

На думку Ради, коли слово «санкції» використовується в англійській версії законодавчих 
актів Європейського Співтовариства, воно вживається у нейтральному значенні і 
безпосередньо не пов’язується із кримінальними правовими санкціями, хоча може 
включати адміністративні та фінансові санкції, а також інші види санкцій. Якщо, згідно 
із законом Співтовариства, держави-члени зобов’язані встановлювати «стягнення», 
такі держави на власний розсуд вирішують, який вид санкцій обрати, відповідно до 
прецедентного права Європейського Суду.

У базі цих мов Співтовариства наводяться такі переклади на деякі інші мови слова 
«санкції»:

Іспанською - ‘sanciones’; датською - ‘sanktioner’; німецькою - ‘Sanktionen’; угорською 
- ‘Вogkövetkezmenyek’; італійською - ‘sanzioni’; латвійською - ‘sankciВas’; литовською 
- ‘sankciВos’; нідерландською - ‘sancties’; португальською - ‘sancoes’; словацькою - 
‘sankcie’; шведською - ‘sanktioner’.

Якщо у переглянутих англійських версіях правових інструментів, в яких 
використовувалося слово «sanctions», це слово замінюється на слово «penalties», це 
не становить суттєвої різниці.
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DIRECTIVE 2006/25/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL OF 5 APRIL 2006 ON THE MINIMUM HEALTH AND SAFETY 
REQUIREMENTS REGARDING THE EXPOSURE OF WORKERS TO RISKS 
ARISING FROM PHYSICAL AGENTS (ARTIFICIAL OPTICAL RADIATION) 
(19TH INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 16(1) 
OF DIRECTIVE 89/391/EEC)

(OJ L 114, 27.4.2006, p.38)  
 
 Amended by:

Official Journal
 No page date

►M1 DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL Text with EEA relevance of 20 June 2007

 L 165 21 27.6.2007

►M2 REGULATION (EC) No 1137/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 22 October 2008

 L 311 1 21.11.2008

►M3 COUNCIL DIRECTIVE 2013/64/EU of 17 December 2013  L 353 8 28.12.2013

▼B

DIRECTIVE 2006/25/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 5 April 2006 

on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to 
risks arising from physical agents (artificial optical radiation) (19th individual Directive 

within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
137(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1), presented after consultation with 
the Advisory Committee on Safety and Health at Work,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (2),

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (3), in the light 
of the joint text approved by the Conciliation Committee on 31 January 2006,

Whereas:

(1) Under the Treaty the Council may, by means of directives, adopt minimum 
requirements for encouraging improvements, especially in the working environment, to 
guarantee a better level of protection of the health and safety of workers. Such directives 
are to avoid imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would 
hold back the creation and development of small and medium-sized enterprises (SMEs).

1 OJ C 77, 18.3.1993, p. 12 and OJ C 230, 19.8.1994, p. 3.
2 OJ C 249, 13.9.1993, p. 28.
3 Opinion of the European Parliament of 20 April 1994 (OJ C 128, 9.5.1994, p. 146) confirmed on 16 September 1999 (OJ C 54, 
25.2.2000, p. 75), Council Common Position of 18 April 2005 (OJ C 172 E , 12.7.2005, p. 26) and Position of the European Parliament of 
16 November 2005 (not yet published in the Official Journal), European Parliament Legislative Resolution of 14 February 2006 (not yet 
published in the Official Journal) and Decision of the Council of 23 February 2006.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32013L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32013L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0025-20140101&qid=1429810754801&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0025-20140101&qid=1429810754801&from=EN
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(2) The communication from the Commission concerning its action programme relating 
to the implementation of the Community Charter of the Fundamental Social Rights of 
Workers provides for the introduction of minimum health and safety requirements regarding 
the exposure of workers to the risks caused by physical agents. In September 1990 the 
European Parliament adopted a Resolution concerning this action programme (1), inviting 
the Commission in particular to draw up a specific directive on the risks caused by noise, 
vibration and any other physical agents at the workplace.

(3) As a first step, the European Parliament and the Council adopted Directive 2002/44/
EC of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure 
of workers to the risks arising from physical agents (vibration) (16th individual Directive 
within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (2). Next, on 6 February 2003 
the European Parliament and the Council adopted Directive 2003/10/EC on the minimum 
health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from 
physical agents (noise) (17th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC) (3). Thereafter, on 29 April 2004, the European Parliament and the 
Council adopted Directive 2004/40/EC on the minimum health and safety requirements 
regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic 
fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/
EEC) (4).

(4) It is now considered necessary to introduce measures protecting workers from the 
risks associated with optical radiation, owing to its effects on the health and safety of 
workers, in particular damage to the eyes and to the skin. These measures are intended 
not only to ensure the health and safety of each worker on an individual basis, but also to 
create a minimum basis of protection for all Community workers, in order to avoid possible 
distortions of competition.

(5) One of the aims of this Directive is the timely detection of adverse health effects 
resulting from exposure to optical radiation.

(6) This Directive lays down minimum requirements, thus giving Member States the 
option of maintaining or adopting more stringent provisions for the protection of workers, 
in particular the fixing of lower exposure limit values. The implementation of this Directive 
must not serve to justify any deterioration in the situation which already prevails in each 
Member State.

(7) A system of protection against the hazards of optical radiation should limit itself to 
a definition, free of excessive detail, of the objectives to be attained, the principles to be 
observed and the basic values to be applied, in order to enable Member States to apply the 
minimum requirements in an equivalent manner.

(8) The level of exposure to optical radiation can be more effectively reduced by 
incorporating preventive measures into the design of workstations and by selecting work 
equipment, procedures and methods so as to give priority to reducing the risks at source. 
Provisions relating to work equipment and methods thus contribute to the protection 
of the workers involved. In accordance with the general principles of prevention as laid 

1 OJ C 260, 15.10.1990, p. 167.
2 OJ L 177, 6.7.2002, p. 13.
3 OJ L 42, 15.2.2003, p. 38.
4 OJ L 159, 30.4.2004, p. 1. Directive as corrected in OJ L 184, 24.5.2004, p. 1.
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down in Article 6(2) of Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction 
of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (1), 
collective protection measures have priority over individual protection measures.

(9) Employers should make adjustments in the light of technical progress and scientific 
knowledge regarding risks related to exposure to optical radiation, with a view to improving 
the safety and health protection of workers.

(10) Since this Directive is an individual directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC, that Directive applies to the exposure of workers to optical radiation, 
without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this Directive.

(11) This Directive constitutes a practical step towards creating the social dimension of the 
internal market.

(12) A complementary approach that both promotes the principle of better regulation 
and ensures a high level of protection can be achieved where the products made by 
the manufacturers of optical radiation sources and associated equipment comply with 
harmonised standards devised to protect the health and safety of users from the hazards 
inherent in such products; accordingly, it is not necessary for employers to repeat the 
measurements or calculations already undertaken by the manufacturer to determine 
compliance with the essential safety requirements of such equipment as specified in the 
applicable Community Directives, provided that the equipment has been properly and 
regularly maintained.

(13) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in 
accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures 
for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (2).

(14) Adherence to the exposure limit values should provide a high level of protection as 
regards the health effects that may result from exposure to optical radiation.

(15) The Commission should draw up a practical guide to help employers, in particular 
managers of SMEs, better to understand the technical provisions of this Directive. The 
Commission should strive to complete this guide as quickly as possible so as to facilitate 
adoption by the Member States of the measures necessary to implement this Directive.

(16) In accordance with paragraph 34 of the Interinstitutional Agreement on better law-
making (3), Member States are encouraged to draw up, for themselves and in the interests 
of the Community, their own tables illustrating, as far as possible, the correlation between 
this Directive and the transposition measures, and to make them public,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 

1 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1. Directive as amended by Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 
284, 31.10.2003, p. 1).
2 OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.
3 OJ C 321, 31.12.2003, p. 1.
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Aim and scope

1. This Directive, which is the 19th individual Directive within the meaning of Article 16(l) of 
Directive 89/391/EEC, lays down minimum requirements for the protection of workers from 
risks to their health and safety arising or likely to arise from exposure to artificial optical 
radiation during their work.

2. This Directive refers to the risk to the health and safety of workers due to adverse effects 
caused by exposure to artificial optical radiation to the eyes and to the skin.

3. Directive 89/391/EEC shall apply fully to the whole area referred to in paragraph 1, without 
prejudice to more stringent and/or more specific provisions contained in this Directive.

A r t i c l e  2 
Definitions

For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply:

(a) optical radiation: any electromagnetic radiation in the wavelength range between 100 
nm and 1 mm. The spectrum of optical radiation is divided into ultraviolet radiation, visible 
radiation and infrared radiation:

(i) ultraviolet radiation: optical radiation of wavelength range between 100 nm and 400 
nm. The ultraviolet region is divided into UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) and 
UVC (100-280 nm);

(ii) visible radiation: optical radiation of wavelength range between 380 nm and 780 nm;
(iii) infrared radiation: optical radiation of wavelength range between 780 nm and 1 mm. 

The infrared region is divided into IRA (780 - 1400 nm), IRB (1400 - 3000 nm) and IRC 
(3000 nm – 1 mm);

(b) laser (light amplification by stimulated emission of radiation): any device which can be 
made to produce or amplify electromagnetic radiation in the optical radiation wavelength 
range primarily by the process of controlled stimulated emission;

(c) laser radiation: optical radiation from a laser;

(d) non-coherent radiation: any optical radiation other than laser radiation;

(e) exposure limit values: limits on exposure to optical radiation which are based directly on 
established health effects and biological considerations. Compliance with these limits will 
ensure that workers exposed to artificial sources of optical radiation are protected against 
all known adverse health effects;

(f) irradiance (E) or power density: the radiant power incident per unit area upon a surface 
expressed in watts per square metre (W m-2);

(g) radiant exposure (H): the time integral of the irradiance, expressed in joules per square 
metre (J m-2);

(h) radiance (L): the radiant flux or power output per unit solid angle per unit area, expressed 
in watts per square metre per steradian (W m-2 sr-1);
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(i) level: the combination of irradiance, radiant exposure and radiance to which a worker is 
exposed.

A r t i c l e  3 
Exposure limit values

1. The exposure limit values for non-coherent radiation, other than that emitted by natural 
sources of optical radiation, are as set out in Annex I.

2. The exposure limit values for laser radiation are as set out in Annex II.

SECTION II 
OBLIGATIONS OF EMPLOYERS

A r t i c l e  4 
Determination of exposure and assessment of risks

1. In carrying out the obligations laid down in Articles 6(3) and 9(1) of Directive 89/391/EEC, 
the employer, in the case of workers exposed to artificial sources of optical radiation, shall 
assess and, if necessary, measure and/or calculate the levels of exposure to optical radiation 
to which workers are likely to be exposed so that the measures needed to restrict exposure 
to the applicable limits can be identified and put into effect. The methodology applied in 
assessment, measurement and/or calculations shall follow the standards of the International 
Electrotechnical Commission (IEC) in respect of laser radiation and the recommendations 
of the International Commission on Illumination (CIE) and the European Committee for 
Standardisation (CEN) in respect of non-coherent radiation. In exposure situations which are 
not covered by these standards and recommendations, and until appropriate EU standards 
or recommendations become available, assessment, measurement and/or calculations shall 
be carried out using available national or international science-based guidelines. In both 
exposure situations, the assessment may take account of data provided by the manufacturers 
of the equipment when it is covered by relevant Community Directives.

2. The assessment, measurement and/or calculations referred to in paragraph 1 shall be 
planned and carried out by competent services or persons at suitable intervals, taking 
particular account of the provisions of Articles 7 and 11 of Directive 89/391/EEC concerning 
the necessary competent services or persons and the consultation and participation 
of workers. The data obtained from the assessment, including those obtained from the 
measurement and/or calculation of the level of exposure referred to in paragraph 1 shall be 
preserved in a suitable form so as to permit their consultation at a later stage.

3. Pursuant to Article 6(3) of Directive 89/391/EEC, the employer shall give particular 
attention, when carrying out the risk assessment, to the following:

(a) the level, wavelength range and duration of exposure to artificial sources of optical 
radiation;

(b) the exposure limit values referred to in Article 3 of this Directive;
(c) any effects concerning the health and safety of workers belonging to particularly 

sensitive risk groups;
(d) any possible effects on workers’ health and safety resulting from workplace interactions 

between optical radiation and photosensitising chemical substances;
(e) any indirect effects such as temporary blinding, explosion or fire;
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(f) the existence of replacement equipment designed to reduce the levels of exposure to 
artificial optical radiation;

(g) appropriate information obtained from health surveillance, including published 
information, as far as possible;

(h) multiple sources of exposure to artificial optical radiation;
(i) a classification applied to a laser as defined in accordance with the relevant IEC standard 

and, in relation to any artificial source likely to cause damage similar to that of a laser 
of class 3B or 4, any similar classification;

(j) information provided by the manufacturers of optical radiation sources and associated 
work equipment in accordance with the relevant Community Directives.

4. The employer shall be in possession of an assessment of the risk in accordance with 
Article 9(1)(a) of Directive 89/391/EEC and shall identify which measures must be taken in 
accordance with Articles 5 and 6 of this Directive. The risk assessment shall be recorded 
on a suitable medium, according to national law and practice; it may include a justification 
by the employer that the nature and extent of the risks related to optical radiation make a 
further, detailed risk assessment unnecessary. The risk assessment shall be updated on a 
regular basis, particularly if there have been significant changes which could render it out of 
date, or if the results of health surveillance show it to be necessary.

A r t i c l e  5 
Provisions aimed at avoiding or reducing risks

1. Taking account of technical progress and of the availability of measures to control the risk 
at source, the risks arising from exposure to artificial optical radiation shall be eliminated 
or reduced to a minimum.

The reduction of risks arising from exposure to artificial optical radiation shall be based on 
the general principles of prevention set out in Directive 89/391/EEC.

2. Where the risk assessment carried out in accordance with Article 4(1) for workers 
exposed to artificial sources of optical radiation indicates any possibility that the exposure 
limit values may be exceeded, the employer shall devise and implement an action plan 
comprising technical and/or organisational measures designed to prevent the exposure 
exceeding the limit values, taking into account in particular:

(a) other working methods that reduce the risk from optical radiation;

(b) the choice of equipment emitting less optical radiation, taking account of the work to 
be done;

(c) technical measures to reduce the emission of optical radiation including, where 
necessary, the use of interlocks, shielding or similar health protection mechanisms;

(d) appropriate maintenance programmes for work equipment, workplaces and 
workstation systems;

(e) the design and layout of workplaces and workstations;

(f) limitation of the duration and level of the exposure;

(g) the availability of appropriate personal protective equipment;
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(h) the instructions of the manufacturer of the equipment where it is covered by relevant 
Community Directives.

3. On the basis of the risk assessment carried out in accordance with Article 4, workplaces 
where workers could be exposed to levels of optical radiation from artificial sources 
exceeding the exposure limit values shall be indicated by appropriate signs in accordance 
with Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the 
provision of safety and/or health signs at work (9th individual Directive within the meaning 
of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (1). The areas in question shall be identified, and 
access to them limited where this is technically possible and where there is a risk that the 
exposure limit values could be exceeded.

4. Workers shall not be exposed above the exposure limit values. In any event, if, despite 
the measures taken by the employer to comply with this Directive in respect of artificial 
sources of optical radiation, the exposure limit values are exceeded, the employer shall take 
immediate action to reduce exposure below the exposure limit values. The employer shall 
identify the reasons why the exposure limit values have been exceeded and shall adapt the 
protection and prevention measures accordingly in order to prevent them being exceeded 
again.

5. Pursuant to Article 15 of Directive 89/391/EEC, the employer shall adapt the measures 
referred to in this Article to the requirements of workers belonging to particularly sensitive 
risk groups.

A r t i c l e  6 
Worker information and training

Without prejudice to Articles 10 and 12 of Directive 89/391/EEC, the employer shall ensure 
that workers who are exposed to risks from artificial optical radiation at work and/or their 
representatives receive any necessary information and training relating to the outcome of 
the risk assessment provided for in Article 4 of this Directive, concerning in particular:

(a) measures taken to implement this Directive;

(b) the exposure limit values and the associated potential risks;

(c) the results of the assessment, measurement and/or calculations of the levels of 
exposure to artificial optical radiation carried out in accordance with Article 4 of this 
Directive together with an explanation of their significance and potential risks;

(d) how to detect adverse health effects of exposure and how to report them;

(e) the circumstances in which workers are entitled to health surveillance;

(f) safe working practices to minimise risks from exposure;

(g) proper use of appropriate personal protective equipment.

A r t i c l e  7 
Consultation and participation of workers

Consultation and participation of workers and/or of their representatives shall take place in 
accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on the matters covered by this Directive.
1 OJ L 245, 26.8.1992, p. 23.
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SECTION III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

A r t i c l e  8 
Health surveillance

1. With the objectives of the prevention and timely detection of any adverse health effects, 
as well as the prevention of any long-term health risks and any risk of chronic diseases, 
resulting from exposure to optical radiation, Member States shall adopt provisions to ensure 
appropriate health surveillance of workers pursuant to Article 14 of Directive 89/391/EEC.

2. Member States shall ensure that health surveillance is carried out by a doctor, an 
occupational health professional or a medical authority responsible for health surveillance 
in accordance with national law and practice.

3. Member States shall establish arrangements to ensure that, for each worker who 
undergoes health surveillance in accordance with paragraph 1, individual health records 
are made and kept up to date. Health records shall contain a summary of the results of 
the health surveillance carried out. They shall be kept in a suitable form so as to permit 
consultation at a later date, taking into account any confidentiality. Copies of the appropriate 
records shall be supplied to the competent authority on request, taking into account any 
confidentiality. The employer shall take appropriate measures to ensure that the doctor, 
the occupational health professional or the medical authority responsible for the health 
surveillance, as determined by Member States as appropriate, has access to the results of 
the risk assessment referred to in Article 4 where such results may be relevant to the health 
surveillance. Individual workers shall, at their request, have access to their own personal 
health records.

4. In any event, where exposure above the limit values is detected, a medical examination 
shall be made available to the worker(s) concerned in accordance with national law and 
practice. This medical examination shall also be carried out where, as a result of health 
surveillance, a worker is found to have an identifiable disease or adverse health effect which 
is considered by a doctor or occupational health professional to be the result of exposure to 
artificial optical radiation at work. In both cases, when limit values are exceeded or adverse 
health effects (including diseases) are identified:

(a) the worker shall be informed by the doctor or other suitably qualified person of the 
result which relates to him personally. He shall, in particular, receive information and advice 
regarding any health surveillance which he should undergo following the end of exposure;

(b) the employer shall be informed of any significant findings of the health surveillance, 
taking into account any medical confidentiality;

(c) the employer shall:

— review the risk assessment carried out pursuant to Article 4,
— review the measures provided for to eliminate or reduce risks pursuant to Article 5,
— take into account the advice of the occupational health professional or other suitably 

qualified person or the competent authority in implementing any measure required to 
eliminate or reduce risk in accordance with Article 5, and

— arrange continued health surveillance and provide for a review of the health status of 
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any other worker who has been similarly exposed. In such cases, the competent doctor 
or occupational health professional or the competent authority may propose that the 
exposed persons undergo a medical examination.

A r t i c l e  9 
Penalties

Member States shall provide for adequate penalties to be applicable in the event of 
infringement of the national legislation adopted pursuant to this Directive. These penalties 
must be effective, proportionate and dissuasive.

A r t i c l e  10 
Technical amendments

1. Any modification of the exposure limit values set out in the Annexes shall be adopted by 
the European Parliament and the Council in accordance with the procedure laid down in 
Article 137(2) of the Treaty.

▼M2

2. Amendments to the Annexes of a purely technical nature shall be adopted by the 
Commission in line with:

(a) the adoption of directives in the field of technical harmonisation and standardisation 
with regard to the design, building, manufacture or construction of work equipment 
and/or workplaces;

(b) technical progress, changes in the most relevant harmonised European standards 
or international specifications, and new scientific findings concerning occupational 
exposure to optical radiation.

Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall 
be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in 
Article 11(2). On imperative grounds of urgency, the Commission may have recourse to the 
urgency procedure referred to in Article 11(3).

▼B

A r t i c l e  11 
Committee

1. The Commission shall be assisted by the Committee referred to in Article 17 of Directive 
89/391/EEC.

▼M2

2. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 
1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

3. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1), (2), (4) and (6) and Article 7 of 
Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

▼B

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0025
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SECTION IV 
FINAL PROVISIONS

▼M1 —————
▼B

A r t i c l e  1 3 
Practical guide

In order to facilitate implementation of this Directive the Commission shall draw up a 
practical guide to the provisions of Articles 4 and 5 and Annexes I and II.

A r t i c l e  14 
Transposition

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 27 April 2010. They shall forthwith inform the 
Commission thereof.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such reference shall be laid down by Member States.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of 
national law which they adopt or have already adopted in the field covered by this Directive.

▼M3

A r t i c l e  14 a

1. Without prejudice to the general principles of protection and prevention in the area 
of health and safety of workers, France may, until 31 December 2017, derogate from the 
application of the provisions necessary to comply with this Directive in Mayotte as an 
outermost region within the meaning of Article 349 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union (hereinafter ‘Mayotte’), provided that such application requires specific 
technical facilities that are not available in Mayotte.

The first subparagraph does not apply to the obligations set out in Article 5(1) of this 
Directive, or to the provisions of this Directive which reflect the general principles laid down 
in Directive 89/391/EEC.

2. All derogations from this Directive resulting from the application of measures existing on 
1 January 2014 or from the adoption of new measures shall be preceded by a consultation 
with the social partners in accordance with national law and practice. Such derogations 
shall be applied under conditions which, taking into account the particular circumstances 
prevailing in Mayotte, guarantee that the resulting risks for workers are reduced to a 
minimum and that the workers concerned benefit from reinforced health surveillance.

3. The national derogating measures shall be reviewed every year, after consultation with 
the social partners, and shall be withdrawn as soon as the circumstances justifying them no 
longer subsist.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32013L0064
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▼B

A r t i c l e  1 5 
Entry into force

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 
European Union.

A r t i c l e  16 
Addressees

This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX I 
Non-coherent optical radiation

The biophysically relevant exposure values to optical radiation can be determined with the 
formulae below. The formulae to be used depend on the range of radiation emitted by the 
source and the results should be compared with the corresponding exposure limit values 
indicated in Table 1.1. More than one exposure value and corresponding exposure limit can 
be relevant for a given source of optical radiation.

Numbering (a) to (o) refers to corresponding rows of Table 1.1.

(a) (Heff is only relevant in the range 180 to 400 
nm)

(b) (HUVA is only relevant in the range 315 to 
400 nm)

(c), (d) (LB is only relevant in the range 300 to 700 
nm)

(e), (f) (EB is only relevant in the range 300 to 700 
nm)

(g) to (l) (See Table 1.1 for appropriate values of 
λ1 and λ2)

(m), (n) (EIR is only relevant in the range 780 to 3 000 
nm)

(o) (Hskin is only relevant in the range 380 to 
3 000 nm)

For the purposes of this Directive, the formulae above can be replaced by the following 
expressions and the use of discrete values as set out in the following tables:

(a) and  H eff ¼ E eff · Δt 

(b) and  H UVA ¼ E UVA · Δt 

(c), (d)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0025
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(e), (f)  

(g) to (l) (See Table 1.1 for appropriate values of 
λ1 and λ2)

(m), (n)  

(o) and  H skin ¼ E skin · Δt 

Notes:

Eλ (λ,t), 
Eλ

spectral irradiance or spectral power density: the radiant power incident per 
unit area upon a surface, expressed in watts per square metre per nanometre 
[W m-2 nm-1]; values of Eλ (λ, t) and Eλ come from measurements or may be 
provided by the manufacturer of the equipment;

Eeff
effective irradiance (UV range): calculated irradiance within the UV wavelength 
range 180 to 400 nm spectrally weighted by S (λ), expressed in watts per square 
metre [W m-2];

H radiant exposure: the time integral of the irradiance, expressed in joules per 
square metre [J m-2];

Heff effective radiant exposure: radiant exposure spectrally weighted by S (λ), 
expressed in joules per square metre [J m-2];

EUVA total irradiance (UVA): calculated irradiance within the UVA wavelength range 
315 to 400 nm, expressed in watts per square metre [W m-2];

HUVA
radiant exposure: the time and wavelength integral or sum of the irradiance 
within the UVA wavelength range 315 to 400 nm, expressed in joules per square 
metre [J m-2];

S (λ) spectral weighting taking into account the wavelength dependence of the health 
effects of UV radiation on eye and skin, (Table 1.2) [dimensionless];

t, Δt time, duration of the exposure, expressed in seconds [s];
λ wavelength, expressed in nanometres [nm];

Δ λ bandwidth, expressed in nanometres [nm], of the calculation or measurement 
intervals;

Lλ (λ), 
Lλ

spectral radiance of the source expressed in watts per square metre per 
steradian per nanometre [W m-2 sr -1 nm-1];

R (λ) spectral weighting taking into account the wavelength dependence of the thermal 
injury caused to the eye by visible and IRA radiation (Table 1.3) [dimensionless];

LR effective radiance (thermal injury): calculated radiance spectrally weighted by R 
(λ) expressed in watts per square metre per steradian [W m-2 sr -1];

B (λ)
spectral weighting taking into account the wavelength dependence of the 
photochemical injury caused to the eye by blue light radiation (Table 1.3) 
[dimensionless];

LB effective radiance(blue light): calculated radiance spectrally weighted by B (λ), 
expressed in watts per square metre per steradian [W m-2 sr -1];

EB effective irradiance (blue light): calculated irradiance spectrally weighted by B 
(λ) expressed in watts per square metre [W m-2];
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EIR
total irradiance (thermal injury): calculated irradiance within the infrared 
wavelength range 780 nm to 3 000 nm expressed in watts per square metre [W 
m-2];

Eskin
total irradiance (visible, IRA and IRB): calculated irradiance within the visible and 
infrared wavelength range 380 nm to 3 000 nm, expressed in watts per square 
metre [W m-2];

Hskin
radiant exposure: the time and wavelength integral or sum of the irradiance 
within the visible and infrared wavelength range 380 to 3 000 nm, expressed in 
joules per square metre (J m-2);

α
angular subtense: the angle subtended by an apparent source, as viewed at a 
point in space, expressed in milliradians (mrad). Apparent source is the real or 
virtual object that forms the smallest possible retinal image.
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Table 1.1 
Exposure limit values for non-coherent optical radiation

Index Wavelength nm Exposure limit 
value Units Comment Part of the body Hazard

a.
180-400

(UVA, UVB and 
UVC)

Heff = 30
Daily value 8 

hours
[J m-2]  

eye
cornea

conjunctiva
lens
skin

photokeratitis
conjunctivitis

cataractogenesis
erythema
elastosis

skin cancer

b. 315-400
(UVA)

HUVA = 104
Daily value 8 

hours
[J m-2]  eye lens cataractogenesis

c.
300-700

(Blue light)see 
note 1 for t ≤ 10 000 s

LB :[W m-2 sr-1]
t: [seconds]

for α ≥ 11 
mrad

eye retina photoretinitis

d.
300-700

(Blue light)
see note 1

LB = 100
for t > 10 000 s [W m-2 sr-1]

e.
300-700

(Blue light)
see note 1 for t ≤ 10 000 s

EB: [W m-2]
t: [seconds] for α < 11 

mrad
see note 2

f.
300-700

(Blue light)
see note 1

EB = 0,01
t >10 000 s [W m-2]

g. 380-1 400
(Visible and IRA) for t >10 s [W m-2 sr-1] Cα = 1,7 for

α ≤ 1,7 mrad
Cα = α for

1,7 ≤ α ≤ 100 
mrad

Cα = 100 for
α > 100 mrad
λ1= 380; λ2= 

1 400

eye retina retinal burn
h. 380-1 400

(Visible and IRA) for 10 μs ≤ t ≤ 
10 s

LR:[W m-2sr-1]
t: [seconds]

i. 380-1 400
(Visible and IRA) for t <10 μs [W m-2 sr-1]

j. 780-1 400
(IRA) for t > 10 s [W m-2 sr-1] Cα = 11 for

α ≤ 11 mrad
Cα = α for

11≤ α ≤ 100 
mrad

Cα = 100 for
α > 100 mrad

(measurement 
field-of-view: 

11 mrad)
λ1= 780; λ2= 

1 400

eye retina retinal burn

k. 780-1 400
(IRA) for 10 μs ≤ t ≤ 

10 s
LR: [W m-2 sr-1]

t: [seconds]

l. 780-1 400
(IRA) for t < 10 μs [W m-2 sr-1]

m. 780-3 000
(IRA and IRB)

EIR = 18 000 
t-0,75

for t ≤ 1 000 s
E: [W m-2]
t: [seconds]

 
eye

cornea
lens

corneal burn
cataractogenesis

n. 780-3 000
(IRA and IRB)

EIR = 100
for t > 1 000 s [W m-2]

o.
380-3 000

(Visible, IRA
and IRB)

Hskin = 20 000 
t0,25

for t < 10 s
H: [J m-2]

t: [seconds]  skin burn

Note 1: The range of 300 to 700 nm covers parts of UVB, all UVA and most of visible radiation; however, the 
associated hazard is commonly referred to as ‘blue light’ hazard. Blue light strictly speaking covers only the range 
of approximately 400 to 490 nm.
Note 2: For steady fixation of very small sources with an angular subtense < 11 mrad, LB can be converted to 
EB. This normally applies only for ophthalmic instruments or a stabilized eye during anaesthesia. The maximum 
‘stare time’ is found by: tmax = 100/EB with EB expressed in W m-2. Due to eye movements during normal visual 
tasks this does not exceed 100 s.
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Table 1.2 
S (λ) [dimensionless], 180 nm to 400 nm

λ in 
nm S (λ) λ in 

nm S (λ) λ in 
nm S (λ) λ in 

nm S (λ) λ in 
nm S (λ)

180 0,0120 228 0,1737 276 0,9434 324 0,000520 372 0,000086
181 0,0126 229 0,1819 277 0,9272 325 0,000500 373 0,000083
182 0,0132 230 0,1900 278 0,9112 326 0,000479 374 0,000080
183 0,0138 231 0,1995 279 0,8954 327 0,000459 375 0,000077
184 0,0144 232 0,2089 280 0,8800 328 0,000440 376 0,000074
185 0,0151 233 0,2188 281 0,8568 329 0,000425 377 0,000072
186 0,0158 234 0,2292 282 0,8342 330 0,000410 378 0,000069
187 0,0166 235 0,2400 283 0,8122 331 0,000396 379 0,000066
188 0,0173 236 0,2510 284 0,7908 332 0,000383 380 0,000064
189 0,0181 237 0,2624 285 0,7700 333 0,000370 381 0,000062
190 0,0190 238 0,2744 286 0,7420 334 0,000355 382 0,000059
191 0,0199 239 0,2869 287 0,7151 335 0,000340 383 0,000057
192 0,0208 240 0,3000 288 0,6891 336 0,000327 384 0,000055
193 0,0218 241 0,3111 289 0,6641 337 0,000315 385 0,000053
194 0,0228 242 0,3227 290 0,6400 338 0,000303 386 0,000051
195 0,0239 243 0,3347 291 0,6186 339 0,000291 387 0,000049
196 0,0250 244 0,3471 292 0,5980 340 0,000280 388 0,000047
197 0,0262 245 0,3600 293 0,5780 341 0,000271 389 0,000046
198 0,0274 246 0,3730 294 0,5587 342 0,000263 390 0,000044
199 0,0287 247 0,3865 295 0,5400 343 0,000255 391 0,000042
200 0,0300 248 0,4005 296 0,4984 344 0,000248 392 0,000041
201 0,0334 249 0,4150 297 0,4600 345 0,000240 393 0,000039
202 0,0371 250 0,4300 298 0,3989 346 0,000231 394 0,000037
203 0,0412 251 0,4465 299 0,3459 347 0,000223 395 0,000036
204 0,0459 252 0,4637 300 0,3000 348 0,000215 396 0,000035
205 0,0510 253 0,4815 301 0,2210 349 0,000207 397 0,000033
206 0,0551 254 0,5000 302 0,1629 350 0,000200 398 0,000032
207 0,0595 255 0,5200 303 0,1200 351 0,000191 399 0,000031
208 0,0643 256 0,5437 304 0,0849 352 0,000183 400 0,000030
209 0,0694 257 0,5685 305 0,0600 353 0,000175   
210 0,0750 258 0,5945 306 0,0454 354 0,000167   
211 0,0786 259 0,6216 307 0,0344 355 0,000160   
212 0,0824 260 0,6500 308 0,0260 356 0,000153   
213 0,0864 261 0,6792 309 0,0197 357 0,000147   
214 0,0906 262 0,7098 310 0,0150 358 0,000141   
215 0,0950 263 0,7417 311 0,0111 359 0,000136   
216 0,0995 264 0,7751 312 0,0081 360 0,000130   
217 0,1043 265 0,8100 313 0,0060 361 0,000126   
218 0,1093 266 0,8449 314 0,0042 362 0,000122   
219 0,1145 267 0,8812 315 0,0030 363 0,000118   
220 0,1200 268 0,9192 316 0,0024 364 0,000114   
221 0,1257 269 0,9587 317 0,0020 365 0,000110   
222 0,1316 270 1,0000 318 0,0016 366 0,000106   
223 0,1378 271 0,9919 319 0,0012 367 0,000103   
224 0,1444 272 0,9838 320 0,0010 368 0,000099   
225 0,1500 273 0,9758 321 0,000819 369 0,000096   
226 0,1583 274 0,9679 322 0,000670 370 0,000093   
227 0,1658 275 0,9600 323 0,000540 371 0,000090   
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Table 1.3 
B (λ), R (λ) [dimensionless], 380 nm to 1 400 nm

λ in nm B (λ) R (λ)
300 ≤ λ < 380 0,01 —

380 0,01 0,1
385 0,013 0,13
390 0,025 0,25
395 0,05 0,5
400 0,1 1
405 0,2 2
410 0,4 4
415 0,8 8
420 0,9 9
425 0,95 9,5
430 0,98 9,8
435 1 10
440 1 10
445 0,97 9,7
450 0,94 9,4
455 0,9 9
460 0,8 8
465 0,7 7
470 0,62 6,2
475 0,55 5,5
480 0,45 4,5
485 0,32 3,2
490 0,22 2,2
495 0,16 1,6
500 0,1 1

500 < λ ≤ 600 100,02·(450 - λ) 1
600 < λ ≤ 700 0,001 1

700 < λ ≤ 1 050 — 100,002 · (700 - λ)
1 050 < λ ≤ 1 150 — 0,2
1 150 < λ ≤ 1 200 — 0,2· 100,02·(1 150 - λ)
1 200 < λ ≤ 1 400 — 0,02

ANNEX II 
Laser optical radiation

The biophysically relevant exposure values to optical radiation can be determined with 
the formulae below. The formulae to be used depend on the wavelength and duration of 
radiation emitted by the source and the results should be compared with the corresponding 
exposure limit values indicated in the Tables 2.2 to 2.4. More than one exposure value and 
corresponding exposure limit can be relevant for a given source of laser optical radiation.

Coefficients used as calculation tools within the Tables 2.2 to 2.4 are listed in Table 2.5 and 
corrections for repetitive exposure are listed in Table 2.6.
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E ¼ 
dP 
dA ½W m –2â

H ¼
ðt 

0

EðtÞ · dt½J m –2 â

Notes:

dP — power expressed in watt [W];
dA —  surface expressed in square metres [m2];
E (t), E — irradiance or power density: the radiant power incident per unit area upon a 

surface, generally expressed in watts per square metre [W m-2]. Values of E(t), E come 
from measurements or may be provided by the manufacturer of the equipment;

H — radiant exposure: the time integral of the irradiance, expressed in joules per square 
metre [J m-2];

t — time, duration of the exposure, expressed in seconds [s];
λ — wavelength, expressed in nanometres [nm];
γ — limiting cone angle of measurement field-of-view expressed in milliradians [mrad];
γm — measurement field of view expressed in milliradians [mrad];
α — angular subtense of a source expressed in milliradians [mrad];
 limiting aperture: the circular area over which irradiance and radiant exposure 

are averaged;
G — integrated radiance: the integral of the radiance over a given exposure time expressed 

as radiant energy per unit area of a radiating surface per unit solid angle of emission, 
in joules per square metre per steradian [J m-2 sr -1].

Table 2.1 
Radiation hazards

Wavelength [nm]
λ Radiation range Affected organ Hazard Exposure limit 

value table

180 to 400 UV eye photochemical damage and 
thermal damage 2.2, 2.3

180 to 400 UV skin erythema 2.4
400 to 700 visible eye retinal damage 2.2
400 to 600 visible eye photochemical damage 2.3
400 to 700 visible skin thermal damage 2.4

700 to 1 400 IRA eye thermal damage 2.2, 2.3
700 to 1 400 IRA skin thermal damage 2.4

1 400 to 2 600 IRB eye thermal damage 2.2
2 600 to 106 IRC eye thermal damage 2.2
1 400 to 106 IRB, IRC eye thermal damage 2.3
1 400 to 106 IRB, IRC skin thermal damage 2.4



ЗМІСТ  2006/25/EC 870

Table 2.2 
Exposure limit values for laser exposure to the eye — Short exposure duration < 10 s
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Table 2.3 
Exposure limit values for laser exposure to the eye — Long exposure duration ≥ 10 s 
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Table 2.4 
Exposure limit values for laser exposure of skin  
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Table 2.5 
Applied correction factors and other calculation parameters

Parameter as listed in ICNIRP Valid spectral range (nm) Value

CA
λ < 700 CA = 1,0

700 — 1 050 CA = 100,002(λ - 700)
1 050 — 1 400 CA = 5,0

CB
400 — 450 CB = 1,0
450 — 700 CB = 100,02(λ - 450)

CC
700 — 1 150 CC = 1,0

1 150 — 1 200 CC = 100,018(λ - 1 150)
1 200 — 1 400 CC = 8,0

T1
λ < 450 T1 = 10 s

450 — 500 T1 = 10 · [100,02 (λ - 450)] s
λ > 500 T1 = 100 s

Parameter as listed in 
ICNIRP

Valid for biological 
effect Value

αmin all thermal effects αmin = 1,5 mrad
Parameter as listed in ICNIRP Valid angular range (mrad) Value

CE

α < αmin CE = 1,0
αmin < α < 100 CE = α/αmin

α > 100 CE = α2/(αmin· αmax) mrad with 
αmax = 100 mrad

T2
α < 1,5 T2 = 10 s

1,5 < α < 100 T2 = 10 · [10 (α - 1,5) / 98,5] s
α > 100 T2 = 100 s

Parameter as listed in ICNIRP Valid exposure time range (s) Value

γ
t ≤ 100 γ = 11 [mrad]

100 < t < 104 γ = 1,1 t0,5[mrad]
t > 104 γ = 110 [mrad]

Table 2.6. 
Correction for repetitive exposure

Each of the following three general rules should be applied to all repetitive exposures as 
occur from repetitively pulsed or scanning laser systems:

1. The exposure from any single pulse in a train of pulses shall not exceed the exposure limit 
value for a single pulse of that pulse duration.

2. The exposure from any group of pulses (or sub-group of pulses in a train) delivered in 
time t shall not exceed the exposure limit value for time t.

3. The exposure from any single pulse within a group of pulses shall not exceed the single-
pulse exposure limit value multiplied by a cumulative-thermal correction factor Cp=N-0,25, 
where N is the number of pulses. This rule applies only to exposure limits to protect against 
thermal injury, where all pulses delivered in less than Tmin are treated as a single pulse.
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Parameter Valid spectral range 
(nm) Value

Tmin

315 < λ ≤ 400 Tmin = 10 -9s (= 1 ns)
400 < λ ≤ 1 050 Tmin = 18· 10 -6s (= 18 μs)

1 050 < λ ≤ 1 400 Tmin = 50· 10 -6s (= 50 μs)
1 400 < λ ≤ 1 500 Tmin = 10 -3s (= 1 ms)
1 500 < λ ≤ 1 800 Tmin = 10 s
1 800 < λ ≤ 2 600 Tmin = 10 -3s (= 1 ms)
2 600 < λ ≤ 10 6 Tmin = 10 -7s (= 100 ns)

STATEMENT BY THE COUNCIL

Statement by the Council on the use of the word ‘penalties’ in the English version 
of legal instruments of the European Community

In the opinion of the Council, when the word ‘penalties’ is used in the English version of 
legal instruments of the European Community, this word is used in a neutral sense and does 
not relate specifically to criminal law sanctions, but could also include administrative and 
financial sanctions, as well as other types of sanction. When Member States are obliged 
under a Community act to introduce ‘penalties’, it is up to them to choose the appropriate 
type of sanction in conformity with the case law of the European Court of Justice.

In the Community language data base, the following translations are made of the word 
‘penalty’ in some other languages:

in Spanish, ‘sanciones’; in Danish, ‘sanktioner’; in German, ‘Sanktionen’; in Hungarian, 
‘jogkövetkezmények’; in Italian, ‘sanzioni’; in Latvian, ‘sankcijas’; in Lithuanian, ‘sankcijos’; in 
Dutch, ‘sancties’; in Portuguese, ‘sanções’; in Slovak, ‘sankcie’; and in Swedish, ‘sanktioner’.

If, in revised English versions of legal instruments where the word ‘sanctions’ has previously 
been used, this word is replaced with the word ‘penalties’, this does not constitute a 
substantive difference.
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22. ДИРЕКТИВА РАДИ 93/103/ЄС ВІД 23 ЛИСТОПАДА 1993 РОКУ 
ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
ПРИ РОБОТІ НА БОРТУ РИБОЛОВНИХ СУДЕН (ТРИНАДЦЯТА ОКРЕМА 
ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

(ОВ L 307, 13.12.1993, С.1)

Зі змінами, внесеними:
Офіційний вісник

№ сторінка Дата
►M1 Директивою 2007/30/ЄС Європейського Парламенту 
і Ради від 20 червня 2007 року L 165 21 27.6.2007

▼B

ДИРЕКТИВА РАДИ 93/103/ЄС  
від 23 листопада 1993 року 

про мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я під час робіт 
на борту риболовних суден (тринадцята окрема Директива 

у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства 
і, зокрема, його статтю 118 а,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), підготовлену після узгодження з Дорадчим 
комітетом з безпеки праці і охорони здоров’я на робочому місці, 

У співпраці з Європейським Парламентом (2),

Беручи до уваги висновок Економіко-соціального комітету (3);

Оскільки у своїй резолюції від 21 грудня 1987 року щодо безпеки праці і захисту 
здоров’я на робочому місці((4))Рада взяла до уваги намір Комісії подати їй мінімальні 
вимоги щодо організації безпеки і здоров’я працівників на робочому місці;

Оскільки заходи щодо безпеки і захисту здоров’я повинні впроваджуватися в рамках 
заходів Співтовариства в риболовній галузі;

Оскільки відповідність мінімальним вимогам, спрямованим на підвищення рівня 
безпеки і захисту здоров’я на борту риболовних суден є обов’язковою умовою 
гарантування безпеки і захисту здоров’я працівників;

Оскільки через специфічні і особливо важкі умови праці і життя на борту риболовних 
суден кількість смертельних нещасних випадків серед працівників риболовної галузі 
дуже велика;

Оскільки 15 квітня 1988 року Європейський Парламент прийняв резолюцію, що 
підтверджує важливість профілактичних заходів з безпеки праці на борту риболовних 
суден;
1 ОВ С 337, 31.12.1991, С. 21, ОВ С 311, 27.11.1992, С. 21.
2 ОВ С 241, 21.9.1992, С. 106; та Рішення від 27 жовтня 1993 року (ще не опубліковане в Офіційному віснику).
3 ОВ С 169, 6. 7. 1992, С. 46.
4 ОВ С, 3.2.1988, С. 1.
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Оскільки з міркувань безпеки і захисту здоров’я працівників слід звернути особливу 
увагу на проблему виявлення місцеперебування риболовних суден у випадках 
надзвичайної ситуації, зокрема, із застосуванням нових технологій.

Оскільки ця Директива є окремою Директивою у значенні частини 1 статті 16 Директиви 
Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про впровадження заходів для заохочення 
вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників на робочому місці ((1)) і 
що положення останньої повністю поширюються на риболовні судна, не порушуючи 
більш суворих та/або специфічних положень цієї Директиви;

Оскільки до того часу, поки не визначені спеціальні вимоги, положення вже ухвалених 
Директив з питань безпеки і захисту здоров’я на робочих місцях поширюються також 
і на риболовну галузь, і з цієї причини у окремих випадках, можливо , необхідним є 
визначення особливостей цієї галузі з тим, щоб найкращим чином використати вже 
ухвалені окремі Директиви;

Оскільки Директива Ради 92/29/ЄЕС від 31 березня 1992 року про мінімальні вимоги 
щодо безпеки і захисту здоров’я з метою поліпшення медичного обслуговування на 

▼B

суднах (2) поширюється на риболовну галузь у повній мірі,

Оскільки ця Директива є практичним внеском у сприяння соціальній складовій 
внутрішнього ринку,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

С т а т т я  1 
Сфера застосування

1. Ця Директива є тринадцятою окремою Директивою у значенні частини 1 статті 16 
Директиви 89/391/ЄЕС, встановлює мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я, 
які поширюються на роботи, що виконуються на борту суден за визначеннями, 
наведеними в статті 2.

2. Положення Директиви 89/391/ЄЕС повністю поширюються на всю сферу, зазначену 
в частині 1, без шкоди більш суворим та/або специфічних положень цієї Директиви.

С т а т т я  2 
Визначення

Терміни, що наводяться нижче, для цілей цієї Директиви вживаються в таких значеннях:

a) риболовне судно: судно, що плаває під прапором держави-члена, або зареєстроване 
під повною юрисдикцією держави-члена і використовується в комерційних цілях для 
вилову або для вилову і переробки риби або інших живих морських ресурсів;

b) нове риболовне судно: риболовне судно довжиною між перпендикулярами 15 м і 

1 ОВ L 183, 29.6.1989, С. 1.
2 ОВ L 113, 30.4.1992, С.19.
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більше, для якого раніше дати, зазначеної в частині 1 статті 13, або після неї: 
(і) оформлений контракт на будівництво або докорінну реконструкцію, або
(іі) контракт на будівництво або докорінну реконструкцію був оформлений раніше 

дати, зазначеної в частині 1 статті 13, і яке буде наданий через три або більше 
років після цієї дати, або 

(ііі) при відсутності контракту на будівництво:
― почалось будівництво судна, або
― почалось будівництво судна, аналогічного судну , про яке йде мова, або
― почався монтаж судна, при чому виконано робіт у обсязі не менше 50 тонн або 

1% прогнозованої маси матеріалу всієї структури.

c) існуюче риболовне судно – будь-яке риболовне судно, яке має довжину між 
перпендикулярами 18 м і більше, і не є новим риболовним судном;

d) судно – будь-яке нове або існуюче судно;

e) працівник – будь-яка особа, що виконує роботу на борту судна, включаючи стажерів 
і учнів, за винятком портового персоналу, що виконує роботи на борту судна під час 
його стоянки біля причалу, і портових лоцманів;

f) власник – зареєстрований власник судна, крім випадків, коли воно здане в найм, 
орендоване, або коли ним повністю або частково володіє фізична або юридична 
особа, що не є офіційним зареєстрованим власником відповідно до

▼B

умов угоди про володіння: в такому випадку власником вважається особа, що орендує 
судно, або фізична чи юридична особа, яка володіє судном. 

g)  капітан – працівник, який відповідно до національного законодавства та/або 
практики командує судном або несе за нього відповідальність.

С т а т т я  3 
Загальні положення

1.  Держави-члени вживають необхідних заходів для того, щоб:

(a) власники забезпечували використання своїх суден без загрози для безпеки і 
здоров’я працівників, особливо, з урахуванням передбачуваних метеорологічних 
умов, без шкоди обов’язкам капітана; 

(b) враховувались будь-яка небезпека, що загрожує іншим працівникам, у випадках, 
про які йдеться у частині 4 статті 8 Директиви 89/391/ЄЕС;

c) будь-які події, що відбувались на морі і можуть вплинути на безпеку і здоров’я 
працівників на борту судна, фіксувались у детальному звіті, що подається 
відповідним компетентним органам, а також у судовому журналі, якщо 
національне законодавство або інші приписи вимагають ведення такого 
журналу для цього типу суден, або, за відсутності судового журналу, у документі, 
призначеному для таких цілей.

2. Держави-члени вживають необхідних заходів для того, щоб з метою забезпечення 
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відповідності вимогам цієї Директиви судна стали об’єктом регулярних перевірок з 
боку органів, спеціально наділених правами проведення таких перевірок.

Окремі перевірки, що стосуються відповідності вимогам цієї Директиви, можуть 
проводитись на морі.

С т а т т я  4 
Нові риболовні судна

Нові риболовні судна повинні бути приведені у відповідність до мінімальних вимог 
безпеки і захисту здоров’я, викладених у Додатку І, не пізніше дати, вказаної у частині 
1 статті 13.

С т а т т я  5 
Існуючі риболовні судна

Існуючі риболовні судна повинні бути приведені у відповідність до мінімальних вимог 
безпеки і захисту здоров’я, викладених у Додатку ІІ, протягом 7 років після дати, 
зазначеної в частині 1 статті 13.

С т а т т я  6 
Капітальний ремонт, реконструкція та зміни

Якщо судно підлягає капітальному ремонту, реконструкції чи змінам, починаючи з 
дати, зазначеної в частині 1 статті 13, або після неї, такий ремонт, реконструкція чи 
зміни повинні проводитись відповідно до мінімальних вимог, викладених у Додатку І.

▼B

С т а т т я  7 
Обладнання, його обслуговування

1. З метою забезпечення безпеки і захисту здоров’я працівників держави-члени 
повинні вжити заходів, необхідних для того, щоб власники, без шкоди обов’язкам 
капітанів:

a) забезпечили технічне обслуговування суден і їх обладнання відповідно до Додатків 
І і ІІ, а також якомога оперативніше виправлення всіх виявлених несправностей, 
які можуть вплинути на безпеку і здоров’я працівників;

b) вжили заходів для забезпечення регулярного прибирання з метою підтримання 
судна та його обладнання у стані, що відповідав би гігієнічним нормам;

c) забезпечили наявність на борту суден необхідну кількість і робочий стан 
відповідного аварійного устаткування і аварійно-рятувального обладнання;

d) враховували мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я щодо засобів для 
рятування життя і аварійно-рятувального обладнання згідно з Додатком III;

e) без шкоди положенням Директиви Ради 89/656/ЄЕС про мінімальні вимоги 
безпеки і захисту здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту (третя окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/
ЄЕС) (1), враховували вимоги до характеристик засобів індивідуального захисту, 
наведені в Додатку IV до цієї Директиви.

2. Для гарантування безпеки і захисту здоров’я працівників держави-члени вживають 
1 ОВ L 393, 30.12.1989, С. 18.
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усіх необхідних заходів для забезпечення того, що власники надають капітану всі 
необхідні засоби для виконання обов’язків, покладених на нього цією Директивою.

С т а т т я  8 
Інформування працівників

1. Без шкоди положенням статті 10 Директиви 89/391/ЄЕС, працівників та/або їх 
представників мають інформувати про всі заходи у сфері безпеки і захисту здоров’я 
на борту судна, які мають бути вжиті.

2. Інформування працівників, для яких ця інформація призначена, має бути всебічним.

С т а т т я  9 
Навчання працівників

1. Без шкоди положенням статті 12 Директиви 89/391/ЄЕС працівники повинні пройти 
необхідне навчання, особливо у формі точних і зрозумілих інструкцій з питань безпеки 
праці і охорони здоров’я та запобігання нещасним випадкам, зокрема.

2. Навчання, про яке йдеться в частині 1, повинно охоплювати, зокрема, боротьбу 
з пожежами, використання рятівного обладнання і засобів для виживання 
тими працівниками, яких це стосується; застосування риболовних пристроїв і 
транспортувального устаткування, а також використання різних знаків, в тому числі, 
ручних сигналів.

Таке навчання повинно проводитись повторно, якщо цього вимагають зміни типів 
робіт на борту.

▼B

С т а т т я  10 
Ґрунтовна підготовка осіб, які можуть командувати судном

Без шкоди положенням частині 3 статті 5 Директиви 92/29/ЄЕС будь-яка особа, яка, 
можливо, буде командувати судном, повинна пройти ґрунтовну підготовку з питань, 
що стосуються:

(a) запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на борту суден, 
а також заходів, які можуть бути вжиті при нещасних випадках;

(b) належної стійкості і технічного обслуговування суден при всіх передбачуваних 
умовах завантаження і в процесі риболовного промислу;

(c) радіонавігації і зв’язку, включаючи пов’язані з ними процедури.

С т а т т я  11 
Консультування з працівниками і їх залучення 

Консультування з працівниками та/або їх представниками та їх залучення до 
обговорення питань, охоплених цією Директивою і Додатками до неї, має проводитись 
відповідно до статті 11 Директиви 89/391/ЄЕС.

С т а т т я  1 2 
Внесення змін до Додатків
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Внесення до Додатків змін чисто технічного характеру і обумовлених:
– ухваленням Директив у сфері технічної гармонізації і стандартизації, пов’язаних з 

питаннями безпеки і захисту здоров’я на борту суден та/або
– технічним прогресом, змінами міжнародних правил і технічних вимог, а також 

новими досягненнями у сфері безпеки і захисту здоров’я на борту суден, 

повинно здійснюватись відповідно до порядку, визначеного у статті 17 Директиви 
89/391/ЄЕС.

С т а т т я  1 3 
Прикінцеві положення

1. Держави-члени дію ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення для виконання цієї Директиви не пізніше 23 листопада 1995 року та 
повідомляють про це Комісію.

Ухвалені державами-членами закони повинні містити посилання на цю Директиву, або 
супроводжуватись такими посиланнями в офіційних публікаціях. Спосіб наведення 
цих посилань визначається самими державами-членами.

2. Держави-члени повідомляють Комісії про тексти положень національного права, 
що вони ухвалюють у сфері, яку охоплює ця Директива.

▼M1 __________

▼B

С т а т т я  14
Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼B

ДОДАТОК I

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ НОВИХ 
РИБОЛОВНИХ СУДЕН  (статті 4, 6 і пункт (а) частини 1 статті 7)

Попередні зауваження

Обов’язки, що встановлюються цим Додатком, поширюються на всі випадки, коли 
цього вимагають особливості робочого місця, вид робіт, обставини або небезпека, 
що існує на борту риболовного судна.

1. Мореплавні характеристики і стійкість

1.1. Необхідно підтримувати мореплавні характеристики судна, яке повинно бути 
оснащено обладнанням, що відповідає призначенню і використанню судна. 

1.2. На борту судна повинна бути інформація щодо його стійкості, вона має бути 
доступною черговим працівникам, що стоять на вахті. 
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1.3. Всі судна, якщо вони не пошкоджені, повинні мати достатню стійкість в тих 
умовах роботи, для яких вони призначені.

Капітан повинен вжити належних запобіжних заходів для забезпечення необхідної 
стійкості судна.

Інструкцій щодо стійкості судна необхідно неухильно дотримуватись.

2. Механічне і електричне обладнання

2.1. Електричне обладнання повинно проектуватись і виготовлятись з урахуванням 
того, щоб воно не створювало небезпеки і забезпечувало:

– захищеність команди і судна від небезпек, пов’язаних з електричним струмом;

–  належне функціонування всіх установок і обладнання, необхідних для 
підтримання умов нормальної роботи і життя людей на судні без застосування 
аварійного джерела живлення;

– роботу електричних пристроїв, необхідних для безпеки під час всіх аварійних 
ситуацій.

2.2. Повинно бути передбачене аварійне джерело живлення.

На всіх суднах, крім відкритих, воно повинне знаходитись поза межами машинного 
відділення і завжди встановлюватись таким чином, щоб у випадку загоряння або інших 
пошкоджень основної електроустановки забезпечувати одночасне функціонування 
протягом не менше трьох годин:

– системи внутрішнього зв’язку, детекторів вогню і аварійної сигналізації;
–  навігаційних вогнів і аварійного освітлення;
– радіоустановки;
–  аварійної пожежної помпи, за її наявності.

Якщо аварійним джерелом живлення є акумуляторна батарея, то у випадку вимкнення 
основного джерела живлення акумуляторна батарея повинна автоматично 
підключатись до електричного розподільчого щита і забезпечувати безперебійне 
подання електроенергії протягом трьох годин до всіх систем, перерахованих вище.

Розподільчий щит основного електроживлення і щит аварійного живлення повинні 
бути встановлені, по можливості, таким чином, щоб вони не могли одночасно 
підпадати під дію води або вогню.

2.3. Розподільчі щити повинні мати чіткі позначення, закриті плавкі запобіжники і їх 
тримачі повинні регулярно перевірятись для того, щоб забезпечити правильність їх, 
використання з урахуванням параметрів електроживлення.

2.4. Відсіки, у яких встановлені акумуляторні батареї, повинні мати відповідну 
вентиляцію.

2.5. Електронні засоби навігації повинні часто перевірятись і підтримуватись у доброму 
стані.
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2.6. Все вантажопідіймальне обладнання повинно регулярно випробуватись і 
перевірятись.

▼B

2.7. Всі частини транспортуючих і підіймальних пристроїв, а також відповідного 
обладнання повинні своєчасно ремонтуватись і перебувати в робочому стані.

2.8. При наявності встановлених рефрижераторних установок і системи стисненого 
повітря, необхідно забезпечити їх належне технічне обслуговування і регулярні 
перевірки.

2.9. Обладнання для приготування їжі та побутові прилади, що використовують 
важкі гази, повинні використовуватись тільки в місцях, обладнаних вентиляцією; 
необхідно попередити можливість небезпечного накопичення газу.

На балонах, що містять займисті та інші небезпечні гази, повинні бути чіткі позначення, 
що вказували б на їх вміст: ці балони повинні розміщуватись на відкритих палубах.

Усі вентилі, регулятори тиску і трубопроводи, що ведуть від цих балонів, повинні бути 
захищені від пошкоджень.

3. Радіоустановка

Радіоустановка повинна забезпечувати постійний контакт, принаймні, з однією 
прибережною або наземною станцією при нормальних умовах проходження 
радіохвиль.

4. Аварійні шляхи і виходи

4.1. Шляхи і виходи, які можуть бути використані як аварійні, не повинні бути 
захаращені, вони мають бути завжди легкодоступні і вести, наскільки це можливо, 
прямо на відкриту палубу або в безпечне місце, а звідти – до рятувальних транспортних 
засобів таким чином, щоб працівники могли якомога швидше і безпечніше 
евакуюватись з своїх робочих місць, або місць проживання.

4.2. Кількість, розташування і розміри шляхів і виходів, які можуть бути використані 
як аварійні, повинні визначатись в залежності від характеру робіт, обладнання, 
розмірів робочих місць і місць проживання людей, а також від максимально можливої 
їх чисельності.

Необхідно, щоб зачинені виходи, які можуть бути використані як аварійні, могли 
б бути легко і швидко відчинені будь яким працівником або рятівною командою у 
випадку надзвичайної ситуації.

4.3. Аварійні двері та інші аварійні виходи повинні бути водонепроникними і 
стійкими щодо погодних умов відповідно до їх спеціального призначення і місця 
знаходження.

Аварійні двері та інші аварійні виходи повинні бути такими ж вогнестійкими, як 
переборки. 
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4.4. Аварійні шляхи і виходи повинні мати позначення відповідно до національних 
приписів, у які перенесені положення Директиви 92/58/ЄЕС (1).

Позначення повинні розміщуватись у відповідних місцях і бути стійкими.

4.5. Шляхи евакуації, допоміжні пристрої і аварійні виходи, які потребують 
освітлення, повинні бути забезпечені аварійним освітленням відповідної інтенсивності 
на випадок відключення основного освітлення.

5. Виявлення вогню і боротьба з ним

5.1. Залежно від розмірів і використання судна, наявного на ньому обладнання, 
фізичних та хімічних властивостей речовин, що знаходяться на ньому, а також від 
максимальної кількості людей, що на ньому перебувають, житлові частини судна і 
робочі місця, включаючи машинне відділення і, за необхідності, місця зберігання 
риби, повинні мати належне устаткування для боротьби з вогнем і, за необхідності, 
детектори вогню і системи сигналізації.

5.2. Устаткування для боротьби з вогнем повинно завжди зберігатись у певному 
місці, підтримуватись у справному стані і бути готовим до негайного використання.

Працівники повинні знати, де знаходиться це устаткування, як воно діє, і як ним 
користуватись.

Перед відплиттям судна завжди необхідно перевірити наявність на ньому 
вогнегасників та іншого портативного обладнання для боротьби з вогнем.

5.3. Кероване вручну обладнання для боротьби з вогнем повинно бути зручним 
і простим у використанні, воно повинно мати відповідні позначення згідно з 
національними приписами, у які перенесені положення Директиви 92/58/ЄЕС. 

Такі позначення мають бути стійкими і розташованими у відповідних місцях. ▼B

5.4. Системи виявлення вогню і системи сигналізації повинні регулярно перевірятись 
і підтримуватись у справному стані.

5.5. Тренування з боротьби з пожежами повинні проводитись з регулярною 
періодичністю.

6. Вентиляція закритих робочих місць

Необхідно вжити заходів для забезпечення надходження достатньої кількості свіжого 
повітря до закритих робочих місць з урахуванням використовуваних методів роботи і 
визначених для працівників фізичних потреб організму.

Якщо використовуються системи механічної вентиляції, вона повинна підтримуватись 
у справному стані.

7. Температура в робочих зонах

1 ОВ L 245, 26.8.1992, С. 23.
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7.1. Температура в робочих зонах під час роботи повинна відповідати потребам 
людського організму з урахуванням використовуваних методів роботи і визначених 
для працівників фізичних потреб організму, а також реальних чи передбачуваних 
погодних умов місцевості, у якій працює судно.

7.2. Температура у житлових приміщеннях, санітарно-технічних службах, їдальнях і 
кімнатах для надання першої допомоги, за їх наявності, повинна повністю відповідати 
спеціальному призначенню цих приміщень. 

8. Природне і штучне освітлення робочих місць

8.1. Робочі місця повинні освітлюватись, наскільки це можливо, природним світлом 
і бути обладнаними штучним освітленням, необхідним для виконання риболовних 
операцій, і таким, що не створює загрози безпеці і здоров’ю працівників, а також 
небезпеки для інших суден.

8.2. Освітлювальні пристрої у робочих зонах, на сходах, трапах і в проходах повинні 
встановлюватись таким чином, щоб спосіб освітлення не створював загрози нещасних 
випадків для працівників і перешкод для навігації судна.

8.3. Робочі місця, на яких працівники найбільше піддаються небезпеці у випадку 
пошкодження штучного освітлення, повинні бути забезпечені аварійним освітленням 
відповідної інтенсивності.

8.4. Аварійне освітлення повинно підтримуватись у нормальному робочому стані і 
регулярно перевірятись.

9. Палуби, перегородки і рубки

9.1. Місця, доступні для працівників, не повинні мати слизьку поверхню, вони 
повинні бути обладнані засобами, що запобігають падінню і, наскільки це можливо, 
не містити ніяких перепон. 

9.2. Робочі місця, на яких встановлене обладнання, повинні мати відповідну 
звукоізоляцію і бути ізольованими з урахуванням характеру робіт і фізичної діяльності 
працівників.

9.3. Поверхня палуб, перегородок і рубок у робочих зонах повинна бути чистою і 
підновлюватись з метою приведення у відповідність до гігієнічних норм.

10. Двері

10.1. Необхідно забезпечити, щоб двері завжди могли відкриватись зсередини без 
застосування спеціальних пристосувань.

Двері, що ведуть до робочих місць, повинні відкриватись з будь-якої сторони. 

10.2. Двері, зокрема, розсувні, якщо такі використовуються, повинні діяти якомога 
безпечніше для працівників, особливо, під час суворих погодних умов.
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11. Шляхи пересування – небезпечні зони

11.1. Проходи, вертикальні проходи, зовнішня сторона приміщень і всі шляхи 
пересування повинні бути оснащені захисними перилами, поручнями і запобіжними 
леєрами, рятівними канатами та іншими засобами, що забезпечують безпеку 
працівників під час виконання робіт на борту. 

11.2. Якщо існує загроза падіння працівників у отвори в палубі, або з однієї палуби на 
іншу, там, де це необхідно, слід передбачити відповідний захист.

Якщо цей захист забезпечують захисні поручні, вони повинні мати висоту не менше 
1 м. 
▼B

11.3. Доступ з метою виконання робіт або технічного обслуговування до установок, 
розташованих вище палуби, повинен бути безпечним для працівників.

 Для запобігання падінню необхідно облаштувати захисні поручні або аналогічні 
захисні пристосування відповідної висоти.

11.4. Для запобігання падінню людей за борт повинні бути облаштовані фальшборти 
або інші засоби, які мають підтримуватись у робочому стані.

 Фальшборти повинні мати спеціальні отвори або інші пристосування для швидкого 
видалення води.

11.5. На кормі траулерів з похилими завантажувальними платформами верхня 
частина такої платформи повинна бути обладнана затвором або іншими запобіжними 
засобами такої ж висоти, як фальшборти чи інші подібні пристосування, для захисту 
працівників від падіння на платформу.

 Затвори та інші подібні пристосування повинні легко відкриватись і зачинятись, при 
цьому перевагу слід надавати дистанційному керуванню; відкривання повинно бути 
можливим тільки для закидання сіті, або витягання її разом із виловом.

12. Розміщення робочих місць

12.1. Робоча зона повинна утримуватись у чистоті, і, наскільки це можливо, бути 
захищеною від впливу моря і забезпечувати захист працівників від загрози падіння 
на судні, або за його борт.

 Місця, де здійснюються навантажувально-розвантажувальні роботи, повинні бути 
достатньо просторими як за висотою, так і за площею.

12.2. Якщо керування двигунами здійснюється з машинного залу, воно повинно 
проводитись з окремого звукоізольованого робочого місця, відокремленого від 
машинного відділення, при цьому доступ до нього повинен здійснюватись поза 
входом в машинне відділення.

 Зоною, яка відповідає вимогам, викладеним у попередньому пункті, є штурманський 
місток.
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12.3. Керування ходом судна повинно здійснюватись у достатньо просторому 
приміщенні, щоб оператори могли працювати, не заважаючи один одному.

 Місце керування ходом повинно також бути оснащено відповідними захисними 
засобами на випадок надзвичайних ситуацій, включаючи засоби екстреної зупинки.

12.4. Оператор, що керує ходом, повинен мати необхідний оглядовий простір для 
спостереження як за засобами керування ходом, так і за працюючими працівниками.

12.5. Між містком і робочою палубою має бути надійна система зв’язку.

12.6. Необхідна велика уважність; команду своєчасно попереджують про небезпеку 
наближення високих хвиль під час риболовних операцій або виконання інших робіт 
на палубі.

12.7. Можливість контакту з незахищеними тросами і канатами, а також іншими 
рухомими деталями обладнання, повинна бути зведена до мінімуму шляхом 
застосування захисних засобів.

12.8. Повинні бути встановлені прилади для керування рухомими масами, зокрема, 
на траулерах:

 ― прилади для зупинки риболовного обладнання;
 ― прилади для керування частинами обладнання, що гойдаються або 

обертаються.

13. Житлові приміщення

13.1. Розташування, спорудження, звукоізоляція, способи ізолювання і обладнання 
житлових відсіків і допоміжних служб для працівників, а також можливість доступу 
до них повинні передбачати забезпечення захисту від погодних умов і моря, вібрації, 
шуму і неприємних запахів, що можуть надходити від інших частин судна і заважати 
працівникам під час їх відпочинку.

 Там де конструкція, розміри та/або призначення судна це дозволяють, житлові 
приміщення для працівників повинні розміщуватись таким чином, щоб мінімізувати 
вплив руху і прискорення.

 Повинні бути вжиті необхідні заходи для того, щоб, наскільки це можливо, захистити 
тих, що не палять, від незручностей, пов’язаних з тютюновим димом.

▼B

13.2. Житлові приміщення повинні бути обладнані необхідною вентиляцією, що 
забезпечувала б постійне надходження свіжого повітря і запобігала б конденсації 
водяної пари.

У житлових приміщеннях має бути належне освітлення, включаючи:

― звичайне загальне освітлення;
― послаблене загальне освітлення, яке не турбувало б працівників під час їх 

відпочинку;
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― місцеве освітлення біля кожного спального місця.

13.3. Камбузи (кухні) і кают-компанії, за їх наявності, повинні мати достатні розміри, 
бути добре освітленими, мати добру вентиляцію і бути зручними для прибирання.

Слід передбачити наявність холодильників або іншого низькотемпературного 
устаткування для зберігання продуктів.

14. Санітарно-технічне обладнання

14.1. На суднах, що мають житлові приміщення, повинні бути передбачені душові 
з гарячою і холодною проточною водою; умивальні раковини і туалети повинні 
бути встановлені в належних місцях, відповідно обладнані і оснащені належною 
вентиляцією.

14.2. Кожний працівник повинен мати своє місце для зберігання свого одягу.

15. Перша допомога

На всіх суднах повинно бути обладнання для надання першої допомоги, яке має 
відповідати вимогам Додатку II до Директиви 92/29/ ЄЕС.

16. Зовнішні сходи і містки

Для гарантування безпечного сходження людей на борт судна передбачаються 
зовнішні сходи (трап), містки та інші аналогічні пристосування.

17. Шум

Для скорочення, наскільки це можливо, рівня шуму на робочих місцях і в житлових 
приміщеннях з урахуванням розмірів судна мають бути вжиті необхідні технічні 
заходи.

▼B

ДОДАТОК II 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ І ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ 

ІСНУЮЧИХ РИБОЛОВНИХ СУДЕН  (стаття 5 і пункт (а) частини 1 статті 7)

Попереднє зауваження

Обов’язки, що встановлюються цим Додатком, поширюються, наскільки це 
дозволяють особливості конструкції судна, на всі обставини, коли цього вимагають 
специфіка робочого місця, характер діяльності, ситуація або небезпека, що існує на 
борту риболовного судна.

1. Мореплавні характеристики і стійкість

1.1. Необхідно підвищувати мореплавні характеристики судна, яке повинно 
оснащуватись обладнанням, що відповідає його призначенню і використанню.

1.2. Інформація про стійкість судна, за її наявності, повинна бути наявною на борту 



ЗМІСТ  93/103/ЄС 888

і доступною для чергових працівників, що стоять на вахті.

1.3. Усі судна, якщо вони не пошкоджені, повинні бути достатньо стійкими в умовах 
роботи, для якої вони призначені.

 Капітан повинен вжити належних запобіжних заходів для забезпечення необхідної 
стійкості.

 Інструкцій щодо стійкості судна необхідно чітко дотримуватись.

2. Механічне і електричне устаткування

2.1 Електричне обладнання повинно розроблятись і виготовлятись з урахуванням 
необхідності того, щоб воно не створювало небезпеки і забезпечувало:

(a) захищеність команди і судна від небезпек, пов’язаних з електричним струмом;
(b) належну роботу всіх установок і обладнання, необхідних для підтримання 

нормальних умов роботи і життя на судні, без застосування аварійного джерела 
живлення;

(c) роботу електричних пристроїв, необхідних для безпеки в усіх ситуаціях.

2.2 Повинно бути передбачене аварійне джерело живлення.

 За винятком відкритих суден аварійне джерело живлення повинно знаходитись 
за межами машинного відділення і завжди встановлюватись таким чином, щоб у 
випадку загоряння чи інших пошкоджень основної електроустановки, забезпечити 
одночасну роботу протягом не менш, як трьох годин:

(a) системи внутрішнього зв’язку, детекторів вогню і аварійних сигналів,
(b) навігаційних вогнів аварійного освітлення,
(c) радіоустановки,
(d) аварійної пожежної помпи, за її наявності.

Якщо аварійним джерелом живлення є акумуляторна батарея, при відключенні 
основного джерела живлення батарея повинна автоматично підключатись 
до електричного розподільного щита і забезпечувати безперебійне подання 
електроенергії протягом трьох годин до всіх систем, зазначених вище.

Розподільний щит основного електроживлення і щит аварійного живлення повинні, 
наскільки це можливо, встановлюватись таким чином, щоб вони не могли одночасно 
підпадати під дію води або вогню.

2.3. Розподільні щити мають бути чітко позначені; закриті плавкі запобіжники і 
їх тримачі повинні регулярно перевірятись з тим, щоб забезпечити правильність їх 
використання відповідно до параметрів електроживлення.

2.4. Відсіки, у яких встановлені акумуляторні батареї, повинні мати належну 
вентиляцію.

2.5. Електронні засоби навігації повинні часто перевірятись і підтримуватись у 
доброму стані.
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▼B

2.6. Все обладнання, що використовується для підіймання вантажів, повинно 
регулярно випробуватись і перевірятись.

2.7. Всі частини транспортуючих і підіймальних механізмів і відповідного обладнання 
повинні своєчасно ремонтуватись і перебувати в справному стані.

2.8. В місцях, де встановлені рефрижераторні установки і системи стисненого 
повітря, необхідно забезпечити їх відповідне технічне обслуговування і регулярні 
перевірки.

2.9. Обладнання для приготування їжі та побутові прилади, що використовують 
важкі гази, повинні використовуватись тільки в місцях з належною вентиляцією; 
необхідно забезпечити запобігання небезпечному накопиченню газу.

На балонах, що містять займисті та інші небезпечні гази, повинні бути нанесені чіткі 
позначення щодо їх вмісту, ці балони повинні встановлюватись на відкритих палубах.

Всі вентилі, регулятори тиску і трубопроводи, що йдуть від балонів, повинні бути 
захищені від пошкоджень.

3. Радіоустановка

Радіоустановка повинна забезпечувати постійний контакт, принаймні, з однією 
прибережною або наземною станцією при нормальних умовах проходження 
радіохвиль.

4. Аварійні шляхи і виходи

4.1. Шляхи і виходи, які можуть бути використані в якості аварійних, не повинні 
бути захаращені, вони мають бути завжди легко доступними і виводити, наскільки це 
можливо, прямо на відкриту палубу або в безпечне місце, а звідти – до рятувальних 
транспортних засобів так, щоб працівники могли якомога швидше і безпечно покинути 
місця своєї роботи і проживання.

4.2. Кількість, розташування і розміри шляхів і виходів, які можуть бути використані 
в якості аварійних, повинні бути визначені залежно від характеру діяльності, 
обладнання, розмірів місць роботи і проживання, а також від максимально можливої 
кількості наявних людей.

Необхідно, щоб виходи, які звичайно закриті, але можуть бути використані в 
якості аварійних, могли бути легко і швидко відчинені будь-яким працівником або 
рятувальною командою у випадку надзвичайної ситуації.

4.3. Аварійні шляхи і виходи повинні мати позначення відповідно до національних 
приписів, у які перенесені вимоги Директиви 92/58/ЄЕС.

Такі позначення повинні бути стійкими і наноситись у належних місцях.

4.4. Аварійні і запасні шляхи евакуації та відповідні пристосування, що потребують 
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освітлення, повинні забезпечуватись аварійним освітленням належної інтенсивності 
на випадок відключення основного освітлення.

5. Виявлення вогню і боротьба з ним

5.1. Відповідно до розмірів судна і характеру робіт, наявного обладнання, фізичних 
та хімічних властивостей речовин, що знаходяться на ньому, а також від максимальної 
кількості наявних людей, житлові частини судна і закриті робочі місця, включаючи 
машинне відділення і, за необхідності, місця зберігання риби, повинні мати відповідне 
обладнання для боротьби з вогнем і, за необхідності, детектори вогню і системи 
сигналізації.

5.2. Обладнання для боротьби з вогнем повинно завжди зберігатись на своєму 
місці, підтримуватись у справному стані і бути готовим до негайного використання.

Працівники повинні знати місцезнаходження цього обладнання, спосіб його дії і 
спосіб користування ним.

Перед відплиттям судна завжди необхідно перевіряти наявність на ньому вогнегасників 
та іншого мобільного обладнання для боротьби з вогнем.

5.3. Кероване вручну обладнання повинно бути зручним і простим у користуванні 
і мати належні позначення відповідно до національних приписів, у які перенесені 
вимоги Директиви 92/58/ЄЕС. 

Такі позначення мають бути стійкими і наноситись у відповідних місцях.

5.4. Системи виявлення вогню і сигналізації повинні регулярно перевірятись і 
підтримуватись у справному стані.

5.5. Необхідно з регулярною періодичністю проводити тренування з боротьби 
проти пожежі.

▼B

6. Вентиляція закритих робочих місць

 Необхідно вжити заходів для забезпечення надходження достатньої кількості 
свіжого повітря до закритих робочих місць з урахуванням виду використовуваних 
робіт і фізичних потреб організму працівників.

 Якщо використовується система механічної вентиляції, вона має підтримуватись у 
справному стані.

7. Температура в робочих зонах

7.1. Температура в робочих зонах повинна бути відповідною до потреб людського 
організму з урахуванням використовуваних методів роботи і фізичних потреб 
працівників, а також реальних чи передбачуваних умов місцевості, у якій працює 
судно.
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7.2. Температура в житлових приміщеннях, санітарно-технічних службах, 
приміщеннях для надання першої допомоги, за їх наявності, повинна відповідати 
спеціальному призначенню цих приміщень. 

8. Природне і штучне освітлення робочих місць

8.1. Робочі місця повинні, по можливості, освітлюватись природним світлом і бути 
обладнаними штучним освітленням, необхідним для виконання риболовних операцій 
і таким, що не створює загрози для безпеки і здоров’я працівників, а також небезпеки 
для інших суден.

8.2. Пристрої для освітлення робочих місць, сходів, трапів і проходів повинні 
встановлюватись таким чином, щоб спосіб освітлення не створював загрози нещасних 
випадків для працівників і не створював перешкод для керування судном.

8.3. Робочі місця, на яких працівники особливо піддаються ризикові у випадку 
пошкодження штучного освітлення, повинні бути забезпечені аварійним освітленням 
відповідної інтенсивності.

8.4. Аварійне освітлення повинно підтримуватись у нормальному робочому стані і 
регулярно перевірятись.

9. Палуби, перегородки і рубки

9.1. Місця, до яких працівники мають доступ, не повинні мати слизьку поверхню, 
вони повинні обладнуватись засобами, що запобігали б падінню, і, наскільки це 
можливо, не мати перешкод для руху людей. 

9.2. Робочі місця, на яких є обладнання, повинні, по можливості, мати відповідну 
звукоізоляцію і бути ізольованими відповідно до виду робіт і фізичної діяльності 
працівників.

9.3. Поверхня палуб, перегородок і рубок поблизу робочих місць повинна бути 
чистою і регулярно підновлюватись з метою відповідності гігієнічним вимогам.

10. Двері

10.1. Необхідно забезпечити, щоб двері могли завжди відкриватись зсередини без 
застосування спеціальних пристосувань.

 Двері, що ведуть до робочих місць, повинні відкриватись з будь-якої сторони. 

10.2. Двері, зокрема, розсувні, за їх наявності, повинні функціонувати якомога 
безпечніше для працівників, особливо, у суворих погодних умовах.

11. Шляхи пересування – небезпечні зони

11.1. Проходи, труби, зовнішня сторона покрівель приміщень і взагалі шляхи 
пересування повинні бути оснащені поручнями, запобіжними леєрами, рятувальними 
канатами та іншими засобами, що забезпечують безпеку працівників під час виконання 
робіт на борту. 
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11.2. Якщо для працівників існує загроза падіння через отвори в палубі, або з однієї 
палуби на іншу, то в тих місцях, де це необхідно, слід передбачити належний захист.

 Там, де такий захист забезпечують захисні поручні, вони повинні мати висоту не 
менше 1 м.

11.3. Доступ до установок, що знаходяться вище палуби, з метою виконання робіт, 
або технічного обслуговування, повинен бути безпечним для працівників.

 Для запобігання падінню повинні бути обладнані захисні поручні або аналогічні 
захисні пристосування відповідної висоти.

▼B

11.4. Для запобігання падінню людей за борт повинні бути передбачені фальшборти 
або інші засоби, які повинні постійно підтримуватись у робочому стані.

Фальшборти повинні мати спеціальні отвори або інші пристрої для швидкого 
видалення води.

11.5. На кормі траулерів з похилими завантажувальними платформами верхня 
частина такої платформи повинна бути обладнана затвором, або іншими подібним 
захисним пристроєм такої ж висоти, як фальшборти або інші суміжні пристрої, для 
захисту працівників від падіння на платформу.

Ці затвори або інші подібні пристрої повинні легко відкриватись і закриватись; 
відкриватись вони повинні тільки для закидання сіті, або витягання сіті з уловом.

12. Розміщення робочих місць 

12.1. Робочі зони повинні, наскільки це можливо, підтримуватись у чистоті, бути 
захищеними від моря і забезпечувати захист працівників від небезпеки падіння на 
судні, або за його борт.

Місця, де проводяться завантажувально-розвантажувальні роботи, повинні бути 
достатньо просторими як за висотою, так і за площею.

12.2. Якщо керування двигунами здійснюється з машинного залу, воно повинно 
проводитись з окремого звукоізольованого робочого місця, відокремленого від 
машинного відділення, при цьому доступ до цього робочого місця не повинен 
здійснюватись з машинного відділення.

Вважається, що зазначеним вище вимогам відповідає штурманський місток.

12.3. Керування ходом повинно здійснюватись у достатньо просторому приміщенні, 
щоб оператори не заважали один одному.

Управління ходом повинно також мати належні захисні пристрої на випадок 
надзвичайних ситуацій, включаючи засоби для екстреної зупинки.

12.4. Оператор, що керує ходом, повинен мати достатній оглядовий простір для 
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слідкування як за керуванням ходом, так і за працівниками, що виконують роботу.

12.5. Між штурманським містком і робочою палубою повинна бути налагоджена 
надійна система зв’язку.

12.6. Необхідно постійно бути дуже уважними, команду необхідно належним чином 
попереджати у випадку виникнення небезпеки наближення високих хвиль під час 
риболовних операцій, або виконання інших робіт на палубі.

12.7. Можливість контакту з відкритими (незахищеними) тросами, канатами, а 
також рухомими частинами обладнання повинна бути зведена до мінімуму шляхом 
застосування захисних засобів.

12.8. Повинні бути встановлені органи для керування рухомими масами, зокрема, на 
траулерах:

― пристрої для зупинки риболовного обладнання;
― пристрої для керування частинами обладнання, що гойдаються або обертаються.

13. Житлові приміщення

13.1. У житлових приміщеннях, за їх наявності, повинні бути мінімізовані шум, 
вібрація, ефект руху і прискорення, неприємні запахи, що можуть надходити з інших 
частин судна.

У житлових приміщеннях має бути забезпечене необхідне освітлення.

13.2. Камбузи і кают-компанії, за їх наявності, повинні бути достатнього розміру, 
добре освітленими, мати добру вентиляцію і бути зручними для прибирання.

Для зберігання продуктів повинні бути передбачені холодильники або інше 
низькотемпературне обладнання.

14. Санітарно-технічне обладнання

На суднах, що мають житлові приміщення, повинні бути передбачені туалети, 
раковини для вмивання, якщо можливо – душ; відповідні місця повинні бути оснащені 
необхідною вентиляцією.

14.2. Кожний працівник повинен мати своє місце для зберігання свого одягу.

15.  Перша допомога

На всіх суднах повинно бути обладнання для надання першої допомоги, яке має 
відповідати вимогам Додатку II до Директиви 92/29/ ЄЕС.

▼B

16. Зовнішній трап і містки

Для гарантування безпечного сходження людей на борт судна передбачаються 
зовнішні сходи (трап), містки та інші аналогічні пристосування.
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▼B

ДОДАТОК III 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я 

У ВИПАДКАХ ЗАСТОСУВАННЯ АВАРІЙНОГО УСТАТКУВАННЯ І АВАРІЙНО-
РЯТУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

(пункт (d) частини 1 статті 7)

Попереднє зауваження

Обов’язки, що встановлюються цим Додатком, поширюються на всі випадки, коли 
цього вимагають особливості робочого місця, вид робіт, обставини, або небезпека, 
що існує на борту судна.

1. Судна повинні бути устатковані необхідним аварійним устаткуванням і аварійно-
рятувальним обладнанням для рятування життя і виживання, що включають 
засоби для підтримання працівників на поверхні води, обладнання за використання 
радіо, зокрема, аварійний радіомаяк з гідростатичним механізмом вимикання, 
що вказує місцезнаходження; кількість цих засобів повинна відповідати кількості 
людей, що перебувають на борту судна, а також умовам місцевості, у якій воно 
перебуває.

2. Всі компоненти аварійного устаткування і аварійно-рятувального обладнання 
повинні зберігатись у належних місцях, підтримуватись у хорошому стані і бути 
готовими до негайного використання.

Вони повинні перевірятись працівниками перед відходом судна з порту, а також під 
час плавання.

3. Аварійне устаткування і аварійно-рятувальне обладнання повинно перевірятись 
через регулярні проміжки часу.

4. Всі працівники повинні пройти інструктаж і тренування щодо дій у надзвичайних 
ситуаціях.

5. Якщо довжина судна перевищує 45 м, або на ньому працює 5 чи більше працівників, 
повинен бути складений загальний список працівників з чіткими інструкціями 
для кожного з них щодо дій у випадку надзвичайної ситуації.

6. Тренувальні збори працівників для занять з виживання повинні проводитись 
щомісяця в порту та/або в морі.

Під час занять необхідно забезпечити повне розуміння і перевірку дій працівників 
щодо виконання обов’язків, пов’язаних з поводженням і користуванням аварійним 
устаткуванням і аварійно-рятувальним обладнанням.

Працівників навчають правилам поводження з портативними радіопристроями і 
користування ними.

▼B

ДОДАТОК IV 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ Б ЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я 

СТОСОВНО ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
(пункт (e) частини 1 статті 7)

Попереднє зауваження
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Обов’язки, що встановлюються цим додатком, поширюються на всі випадки, коли 
цього вимагають особливості робочого місця, вид робіт, обставини, а бо ризик, що 
існує на борту судна.

1. У випадках, коли неможливо усунути загрозу для безпеки і здоров’я працівників, 
або обмежити її шляхом застосування засобів колективного захисту, необхідно 
використовувати засоби індивідуального захисту.

2. Засоби індивідуального захисту у вигляді одягу, або призначені для одягання 
зверху одягу, повинні мати яскраве забарвлення, що контрастувало б з кольорами 
морської поверхні і було б добре помітним.
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COUNCIL DIRECTIVE 93/103/EC OF 23 NOVEMBER 1993 CONCERNING 
THE MINIMUM SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS FOR WORK ON 
BOARD FISHING VESSELS (THIRTEENTH INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN 
THE MEANING OF ARTICLE 16 (1) OF DIRECTIVE 89/391/EEC)

(OJ L 307, 13.12.1993, p.1)   

 Amended by:
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 No page date

►M1 DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL Text with EEA relevance of 20 June 2007

 
L 165

21 27.6.2007

▼B

COUNCIL DIRECTIVE 93/103/EC 
of 23 November 1993 

concerning the minimum safety and health requirements for work on board fishing 
vessels (thirteenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 

89/391/EEC)
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
118a thereof,
Having regard to the proposal from the Commission (1), drawn up after consultation with the 
Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,
In cooperation with the European Parliament (2),
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),
Whereas, in its resolution of 21 December 1987 on safety, hygiene and health at work (4), 
the Council noted the Commission’s intention of submitting to it minimum requirements 
concerning the organization of the safety and health of workers at work;
Whereas occupational safety and health measures should be introduced as part of the 
various Community measures for the fisheries sector;
Whereas compliance with the minimum requirements for ensuring a better level of safety 
and health on board fishing vessels is essential to ensure the safety and health of the workers 
concerned;
Whereas, because of the specific and particularly difficult working and living conditions on 
board fishing vessels, the incidence of fatal accidents among workers engaged in sea fishing 
is very high;
Whereas, on 15 April 1988, the European Parliament adopted a resolution recognizing the 
importance of the preventive aspects of safety at work on board fishing vessels;
Whereas, for the safety and health of the workers concerned, prominence should be given 
to locating fishing vessels in an emergency, particularly through the use of new technologies;
Whereas this Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of 

1 ( 1 ) OJ No C 337, 31.12.1991, p. 21; OJ No C 311, 27.11.1992, p. 21.
2 OJ No C 241, 21.9.1992, p. 106; and Decision of 27 October 1993 (not yet published in the Official Journal).
3 OJ No C 169, 6.7.1992, p. 46.
4 OJ No C 28, 3.2.1988, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31993L0103
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01993L0103-20070627&qid=1429467331657&from=EN#src.E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993L0103-20070627&qid=1429811053205&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01993L0103-20070627&qid=1429811053205&from=EN
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Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (1); whereas, therefore, the 
provisions thereof are fully applicable to work on board fishing vessels, without prejudice 
to more stringent and/or specific provisions contained in this Directive;
Whereas the individual Directives already adopted in the field of safety and health at work 
apply, unless otherwise specified, to sea fishing; whereas, therefore, it may in some cases 
be necessary to specify the particular characteristics of this activity in order to ensure that 
the individual Directives are applied in the best way;
Whereas Council Directive 92/29/EEC of 31 March 1992 on the minimum safety and health 
requirements for improved medical treatment on board vessels (2) is applicable in full to the 
sea fishing industry;
Whereas this Directive constitutes concrete progress towards the achievement of the social 
dimension of the internal market,
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1 
Object

1. This Directive, which is the thirteenth individual Directive within the meaning of Article 16 
(1) of Directive 89/391/EEC, lays down minimum safety and health requirements applicable 
to work on board the vessels defined in Article 2.
2. The provisions of Directive 89/391/EEC are fully applicable to the field referred to in 
paragraph 1, without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in 
this Directive.

Article 2 
Definitions

For the purposes of this Directive, the following terms shall have the meanings hereby 
assigned to them:
(a) fishing vessel: any vessel flying the flag of a Member State or registered under the plenary 
jurisdiction of a Member State used for commercial purposes either for catching or catching 
and processing fish or other living resources from the sea;
(b) new fishing vessel: a fishing vessel with a length between perpendiculars of 15 metres or 
over and for which, on or after the date specified in the first subparagraph of Article 13 (1):

(i) the building or major conversion contract is placed; or
(ii) the building or major conversion contract has been placed before the date specified 

in the first subparagraph of Article 13 (1) and which is delivered three or more years 
after that date; or

(iii) in the absence of a building contract:
— the keel is laid, or
— construction identifiable with a specific vessel begins, or
— assembly has commenced, comprising at least 50 tonnes or 1 % of the estimated mass 

of all structural material, whichever is the lesser;
(c) existing fishing vessel: any fishing vessel with a length between perpendiculars of 18 
1 OJ No L 183, 29.6.1989, p. 1.
2 OJ No L 113, 30.4.1992, p. 19.
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metres or over and which is not a new fishing vessel;
(d) vessel: any new or existing fishing vessel;
(e) worker: any person carrying out an occupation on board a vessel, including trainees 
and apprentices but excluding shore personnel carrying out work on board a vessel at the 
quayside and port pilots;
(f) owner: the registered owner of a vessel, unless that vessel has been chartered by 
demise or is managed, either wholly or in part, by a natural or legal person other than the 
registered owner under the terms of a management agreement; in that case, the owner 
shall be construed as the demise charterer or natural or legal person managing the vessel, 
as appropriate;
(g) skipper: the worker who, in accordance with national legislation and/or practice, 
commands the vessel or has responsibility for it.

Article 3 
General provisions

1. Member States shall take the measures necessary to see that:
(a) owners ensure that their vessels are used without endangering the safety and health 

of workers, in particular in foreseeable meterological conditions, without prejudice to 
the skipper’s responsibility;

(b) account is taken of any hazards faced by the rest of the workers when Article 8 (4) of 
Directive 89/391/EEC is applied;

(c) any occurrences at sea which affect or could affect the safety and health of the workers 
on board are described in a detailed report to be forwarded to the relevant competent 
authorities and are recorded carefully and in detail in the ship’s log, where the national 
regulations or legislation in force require such a log to be kept on the type of vessel in 
question or, in the absence of such a log, in a document required for the purpose.

2. Member States shall take the measures necessary to ensure that, as regards compliance 
with this Directive, vessels are subject to regular checks by authorities specifically empowered 
to carry out such checks.
Certain checks concerning compliance with this Directive may be carried out at sea.

Article 4 
New fishing vessels

New fishing vessels must comply with the minimum safety and health requirements laid 
down in Annex I at the latest by the date referred to in the first subparagraph of Article 13 
(1).

Article 5 
Existing fishing vessels

Existing fishing vessels must comply with the minimum safety and health requirements laid 
down in Annex II within seven years of the date referred to in the first subparagraph of 
Article 13. (1).

Article 6 
Extensive repairs, conversions and alterations



ЗМІСТ  93/103/EC  899

Where vessels undergo extensive repairs, conversions and alterations on or after the date 
specified in the first subparagraph of Article 13 (1), such extensive repairs, conversions and 
alterations must comply with the relevant minimum requirements laid down in Annex I.

Article 7 
Equipment and maintenance

1. For the protection of the safety and health of workers, Member States shall take the 
measures necessary to ensure that, without prejudice to the skipper’s responsibility, owners:

(a) ensure that the vessels and their fittings and equipment, particularly those referred to 
in Annexes I and II, are technically maintained, and that any defects found which are 
likely to affect the safety and health of workers are rectified as quickly as possible;

(b) take measures to ensure that the vessels and all fittings and equipment are cleaned 
regularly in order to maintain an appropriate standard of hygiene;

(c) keep on board the vessel an adequate quantity of suitable emergency and survival 
equipment in good working order;

(d) take account of the minimum safety and health requirements concerning life-saving 
and survival equipment given in Annex III;

(e) without prejudice to the provisions of Council Directive 89/656/EEC of 30 November 
1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal 
protective equipment at the workplace (third individual Directive within the meaning 
of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) (1), take account of the personal protective 
equipment specifications given in Annex IV to this Directive.

2. Member States shall take all necessary measures to ensure that, for the protection of 
the safety and health of workers, the owner supplies the skipper with the means needed to 
enable him to fulfill the obligations imposed upon him by this Directive,

Article 8 
Information for workers

1. Without prejudice to the provisions of Article 10 of Directive 89/391/EEC, workers and/
or their representatives shall be informed of all measures to be taken regarding safety and 
health on board vessels.
2. The information must be comprehensible to the workers concerned.

Article 9 
Training of workers

1. Without prejudice to Article 12 of Directive 89/39I/EEC, workers shall be given suitable 
training, in particular in the form of precise, comprehensible instructions, on safety and 
health on board vessels and on accident prevention in particular.
2. The training referred to in paragraph 1 shall cover in particular fire fighting, the use of 
life-saving and survival equipment and, for the workers concerned, the use of fishing gear 
and hauling equipment and the use of various types of signs including hand signals.
Such training shall be subject to the necessary updating where this is required by changes 
in the activities on board.

Article 10 

1 OJ L 393, 30.12.1989, p. 18.



ЗМІСТ  93/103/EC  900

Detailed training of persons likely to command a vessel

Without prejudice to Article 5 (3) of Directive 92/29/EEC, any person likely to command a 
vessel shall be given detailed training on:

(a) the prevention of occupational illness and accidents on board and the steps to be 
taken in event of accident;

(b) stability and maintenance of the vessel under all foreseeable conditions of loading and 
during fishing operations;

(c) radio navigation and communication, including procedures.

Article 11 
Consultation and participation of workers

The consultation of workers and/or their representatives and their participation in discussions 
on the matters covered by this Directive and its Annexes shall take place in accordance with 
Article 11 of Directive 89/391/EEC.

Article 12 
Adaptation of the Annexes

Purely technical adaptations of the Annexes to take account of:
— the adoption of directives in the field of technical harmonization and standardization 

concerning certain aspects of safety and health on board vessels,
— and/or
— technical progress, changes in the international regulations or specifications and new 

findings in the field of safety and health on board vessels,
shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17 of Directive 
89/391/EEC.

Article 13 
Final provisions

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 23 November 1995. They shall forthwith inform 
the Commission thereof.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The 
methods of making such a reference shall be laid down by the Member States.
2. Member States shall communicate to the Commission the texts of the provisions of 
national law which they have already adopted or adopt in the field covered by this Directive.

▼M1 —————

▼B

Article 14

This Directive is addressed to the Member States.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31993L0103


ЗМІСТ  93/103/EC  901

ANNEX I 
MINIMUM SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS FOR NEW FISHING VESSELS 

(Articles 4, 6 and 7 (1) (a)
Preliminary note

The obligations laid down in this Annex apply whenever required by the features of the 
workplace, the activity, the cirumstances or a risk on board a new fishing vessel.
1.  Seaworthiness and stability

1.1. The vessel must be maintained in a seaworthy condition and be properly equipped 
appropriate to its purpose and use.

1.2. Information on the vessel’s stability must be available on board and must be accessible 
to the men on watch.

1.3. All vessels must be sufficiently stable when intact in the conditions of service for 
which they are intended.

The skipper must take the precautionary measures necessary to maintain adequate 
stability of the vessel.

Instructions supplied concerning the vessel’s stability must be strictly observed.

2.  Mechanical and electrical installations

2.1. Electrical installations must be designed and constructed so as not to present any 
danger and so as to ensure:

— protection for the crew and vessel from electrical hazards,
— the proper functioning of all equipment necessary to maintain the vessel in normal 

operational and living conditions without recourse to an emergency power supply,
— the operation of electrical equipment essential for safety in all emergencies.

2.2. An emergency electrical power source must be provided.

Except in open vessels, it must be located outside the engine room and must, in all cases, 
be so arranged as to ensure in the event of fire or other failure of the main electrical 
installation, simultaneous functioning for at least three hours of:
— the internal communication system, fire detectors and emergency signals,
— the navigation lights and emergency lighting,
— the radio installation,
— the emergency electrical fire pump where present.
If the emergency electrical power source is an accumulator battery and the main electrical 

power source fails, the accumulator battery must be automatically connected to the 
emergency electrical switchboard and supply power for an uninterrupted period of 
three hours to the systems referred to in the first, second and third indents of the 
second subparagraph.

The main electrical switchboard and the emergency switchboard must, to the extent 
possible, be installed in such a way that they cannot be exposed simultaneously to water 
or fire.

2.3. Switchboards should be clearly marked; fuse boxes and fuse holders should be checked 
at regular intervals to ensure that the correct rating of fuse is being used.
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2.4. Compartments housing electrical storage batteries must be adequately ventilated.
2.5. Electronic aids to navigation should be tested frequently and well maintained.
2.6. All equipment used in hoisting should be tested and examined at regular intervals.
2.7. All parts of hauling gear, hoisting gear and related equipment should be maintained in 
good repair and working order.
2.8. Where refrigeration plants and compressed air systems are installed they should be 
well maintained and examined at regular intervals.
2.9. Cooking and domestic appliances using heavy gases should be used only in well ventilated 
spaces and care should be taken to avoid any dangerous accumulation of gas.

Cylinders containing flammable and other dangerous gases should be clearly marked as to 
their contents and stowed on open decks.

All valves, pressure regulators and pipes leading from the cylinders should be protected 
against damage.

3.  Radio installation
The radio installation must permit contact at all times with at least one coastal or land-
based station, taking into account the normal conditions for propagation of radio waves.

4.  Emergency routes and exits
4.1. Routes and exits which can be used as emergency routes and exits must be 

unobstructed and easily accessible at all times and lead out as directly as possible to 
the open deck or to a safe area and thence to the survival craft so that workers can 
evacuate their workstations or living areas quickly and as safely as possible.

4.2. The number, distribution and dimensions of the routes and exits which can be used 
as emergency routes and exits must depend on the use, equipment and dimensions of 
workplaces and living areas and on the maximum potential number of persons present.

Exits which can be used as emergency exits and which are closed must be immediately and 
readily operable in an emergency by any worker or by rescue teams.

4.3. Emergency doors and other emergency exits must be adequately weatherproof and 
watertight for their location and particular function.

Emergency doors and other emergency exits must be as fire-resistant as the bulkheads.
4.4. Emergency routes and exits must be indicated by signs in accordance with national 

provisions transposing Directive 92/58/EEC (1).
Such signs must be placed at appropriate points and be made to last.
4.5. Escape routes and facilities and emergency exits requiring illumination must be 

provided with emergency lighting of adequate intensity in case the lighting fails.
5.  Fire detection and fire fighting

5.1. Depending on the dimensions and use of the vessel, the equipment it contains, the 
physical and chemical properties of the substances present and the maximum potential 
number of persons present, living quarters and enclosed workplaces, including the 
engine-room and the fish hold if necessary, must be equipped with appropriate fire-
fighting equipment and, as necessary, with fire detectors and alarm systems.

5.2. Fire-fighting equipment must always be kept in its proper location, maintained in 

1 OJ No L 245, 26.8.1992, p. 23.
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good working order, and be available for immediate use.

Workers must be familiar with the locations of fire-fighting equipment, the way it works 
and how it should be used.

The presence of extinguishers and other portable fire-fighting equipment must always be 
checked before the vessel gets under way.

5.3. Manually-operated fire-fighting equipment must be easily accessible and simple to use 
and must be indicated by signs in accordance with the national provisions transposing 
Directive 92/58/EEC.

Such signs must be placed at appropriate points and be made to last.
5.4. Fire-detection and alarm systems should be regularly tested and well maintained.
5.5. Fire-fighting drills shall be carried out at regular intervals.

6.  Ventilation of enclosed workplaces

Steps must be taken to see that there is sufficient fresh air in enclosed workplaces, having 
regard to the working methods used and the physical demands placed on the workers.
If a mechanical ventilation system is used, it must be maintained in good condition.
7.  Temperature of working areas

7.1. The temperature in working areas must be adequate for the human body during 
the hours of working, having regard to the work methods used, the physical demands 
placed on the workers and the actual or potential weather conditions in the area in 
which the vessel operates.

7.2, The temperature in living quarters, sanitary facilities, canteens and first-aid rooms 
must, where those areas exist, be appropriate to the particular purpose of such areas.

8.  Natural and artificial lighting of workplaces

8.1. Workplaces must as far as possible receive sufficient natural light and be equipped 
with artificial lighting suitable for the fishing operations in hand, without placing 
workers’ safety and health in danger or jeopardizing other vessels.

8.2. Installations for the lighting of working areas, stairs, ladders and passageways must 
be placed in such a way that the type of lighting provided poses no risk of accident to 
workers and no hindrance to the navigation of the vessel.

8.3. Workplaces in which workers are especially exposed to risks in the event of failure of 
artificial lighting must be provided with emergency lighting of adequate intensity.

8.4. Emergency lighting must be maintained in an efficient operating condition and be 
tested at regular intervals.

9.  Decks, bulkheads and deckheads

9.1. Spaces accessible to workers must be non-slip or anti-slip or be provided with devices 
to prevent falls and kept free of obstacles as far as possible.

9.2. Workplaces containing workstations must be adequately soundproofed and insulated, 
bearing in mind the type of tasks involved and the physical activity of workers.

9.3. The surface of decks, bulkheads and deckheads in working areas must be such that 
they can be cleaned or refurbished to an appropriate standard of hygiene.

10.  Doors
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10.1. Means should be provided so that doors can at all times be operated from the inside 
without special equipment.

The doors must be operable from either side when workplaces are in use.
10.2. Doors, and in particular sliding doors, where such have to be used, must function 

as safely as possible for the workers, especially in adverse weather and sea conditions.
11.  Traffic routes — danger areas

11.1. Passageways, trunks, the outer part of deckhouses and all traffic routes in general 
must be equipped with guard rails, grab rails and lifelines or other means of ensuring 
the safety of workers in the course of activities on board.

11.2. If there is a risk that workers may fall through openings in the deck, or from one 
deck to another, adequate protection should be provided wherever possible.

Where guard rails provide such protection, they must be at least one metre high.

11.3. Access to installations above the deck for operations or maintenance purposes must 
be such as to ensure workers’ safety.

Guard rails or similar protective devices of appropriate height must be provided to prevent 
falls.

11.4. Bulwarks or other means provided to prevent persons falling overboard must be 
maintained in an efficient condition.

Bulwarks must be fitted with freeing ports or other similar devices to enable water to 
drain away quickly.

11.5. On stern trawlers with ramps, the upper part of the ramp must be fitted with a gate 
or other means of securing it of the same height as the bulwarks or other adjacent 
means, to protect workers from the risk of falling into the ramp.

This gate or other device must be easily opened and closed, preferably by remote control, 
and must be open only for casting the net or for hauling it in.

12.  Layout of workstations

12.1. Working areas must be kept clear and, as far as possible, be protected from the sea 
and provide adequate protection for workers against falling on the vessel or falling 
overboard.

Handling areas must be sufficiently spacious, in terms of both height and surface area.
12.2. If the engines are controlled from the engine room, they must be controlled from a 

separate area, soundproofed and insulated from the engine room per se and accessible 
without entering the latter.

The navigating bridge is considered to be an area that meets the requirements of the first 
subparagraph.

12.3. The controls for the hauling gear must be installed in an area sufficiently large to 
enable operators to work unhindered.

The hauling gear must also have appropriate safety devices for emergencies, including 
emergency stop facilities.

12.4. The hauling gear operator must have an adequate view of the hauling gear and the 
workers at work.

If the hauling gear is controlled from the bridge, the operator should also have a clear 
view of the workers at work, either directly or via any other suitable medium.

12.5. A reliable communications system must be used between the bridge and the working 
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deck.
12.6. A sharp look out should always be maintained and the crew warned of the imminent 

danger of heavy oncoming seas during fishing operations or when other work is being 
done on deck.

12.7. Contact with bare ropes and warps and with moving parts of the equipment must 
be minimized by installing protective devices.

12.8. Controls must be installed for moving masses, particularly on trawlers:
— devices to immobilize the otter boards,
— devices to control the swinging motion of the codend.

13.  Living quarters

13.1. The location, structure, soundproofing, means of insulation and layout of the 
workers’ living quarters and facilities, where these exist, and means of access thereto 
should be such as to provide adequate protection against weather and sea, vibration, 
noise and unpleasant odours from other parts of the vessel likely to disturb the workers 
during their period of rest. 

 Where the design, dimensions and/or purpose of the vessel allow, the workers’ living 
quarters must be located so as to minimize the effects of motion and acceleration.

 Appropriate measures should be taken as far as possible to protect non-smokers from 
discomfort caused by tobacco smoke.

13.2. The workers’ living quarters should be properly ventilated to ensure a constant 
supply of fresh air and prevent condensation.

Appropriate lighting must be provided in the living quarters, with:
— adequate normal general lighting,
— reduced general lighting to avoid disturbing workers who are resting, and
— local lighting in each berth.
13.3. The galley and mess, where these exist, should be of adequate size, well lit and 

ventilated and easy to clean.
Refrigerators or other low-temperature food-storage equipment must be provided.

14.  Sanitary facilities

14.1. On vessels with living quarters, shower facilities with hot and cold running water, 
wash-basins and toilets must be properly equipped and installed and the respective areas 
must be properly ventilated.
14.2. Every worker must have the use of a place where he can keep his clothes.

15.  First aid

On all vessels first-aid equipment must be available which fulfils the requirements in Annex 
II to Directive 92/29/EEC.

16.  Accommodation ladders and gangways

An accommodation ladder, gangway or other similar equipment providing an appropriate, 
safe means of boarding the vessel must be available.
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17.  Noise

All appropriate technical measures must be taken to reduce the noise level at workplaces 
and in the living quarters as far as possible, taking into account the size of the vessel.

ANNEX II 
MINIMUM SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS FOR EXISTING FISHING VESSELS 

(Articles 5 and 7 (1) (a))

Preliminary note

The obligations laid down in this Annex apply, in so far as the structural characteristics of 
the existing fishing vessel permit, whenever required by the features of the workplace, the 
activity, the circumstances or a risk on board an existing fishing vessel.
1.  Seaworthiness and stability

1.1. The vessel must be maintained in a seaworthy condition and be properly equipped 
appropriate to its purpose and use.

1.2. Where it exists, information on the vessel’s stability must be available on board and 
must be accessible to the men on watch.

1.3. All vessels must be sufficiently stable when intact in the conditions of service for 
which they are intended.

The skipper must take the necessary precautionary measures in order to maintain 
adequate stability of the vessel.

Instructions supplied concerning the vessel’s stability must be strictly observed.

2.  Mechanical and electrical installations
2.1. Electrical installations must be designed and constructed so as not to present any 

danger and so as to ensure:
— protection for the crew and vessel from electrical risks,
— the proper functioning of all equipment necessary to maintain the vessel in normal 

operational and living conditions without recourse to an emergency power supply,
— the operation of electrical equipment essential for safety in all emergencies.
2.2. An emergency electrical power source must be provided.

Except in open vessels, the emergency electrical power source must be located outside the 
engine room and in all cases be so arranged as to ensure, in the event of fire or other failure 
of the main electrical installation, simultaneous functioning for at least three hours of:

— the internal communication system, fire detectors and emergency signals,
— the navigation lights and emergency lighting,
— the radio installation,
— the emergency electrical fire pump where present.

If the emergency electrical power source is an accumulator battery and the main electrical 
power source fails, the accumulator battery must be automatically connected to the 
emergency electrical switchboard and supply power for an uninterrupted period of three 
hours to the systems referred to in the first, second and third indents of the second 
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subparagraph.

The main electrical switchboard and the emergency switchboard must, to the extent 
possible, be installed in such a way that they cannot be exposed simultaneously to water 
or fire.

2.3. Switchboards should be clearly marked; fuse boxes and fuse holders should be 
checked at regular intervals to ensure that the correct rating of fuse is being used.

2.4. Compartments housing electrical storage batteries must be adequately ventilated,
2.5. Electronic aids to navigation should be tested frequently and well maintained.
2.6. All equipment used in hoisting should be tested and examined at regular intervals.
2.7. All parts of hauling gear, hoisting gear and related equipment should be maintained 

in good repair and working order.
2.8. Where refrigeration plants and compressed air systems are installed, they should be 

well maintained and examined at regular intervals.
2.9. Cooking and domestic appliances using heavy gases should be used only in well 

ventilated spaces and care should be taken to avoid any dangerous accumulation of 
gas.

Cylinders containing flammable and other dangerous gases should be clearly marked as to 
their contents and stowed on open decks.

All valves, pressure regulators and pipes leading from the cylinders should be protected 
against damage.
3.  Radio installation

The radio installation must permit contact at all times with at least one coastal or land-
based station, taking into account the normal conditions for propagation of radio waves.
4.  Emergency routes and exits

4.1. Routes and exits which can be used as emergency routes and exits must be 
unobstructed and easily accessible at all times and lead out as directly as possible to 
the open deck or to a safe area and thence to the survival craft so that workers can 
evacuate their workstations or living areas quickly and as safely as possible.

4.2. The number, distribution and dimensions of the routes and exits which can be used 
as emergency routes and exits must depend on the use, equipment and dimensions of 
workplaces and living areas and on the maximum potential number of persons present.

Exits which can be used as emergency exits and which are closed must be immediately 
and readily operable in an emergency by any worker or by rescue teams.

4.3. Emergency routes and exits must be indicated by signs in accordance with national 
provisions transposing Directive 92/58/EEC.

Such signs must be placed at appropriate points and be made to last.
4.4. Escape routes and facilities and emergency exits requiring illumination must be 

provided with emergency lighting of adequate intensity in case the lighting fails.
5.  Fire detection and fire fighting

5.1. Depending on the dimensions and use of the vessel, the equipment it contains, the 
physical and chemical properties of the substances present and the maximum potential 
number of persons present, living quarters and enclosed workplaces, including the 
engine-room and the fish hold if necessary, must be equipped with appropriate fire-
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fighting equipment and, as necessary, with fire detectors and alarm systems.
5.2. Fire-fighting equipment must always be kept in its proper location, maintained in 

good working order, and be available for immediate use.

Workers must be familiar with the location of fire-fighting equipment, the way it works and 
how it should be used.

The presence of extinguishers and other portable fire-fighting equipment must always be 
checked before the vessel gets under way.

5.3. Manually-operated fire-fighting equipment must be easily accessible and simple to use 
and must be indicated by signs in accordance with the national provisions transposing 
Directive 92/58/EEC.

Such signs must be placed at appropriate points and be made to last.
5.4. Fire-detection and alarm systems should be regularly tested and well maintained.
5.5. Fire-fighting drills shall be carried out at regular intervals.

6.  Ventilation of enclosed workplaces

Steps must be taken to see that there is sufficient fresh air in enclosed workplaces, having 
regard to the working methods used and the physical demands placed on the workers.
If a mechanical ventilation system is used, it must be maintained in good condition.
7.  Temperature of working areas

7.1. The temperature in working areas must be adequate for the human body during 
the hours of working, having regard to the work methods used, the physical demands 
placed on the workers and the actual or potential weather conditions in the area in 
which the vessel operates.

7.2. The temperature in living quarters, sanitary facilities, canteens and first-aid rooms 
must, where those areas exist, be appropriate to the particular purpose of such areas.

8.  Natural and artificial lighting of workplaces

8.1. Workplaces must as far as possible receive sufficient natural light and be equipped 
with artificial lighting suitable for the operations in hand, without placing workers’ 
safety and health in danger or jeopardizing the navigation of other vessels.

8.2. Lighting installations in working areas, stairs, ladders and passageways must be placed 
in such a way that the type of lighting envisaged poses no risk of accident to workers 
and no hindrance to the navigation of the vessel.

8.3. Workplaces in which workers are especially exposed to risks in the event of failure of 
artificial lighting must be provided with emergency lighting of adequate intensity.

8.4. Emergency lighting must be maintained in an efficient operating condition and be 
tested at regular intervals.

9.  Decks, bulkheads and deckheads

9.1. Spaces accessible to workers must be non-slip or anti-slip or be provided with devices 
to prevent falls and kept free of obstacles as far as possible.

9.2. Workplaces containing workstations must, in so far as possible, be adequately 
soundproofed and insulated, bearing in mind the type of tasks involved and the physical 
activity of workers.

9.3. The surface of decks, bulkheads and deckheads in working areas must be such that 
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they can be cleaned or refurbished to an appropriate standard of hygiene.
10.  Doors

10.1. Means should be provided so that doors can at all times be operated from the inside 
without special equipment.

The doors must be operable from either side when workplaces are in use.
10.2. Doors and in particular sliding doors, where such have to be used, must function as 

safely as possible for the workers, especially in adverse weather and sea conditions.
11.  Traffic routes — danger areas

11.1. Passageways, trunks, the outer part of deckhouses and all traffic routes in general 
must be equipped with guard rails, grab rails and lifelines or other means of ensuring 
the safety of workers in the course of activities on board.

11.2. If there is a risk that workers may fall through openings in the deck, or from one 
deck to another, adequate protection should be provided wherever possible.

11.3. Access to installations above the deck for operation or maintenance purposes must 
be such as to ensure workers’ safety.

Guard rails or similar protective devices of appropriate height must be provided to prevent 
falls.

11.4. Bulwarks or other means provided to prevent persons falling overboard must be 
maintained in an efficient condition.

Bulwarks must be fitted with freeing ports or other similar devices to enable water to 
drain away quickly.

11.5. On stern trawlers with ramps, the ramp must be fitted with a gate or other means 
of securing it of the same height as the bulwarks or other adjacent means, to protect 
workers from the risk of falling into the ramp.

This gate or other device must be easily opened and closed and must be open only for 
casting the net or for hauling it in.

12.  Layout of workstations

12.1. Working areas must be kept clear and, as far as possible, be protected from the sea 
and provide adequate protection for workers against falling on the vessel or falling 
overboard.

Handling areas must be sufficiently spacious, in terms of both height and surface area.
12.2. If the engines are controlled from the engine room, they must be controlled from a 

separate area, soundproofed and insulated from the engine room per se and accessible 
without passing through the latter.

The navigating bridge is considered to be an area that meets the requirements of the first 
subparagraph.

12.3. The controls for the hauling gear must be installed in an area sufficiently large to 
enable operators to work unhindered.

The hauling gear must also have appropriate safety devices for emergencies, including 
emergency stop facilities.

12.4. The hauling gear operator must have an adequate view of the hauling gear and the 
workers at work.

If the hauling gear is controlled from the bridge, the operator should also have a clear 
view of the workers at work, either directly or via any other suitable medium.
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12.5. A reliable communications system must be used between the bridge and the working 
deck.

12.6. A sharp look out should always be maintained and the crew warned of the imminent 
danger of heavy oncoming seas during fishing operations or when other work is being 
done on deck.

12.7. Contact with bare ropes and warps and with moving parts of the equipment must 
be minimized by installing protective devices.

12.8. Controls must be installed for moving masses, particularly on trawlers:
— devices to immobilize the otter boards,
— devices to control the swinging motion of the codend.

13.  Living quarters

13.1. The workers’ living quarters, where they exist, must be such as to minimize noise, 
vibration, the effects of motion and acceleration, and unpleasant odours from other 
parts of the vessel.

Appropriate lighting must be installed in the living quarters.
13.2. The galley and mess, where they exist, should be of adequate size, adequately lit 

and ventilated and easy to clean.

Refrigerators or other low-temperature food-storage equipment must be provided.

14.  Sanitary facilities

On vessels with living quarters, toilets, wash-basins and, if possible, a shower must be 
installed and the respective areas must be properly ventilated.
15.  First aid

On all vessels first-aid equipment must be available which fulfils the requirements in Annex 
II to Directive 92/29/EEC.
16.  Accommodation ladders and gangways

An accommodation ladder, gangway or other similar equipment providing an appropriate, 
safe means of boarding the vessel must be available.

ANNEX III 
MINIMUM SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS 

FOR CONCERNING LIFE-SAVING AND SURVIVAL EQUIPMENT 
(ARTICLES 7 (1) (D))

Preliminary note

The obligations laid down in this Annex apply wherever required by the features of the 
workplace, the activity, the circumstances or a risk on board a vessel.
1. Vessels must carry adequate life-saving and survival equipment, including adequate 
means of recovering workers from the water, and radio rescue, in particular an emergency 
position-indicating radio beacon with a hydrostatic release mechanism, taking account of 
the number of persons on board and the area in which the vessel is operating.
2. All items of life-saving and survival equipment must be kept in their proper locations, 
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maintained in good working order and be available for immediate use.

They must be checked by the workers before the vessel leaves port and during the voyage.

3. The life-saving and survival equipment must be inspected at regular intervals.
4. All workers must receive proper training and appropriate instructions in anticipation of 
an emergency.
5. If the length of the vessel exceeds 45 metres or if five or more workers are carried, a 
muster list must be provided with clear instructions for each worker which must be followed 
in case of emergency.
6. Musters of workers for survival drill should be carried out each month in port and/or at 
sea.

These drills must ensure that the workers thoroughly understand and are exercised in the 
duties which they have to perform with respect to the handling and operation of all life-
saving and survival equipment.

Workers must be trained in the setting up and operation of the portable radio equipment, 
where carried.

ANNEX IV 
MINIMUM SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS CONCERNING PERSONAL 

PROTECTIVE EQUIPMENT 
(Articles 7 (1) (e))

Preliminary note

The obligations laid down in this Annex apply whenever required by the features of the 
workplace, the activity, the circumstances or a risk on board a vessel.
1. Where risks to the safety and health of workers cannot be prevented or sufficiently 
limited by collective or technical means of protection, they must be provided with personal 
protective equipment.
2. Personal protective equipment in the form of clothing or worn over clothing must be in 
bright colours, contrasting with the marine environment and clearly visible.
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23. ДИРЕКТИВА РАДИ 92/29/ЄЕС ВІД 31 БЕРЕЗНЯ 1992 РОКУ ПРО 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЩОДО 
ПОКРАЩЕНОГО МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА БОРТУ СУДЕН

(OВ L 113, 30.4.1992, С. 19)

Зі змінами, внесеними:
Офіційний вісник

№ сторінка дата
►M1 Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту і Ради № 
1882/2003 від 29 вересня 2003 року L 284 1 31.10.2003

►M2 Директивою Європейського Парламенту і Ради 2007/30/ЄС 
від 20 червня 2007 року L 165 21 27.6.2007

►M3 Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту і Ради № 
1137/2008 від 22 жовтня 2008 року L 311 1 21.11.2008

▼B

ДИРЕКТИВА РАДИ 92/29/ЄЕС 
від 31 березня 1992 року 

про мінімальні вимоги охорони праці для поліпшення 
медичного обслуговування на борту суден

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ:

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства 
і, зокрема, його статтю 118а;

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), підготовлену після узгодження з Дорадчим 
комітетом з безпеки, гігієни і охорони праці; 

У співпраці з Європейським Парламентом (2);

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (3);

Оскільки повідомлення Комісії щодо її програми з безпеки, гігієни і охорони праці (4) 
передбачає заходи забезпечення медичним обслуговуванням на морі;

Оскільки охорона праці працівників на борту судна, що має робочі місця, пов’язані 
з великою кількістю різних ризиків, з урахуванням, серед іншого, його географічної 
ізоляції, вимагає особливої уваги;

Оскільки на суднах повинні передбачатися необхідні медичні приналежності, 
перебувати у хорошому стані і регулярно перевірятися, так щоб працівники могли 
отримувати належне медичне лікування, під час плавання; 

Оскільки для забезпечення відповідного медичного лікування, необхідно сприяти 
навчанню та інформуванню моряків стосовно використання медичних засобів;

Оскільки використання методів медичного консультування на великих відстанях є 
ефективним способом сприяння охороні праці працівників.
1 ОВ No L 183, 24.7.1990, С. 6   та ОВ No L 74, 20.3.1991, С. 11
2 ОВ No L 48, 25.2.1991, С. 154  та ОВ No L 326, 16.12.1991, С. 72.
3 ОВ No C 332, 31.12.1990, С. 165
4 ОВ No C 28, 3.2.1988, С.3
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УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

С т а т т я  1 
Визначення

У значенні цієї Директиви терміни, що наводяться нижче, мають такі значення:

(а) судно: будь-яке судно, що плаває під прапором держави-члена або зареєстроване 
під її повною юрисдикцією держави-члена, що плаває у відкритому морі або 
займається рибальством в устях рік, державне або приватне, за винятком:

 - суден прибережного судноплавства;

 - військових кораблів;

▼B	

 - прогулянкових суден, які використовуються у некомерційних цілях і не 
укомплектованих професійною командою;

 - буксирних суден, що курсують у районі портів.

Судна повинні класифікуватися за трьома категоріями, відповідно до Додатка I.

(b) працівник: будь-яка особа, що виконує роботу на борту судна, включаючи учнів 
і молодших матросів (юнг), за винятком портових лоцманів і прибережного 
персоналу, що виконує роботи на борту судна, яке стоїть на пристані;

(c) власник: зареєстрований власник судна, якщо це судно не здане в найм на 
основі оренди, або якщо їм повністю чи частково володіє фізична або юридична 
особа, що не є офіційним зареєстрованим власником відповідно до умов угоди 
про володіння; у цьому випадку під власником відповідно повинен розумітися, 
фрахтувальник, що орендує, або фізична чи юридична особа, що володіє судном;

(d) медичні приналежності: ліки, медичні прилади та устаткування, а також 
протиотрути, неповний перелік яких наведений у Додатку II;

(e) протиотрута (антидот): речовина, що використовується для запобігання дії 
шкідливого ефекту або ефектів, прямого чи опосередкованого, однієї або більше 
речовин, включених у перелік небезпечних речовин, викладених у Додатку Ш.

С т а т т я  2 
Ліки, прилади і медичне устаткування — Корабельний лазарет — Лікар

Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб:

1.
(а) кожне судно, що плаває під її прапором або зареєстроване під її повною 

юрисдикцією, завжди мало на борту медичні приналежності, які задовольняли 
б по якості, принаймні, характеристики, наведені у Розділах I та II Додатку II для 
категорії суден, до якої воно належить;

(b) кількість медичних препаратів та устаткування, які необхідно мати, залежало 
від характеру плавання, зокрема, портів заходу, пункту призначення, тривалості 
плавання, типу або видів робіт, що підлягають виконанню під час плавання, 
характеру вантажу та чисельності працівників;

(c) перелік ліків і медичного устаткування, включених у медичні приналежності, 
був деталізований у контрольному списку, що відповідає, принаймні, структурі, 
зазначеній у розділах А, B і C (1) і (2) Додатку IV;
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2.
(а) кожне судно, що плаває під її прапором або зареєстроване під її повною 

юрисдикцією, мало б для кожного рятувального плоту та рятувального човна 
водонепроникну медичну аптечку, що містить, щонайменше, ті медичні 
приналежності, які визначені в розділах I та II Додатку II для категорії суден класу 
В;

(b) вміст цих аптечок також повинен бути докладно описаний у контрольному 
списку, наведеному в пункті 1 (c);

3. Кожне судно, що плаває під її прапором або зареєстроване під її повною юрисдикцією 
із зареєстрованою масою понад 500 тонн, з командою 15 і більше осіб і перебуває у 
плаванні понад три дні, повинно мати корабельний лазарет, у якому можна було б 
проводити медичне лікування при достатньому матеріалі та у гігієнічних умовах;

4. Кожне судно, що плаває під її прапором або зареєстроване під її повною 
юрисдикцією, з командою у 100 чоловік і більше, і перебуває у міжнародному 
плаванні понад три дні, повинно мати лікаря, відповідального за медичне 
обслуговування на борту.

▼B

С т а т т я  3
Протиотрути (антидоти)

Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб:

1. на кожному судні, що плаває під її прапором або зареєстрованому під її повною 
юрисдикцією і має на борту будь-які з небезпечних речовин, перерахованих у Додатку 
III, повинні також знаходитися медичні приналежності, включаючи, принаймні, ті 
протиотрути (антидоти), які зазначені у Розділі III Додатка II;

2. будь-яке судно поромного типу, що плаває під її прапором або зареєстроване під її 
повною юрисдикцією, умови роботи якого не завжди дозволяють заздалегідь знати 
характер небезпечних речовин, що підлягають транспортуванню, повинно мати на 
борту медичні приналежності, що включають, принаймні, протиотрути, зазначені в 
Розділі III Додатка ІІ.

Однак, зазвичай в тих випадках, коли ефект протидії повинен тривати менш двох 
годин, необхідно обмежитися тими протиотрутами, які необхідно застосовувати 
у винятково надзвичайних ситуаціях протягом часу, що не перевищує звичайну 
тривалість протидії.

3. вміст медичного приладдя, зокрема, що стосується протиотрут, повинен бути 
докладно описаний в контрольному аркуші, у відповідності, принаймні, з тією 
загальною структурою, що приводиться в розділах А, B і С, 3 Додатку IV.

С т а т т я  4
Розподіл обов’язків

Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб:

1. (а) забезпечення та поповнення медичного приладдя будь-якого судна, що плаває 
під її прапором або зареєстрованого під її повною юрисдикцією, було б обов’язком 
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винятково власника, і абсолютно не за рахунок працівників;

(b) розпорядження медичним приладдям було покладено на відповідальність 
капітана судна, що може, без шкоди для такої відповідальності, делегувати такий 
обов’язок на одного або більше працівників, які відповідно до їх компетенції спеціально 
призначаються для цієї мети;

2. медичні приналежності підтримувалися в хорошому стані, кожного разу 
якнайшвидше поповнювалися та/або замінялися, як одна із пріоритетних процедур 
звичайного поповнення запасів;

3. у випадку надзвичайної ситуації, оголошеної капітаном, після одержання медичної 
висновку, якнайшвидше забезпечувалася поставки відсутніх на борту ліків, медичного 
обладнання та протиотрут.

С т а т т я  5
Інформація та навчання

Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб:

1. Медичні приналежності супроводжувалися одним або більше інструкціями по 
використанню, включаючи інструкції із застосування, принаймні, тих протиотрут, які 
зазначені в Розділі III Додатка II;

2. Всі особи, що одержали професійне морське навчання та які мають намір працювати 
на борту судна, мають пройти курс навчання щодо медичних чи надзвичайних заходів, 
які необхідно негайно вживати у випадку аварії або при важкому стані потерпілих.

3. Капітан та будь-який працівник або працівники, яким він делегує свої обов’язки по 
використанню медичного приладдя у відповідності з пунктом (b) частини 1 статті 4, 
періодично заново повинні проходити спеціальний курс підготовки, принаймні, раз 
на п’ять 

▼B

років, беручи до уваги специфічні небезпеки та потреби у навчанні, пов’язані з різними 
категоріями суден, а також відповідно до загальних основних принципів, викладених 
у Додатку V.

С т а т т я  6 
Медичні консультації по радіо

1. З метою надання невідкладної медичної допомоги працівникам, кожна держава-
член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб:

(а) були визначені один або більше центрів, призначених для надання безкоштовних 
медичних консультацій по радіо;
(b) деякі з лікарів, що обслуговують такі радіоцентри по наданню консультацій, 
пройшли б підготовку по вивченню спеціальних умов, які переважно мають місце 
на борту судна.

2. З метою оптимізації надання консультацій, консультативні радіоцентри повинні 
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зберігати особові медичні картки за узгодженням із працівниками, на яких вони 
заводяться.
Такі записи є конфіденційними та повинні зберігатися відповідним чином.

С т а т т я  7 
Інспектування

1. Кожна держава-член повинна забезпечувати, щоб компетентна особа або 
компетентний орган проводили щорічне інспектування, з метою перевірки того, що 
на борту суден, що плавають під її прапором:

- медичні приналежності відповідають мінімумові вимог цієї Директиви;

- контрольний список, передбачений у пункті (с) частини 1 статті 2), підтверджує, що 
медичні приналежності відповідають цьому мінімумові вимог;

- медичні приналежності правильно зберігаються;

- дотримується термін придатності препаратів.

2. Інспектування медичних засобів, що зберігаються на рятувальних човнах повинно 
проводитися в процесі щорічного технічного обслуговування таких човнів.
Такі інспекції можуть, у виняткових випадках, відкладатися на строк до 5 місяців.

▼M3

С т а т т я  8 
Процедура Комітету

1. Комісія діє за сприянням комітету для суто технічної адаптації додатків до цієї 
Директиви з огляду на технічний прогрес або зміни до національного законодавства 
або удосконалення і нові здобутків у цій сфері. 
Такі заходи, спрямовані на внесення змін до несуттєвих положень цієї Директиви, 
ухвалюються згідно з процедурою регулювання з контролем, передбаченим 
частиною 2. З причин нагальної потреби Комісія може звернутися до процедури в 
умовах крайньої необхідності, передбаченої в частині 3.
2. За наявності посилання на цю частину застосовуються частини 1-4 статті 5а, а також 
стаття 7 Рішення 1999/468/ЄС, а зокрема, у відповідності до положень статті 8.

▼M3

3. За наявності посилання на цю частину застосовуються частини 1, 2, 4 та 6 статті 5а, а 
також стаття 7 Рішення 1999/468/ЄС, а зокрема, у відповідності до положень статті 8.

▼B 

С т а т т я  9

Прикінцеві положення

1. Держави-члени повинні ввести в дії закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення, необхідні для забезпечення відповідності з цією Директивою до 31 грудня 
1994 року. Вони повинні негайно інформувати про це Комісію.
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Якщо держави-члени приймають ці положення, то останні повинні містити посилання 
на цю Директиву, або супроводжуватися таким посиланням в офіційних публікаціях. 
Способи зазначення таких посилань повинні визначатися державами-членами.

2. Держави-члени повинні повідомляти в Комісію тексти положень національних 
законів у сфері, яка регламентується цією Директивою, які вже прийняті або 
приймаються.

▼M2	 _________
С т а т т я  9 а 

Звіт з імплементації

Кожних п’ять років держави-члени надають Комісії звіт з практичної імплементації 
цієї Директиви у формі особливої глави єдиного звіту, передбаченого частинами 1, 2 
та 3 статті 17а Директиви 89/391/ЄЕС, що слугує підставою для оцінки Комісії, згідно з 
частиною 4 статті 17а цієї Директиви..

▼B

С т а т т я  10

Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼B

ДОДАТОК I 
КАТЕГОРІЇ СУДЕН 

(Частина (а) статті 1)

А - Судна, що плавають у відкритому морі або морські рибальські судна без 
обмеження довжини рейсу.

В -  Судна, що плавають у відкритому морі або морські рибальські судна, що 
здійснюють рейси на відстань менше 150 морських миль від найближчого порту, 
яке має необхідне медичне устаткування. (1)

С - Берегові кораблі, судна та інші морські транспортні засоби, що курсують поблизу 
берега і не мають ніяких кают, крім будиночка на колесах.

▼B

1 Категорія B повинна бути розширена і включати судна, що плавають у відкритому морі та морські рибальські судна, які 
здійснюють рейси на відстань не менш 175 морських миль від найближчого порту, яким має необхідне медичне устаткування, 
і постійно перебувають у межах досяжності гелікоптерних рятувальних служб. З цією метою кожна держава-член повинна 
представляти найновішу інформацію про місцезнаходження відповідних гелікоптерних рятувальних служб та умови їх роботи:
 (a) іншим державам-членам та Комісії;
 (b) капітанам суден, що плавають під їх прапором або зареєстрованих під їх повною юрисдикцією, які мають або можуть 
мати відношення до транспортних засобів, зазначеним у першому абзаці цієї примітки; інформація повинна представлятися з 
використанням відповідних можливостей, наприклад, через консультаційні радіоцентри, центри координації рятувальних робіт 
або прибережні радіостанції.
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ДОДАТОК II

МЕДИЧНІ ПРИНАЛЕЖНОСТІ (НЕПОВНИЙ ПЕРЕЛІК)

(Частина (d) статті 1)

I. ЛІКИ Категорії суден
A В С

1. Серцево-судинні засоби 
(a) Аналептики серцевого кровообігу – симпатомиметики х х
(b) Препарати проти стенокардії х х х
(c) Сечогінні засоби х х
(d) Кровоспинні засоби х х х
(e) Гіпотензивні засоби х

2. Препарати для лікування шлунково-кишкових захворювань 
(а) Засоби для лікування гастритів і кишкових захворювань 
· противиразкові препарати х
· протикислотні препарати х х
(b) Протирвотні препарати х х х
(c) Проносні засоби х
(d) Протипроносні засоби х х х
(e) Антисептики проти кишкових захворювань х ух
(f) Гемороїдальні препарати х х

3. Анальгезируючі спазмолітичні засоби 
(а) Анальгезируючі, жарознижуючі і протизапальні засоби х х х
(b) Сильні анальгезируючі засоби х х
(c) Спазмолитики х х 

4. Препарати, що діють на центральну нервову систему 
(а) Транквілізатори та седативні препарати х х 

(b) Нейролептичні засоби  х х 
(c) Засоби від морської хвороби х х  х 
(d) Засоби від епілепсії х 

5. Протиалергійні та анафілактичні засоби 
(а) антигістамінні  х х 
(b) глюкокортикоїди для ін’єкцій  х х 

6. Препарати для лікування дихальних шляхів 
(а) Препарати для лікування бронхіальних захворювань  х х 
(b) Засоби від кашлю  х х 
(c) Засоби від застуди та синуситів  х х 

7. Протиінфекційні засоби 
(а) Антибіотики (не менше двох груп)  х х 

(b) Антибактеріальні сульфаміди  х х 
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(c) Антисептичні препарати для лікування захворювань сечових 
шляхів х 

(d) Протиінфекційні препарати  х х 
(e) Протиінфекційні препарати для лікування кишкових 
захворювань  х х 

(f) Протиправцеві вакцини та імуноглобуліни  х х 

8. Речовини, що сприяють регідратацію, споживання калорій і 
розширення плазми   x  x 

9. Препарати для зовнішнього застосування 
(а) Нашкірні засоби  
- розчини антисептиків 

х  х х 

▼B

- мазі антибіотиків  х х 
- анальгезируючі та протизапальні мазі  х x 
- протигрибкові мазі х 
- протиопікові препарати  х  х х 
(b) Очні препарати 
 - краплі антибіотиків  х х 

- протизапальні краплі антибіотиків  х х 
- анестезуючі краплі  х х 
- краплі, що знижують напругу х х 
(c) Засоби для лікування вушних захворювань  
- розчини антибіотиків  х х 

- анестезуючі та протизапальні розчини  х x 
(d) Протизапальні препарати для лікування порожнини рота 
та горла 
 - антибіотики та антисептики для полоскання 

 х х 

(e) Препарати для місцевої анестезії 
 - препарати для місцевої анестезії на основі заморожування х 

- препарати для місцевої анестезії на основі підшкірних ін’єкцій  х х 
- антисептичні та анестезуючі суміші від зубних захворювань  х х 

▼B 

II. МЕДИЧНЕ УСТАТКУВАННЯ, КОМПЛЕКТИ Категорії суден
A В С

1. Реаніматологічні засоби 
- Ручні реаніматологічні прилади  х х 

- Прилади постачання кисню із клапаном для зменшення 
тиску, у яких може використовуватися промисловий 
кисень, отриманий як із запасів на судні, так і з кисневого 
контейнера 

 х х (1) 

- Механічний аспіратор для очищення верхніх дихальних 
шляхів  х х 

- реаніматологічна трубка  х  х х 
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2. Перев’язні засоби та засоби для накладення швів 
- Одноразовий зшивач або набір голок для накладення швів  х х 

- Еластичний перев’язний бинт х х  х 
- Марлеві пов’язки х 
- Марлеві тампони для пов’язок на палець х 
- Стерильні марлеві давлячі пов’язки  х  х х 
- Вата  х х 
- Стерильні простирадла для потерпілих від опіків  х х 
- Трикутна пращевидна пов’язка х х 
- Одноразові поліетиленові рукавиці  х  х х 
- Перев’язні матеріали  х  х х 
- Стерильні давлячі бинти  х  х х 
- Засоби для спайки швів або пов’язки з окису цинку  х  х х 
- Комплекти для накладання швів з голками х 
3. Інструменти 
- Одноразові скальпелі х 

- Набір інструментів з нержавіючої сталі  х х 
- Ножиці  х х 
- Дисекторні щипці  х х 
- Кровоспинні затиски  х х 
- Голчасті щипці х 
- Одноразові бритви х 
4. Засоби для обстеження і спостереження за хворими 
- Одноразові шпателі для язика х 

- Реактивні смужки для аналізу сечі х 
- Температурні аркуші х 
- Медичні пелюшки х 
- Стетоскоп х 
- Анероїдний сфигмометр х 
- Звичайні медичні термометри  х х 
- іпотермічні термометри х 
5. Засоби для ін’єкцій, перфузії, проколів, пункцій і 
катетеризації  
- дренажні інструменти для урології 

х 

- набір для ректальних уливань х 
- одноразовий фільтр инфузор х 
- урологічна дренажна сумка х 
- одноразові шприци та голки  х х 
- катетери х 
6. Загальне медичне приладдя 
- Судно х 

- Грілки х 

▼B

- Баночка для сечі х 
- Пузир з льодом х
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7. Мобілізаційне та фіксуюче приладдя 
- М’які лубки (шини) для пальців  х х 

- М’які лубки (шини) для рук х х 
- Надувні шини  х х 
- Стегнові шини  х х 
- Комір для іммобілізації шиї  х х 
- Томасівська шина або спеціальні матраци х 
8. Дезінфекція, дезінсекція та профілактика 
- Водні дезінфекційні розчини х 

- Рідкі інсектициди х 
- Порошкові інсектициди х 

III. АНТИДОТИ (ПРОТИОТРУТА)
1. Ліки 

- Загальні 
- Серцево-судинні 
- Шлунково-кишкові 
- Для центральної нервової системи 
- Антинеефективні 
- Для зовнішнього застосування 

2. Медичні прилади та устаткування 

- Необхідне для постачання кисню (включаючи технічне обслуговування) 

Примітка 

Для детальної імплементації Секції III, держави-члени повинні звернутися до 
Медичного довідника ММО (1) з надання першої допомоги при нещасних випадках, 
пов’язаних з небезпечними вантажами, які включені до зведеного переліку 
небезпечних вантажів ММО. 

При імплементації статті 8 необхідно враховувати будь-яку зміну Секції III і, окрім 
іншого, будь-яке оновлення Медичного довідника ММО, зазначеного вище. 

▼B

ДОДАТОК III 
НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ 

(Частина (е) статті 1 і частина 1 статті 3)

Речовини, перераховані у цьому Додатку, повинні братися до уваги, в якій би формі 
вони не перебували на борту судна, включаючи форму відходів або залишків від 
вантажів. 

- Вибухонебезпечні речовини і предмети 
- Гази: стислі, зріджені або розріджені під тиском 
- Займисті рідини 
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- Займисті тверді речовини 
- Речовини, здатні до раптового загоряння 
- Речовини, які при контакті з водою виділяють займисті гази 
- Займисті речовини 
- Органічні перекиси 
- Токсичні речовини 
- Інфекційні речовини 
- Радіоактивні речовини 
- Корозійні речовини 
- Різні небезпечні речовини, тобто будь-які речовини, які, як показав досвід, є або 
можуть бути небезпечними, тому положення статті 3 повинні виконуватися. 

Примітка

Для детальної імплементації цього Додатка, держави-члени можуть звернутися до 
зведеного видання 1990 року Зведеного переліку небезпечних вантажів ММО. 

При імплементації статті 8, необхідно враховувати будь-яке внесення змін до цього 
Додатку і, окрім іншого, будь-яке оновлення Переліку небезпечних вантажів ММО, 
зазначеного вище. 

▼B

ДОДАТОК IV 
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ІНСПЕКЦІЇ МЕДИЧНОГО ПРИЛАДДЯ СУДНА 

(Пункт (с) частини 1 статті 2, частина 3 статті 3)

СЕКЦІЯ А. СУДНА КАТЕГОРІЇ А

I. Відомості про судно

Назва: ___________________________________________________  
Прапор: __________________________________________________  
Порт приписки: ___________________________________________

II. Медичні приналежності 

1. ЛІКИ Необхідна 
кількість

Кількість, 
наявна на 

судні

Примітки, 
зокрема, 

строк 
придатності

1.1. Серцево-судинні засоби 
(а) Аналептики серцевого кровообігу - симпатомиметики 0  0 0

(b) Препарати проти стенокардії  0  0 0
(c) Сечогінні засоби  0  0 0
(d) Кровоспинні засоби  0  0 0
(e) Гіпотензивні засоби  0  0 0
1.2. Препарати для лікування шлунково-кишкових захворювань 
(а) Засоби для лікування гастритів і кишкових захворювань 
- противиразкові препарати 

 0  0 0

- протикислотні препарати  0  0 0
(b) Протирвотні препарати 0  0 0
(c) Проносні засоби  0  0
(d) Протипроносні засоби  0  0 0
(e) Антисептики проти кишкових захворювань  0  0 0
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(f) Гемороїдальні препарати  0 0 0
1.3. Анальгезируючі та спазмолітичні засоби
(а) Анальгезируючі, жарознижуючі та протизапальні засоби  0  0 0

(b) Сильні анальгезируючі засоби  0  0 0
(c) Спазмолітики  0  0 0
1.4. Препарати, що діють на центральну нервову систему 
(а) Транквілізатори та седативні засоби  0  0 0

(b) Нейролептичні засоби  0  0 0
(c) Засоби від морської хвороби  0  0 0
(d) Засоби від епілепсії  0  0 0
1.5. Протиалергійні та анафілактичні засоби 
(а) антигістамінні  0  0 0

(b) глюкокортікоїди для ін’єкцій  0  0 0
1.6. Препарати для лікування дихальних шляхів 
(а) Препарати для лікування бронхіальних захворювань  0  0 0

(b) Засоби від кашлю  0  0 0
(c) Засоби від застуди і синуситів  0 0 0

▼B

1.7. Протиінфекційні засоби
(а) Антибіотики (не менше двох груп)  0  0 0
(b) Антибактеріальні сульфаміди  0  0 0
(c) Антисептичні препарати для лікування захворювань сечових 
шляхів  0  0 0
(d) Протизапальні препарати 
(e) Протиінфекційні препарати для лікування кишкових 
захворювань  0  0 0
(f) Протиправцеві вакцини і імуноглобуліни  0  0 0
1.8. Речовини, які сприяють дегідратації, споживанню калорій і 
розширенню плазми
1.9. Препарати для зовнішнього застосування 
(а) Нашкірні засоби 
 - розчини антисептиків  0  0 0
- мазі антибіотиків  0  0 0
- анальгезируючі і протизапальні мазі  0  0 0
- протигрибкові мазі 0  0 0
- протиопікові препарати  0  0 0
(b) Очні препарати 
 - краплі антибіотиків  0  0 0
- протизапальні краплі антибіотиків  0  0 0
- анестезуючі краплі  0 0 0
- краплі, що знижують напругу  0  0 0
(c) Засоби для лікування вушних захворювань  
- розчини антибіотиків  0 0 0
- анестезуючі та протизапальні розчини  0  0 0
(d) Протизапальні препарати для лікування порожнини рота і 
горла 
 - антибіотики та антисептики для полоскання  0 0 0
(e) Препарати для місцевої анестезії  
- препарати для місцевої анестезії на основі заморожування  0  0 0
- препарати для місцевої анестезії на основі підшкірних ін’єкцій  0  0 0
- антисептичні та анестезуючі суміші від зубних захворювань  0 0 0

2. МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ, УСТАТКУВАННЯ, КОМПЛЕКТИ
2.1.Реаніматологічні засоби 
- Ручні реаніматологічні прилади  0  0 0

- Прилади постачання кисню із клапаном для зменшення тиску, в 
яких може використовуватися промисловий кисень, отриманий 
як із запасів на судні, так і з кисневого контейнера

0 0 0



ЗМІСТ  92/29/ЄЕС 924

- Механічний аспіратор для очищення верхніх дихальних шляхів 0 0 0
- Реаніматологічна трубка 0 0 0
2.2. Перев’язні засоби та засоби для накладення швів 
- Одноразовий зшивач або набір голок для накладення швів 0 0 0

- Еластичний перев’язний бинт 0 0 0
- Марлеві пов’язки 0 0 0
- Марлеві тампони для пов’язок на палець 0 0 0
- Стерильні марлеві давлячі пов’язки 0 0 0

▼B

- Вата 0 0 0
- Стерильні простирадла для потерпілих від опіків 0 0 0
- Трикутна пращевидна пов’язка 0 0 0
- Одноразові поліетиленові рукавички 0 0 0
- Перев’язні матеріали 0 0 0
- Стерильні давлячі бинти 0 0 0
- Засоби для спайки швів або пов’язки з окису цинку 0 0 0
- Комплекти для накладання швів з голками 0 0 0
2.3. Інструменти 
- Одноразові скальпелі 0 0 0
- Набір інструментів з нержавіючої сталі 0 0 0
- Ножиці 0 0 0
- Дисекторні щипці 0 0 0
- Кровоспинні затиски 0 0 0
- Голчасті щипці 0 0 0
- Одноразові бритви 0 0 0
2.4. Засоби для обстеження та спостереження за хворими 
- Одноразові шпателі для язику 0 0 0
- Реактивні смужки для аналізу сечі 0 0 0
- Температурні аркуші 0 0 0
- Медичні пелюшки 0 0 0
- Стетоскоп 0 0 0
- Анероїдний сфигмометр 0 0 0
- Звичайні медичні термометри 0 0 0
- Гіпотермічні термометри 0 0 0
2.5. Засоби для ін’єкцій, перфузії, проколовши, пункцій і 
катетеризації 
- дренажні інструменти для урології 0 0 0
- набір для ректальних уливань 0 0 0
- одноразовий фільтр инфузор 0 0 0
- урологічна дренажна сумка 0 0 0
- одноразові шприци та голки 0 0 0
- катетери 0 0 0
2.6. Загальні медичні приналежності 
- Судна 0 0 0
- Грілки 0 0 0
- Лід 0 0 0
2.7. Імобілізаційне та фіксуюче приладдя 
- М’які лубки (шини) для пальців 0 0 0
- М’які лубки (шини) для рук 0 0 0
- Надувні шини 0 0 0
- Стегнові шини 0 0 0
- Комір для іммобілізації шиї 0 0 0
- Томасівська шина або спеціальні матраци 0 0 0

▼B



ЗМІСТ  92/29/ЄЕС 925

2.8. Дезінфекція, дезінсекція та профілактика 
- Водні дезінфекційні речовини 0 0 0

- Рідкі інсектициди 0 0 0
- Порошкові інсектициди 0 0 0

3. АНТИДОТИ (ПРОТИОТРУТА) 

3.1. Загальні 0 0 0
3.2. Серцево-судинні 0 0 0
3.3. Шлунково-кишкові 0 0 0
3.4. Для центральної нервової системи 0 0 0
3.5. Для системи подиху 0 0 0
3.6. Протиінфекційні 0 0 0
3.7. Для зовнішнього застосування 0 0 0
3.8. Інші 0 0 0
3.9. Необхідні для подачі кисню 0 0 0

Місце і дата розгляду: _____________________________________________ 
Підпис капітана:__________________________________________________ 
Стверджуючий підпис відповідальної особи або органа: ____________________

▼B

СЕКЦІЯ В. СУДНА КАТЕГОРІЇ B

I. Відомості про судно 

Назва: ____________________________________________ 
Прапор: ___________________________________________ 
Порт приписки: _____________________________________

ІІ. Медичні приналежності 
1.1. Серцево-судинні засоби 

(а) Аналептики серцевого кровообігу - 
симпатомиметики 0 0 0
(b) Препарати проти стенокардії 0 0 0
(c) Сечогінні засоби 0 0 0
(d) Кровоспинні засоби 0 0 0
1.2. Препарати для лікування шлунково-
кишкових захворювань 

(а) Засоби для лікування гастритів і кишкових 
захворювань 0 0 0
- протикислотні препарати 0 0 0
(b) Протирвотні препарати 0 0 0
(c) Протипроносні засоби 0 0 0
(d) Антисептики проти кишкових захворювань 0 0 0
(e) Гемороїдальні препарати 0 0 0
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1.3. Анальгезируючі та спазмолітичні засоби  
(а) Анальгезируючі, жарознижуючі та 
протизапальні засоби 0 0 0
(b) Сильні анальгезируючі засоби 0 0 0
(c) Спазмолітики 0 0 0
1.4. Препарати, що діють на центральну нервову 
систему  
(а) Транквілізатори та седативні засоби 0 0 0
(b) Нейроліптичні засоби 0 0 0
(c) Засоби від морської хвороби 0 0 0
1.5. Протиалергійні та анафілактичні засоби  
(а) антигістамінні 0 0 0
(b) глюкокортікоїди для ін’єкцій 0 0 0
1.6. Препарати для лікування дихальних шляхів 
(а) Препарати для лікування бронхіальних 
захворювань 0 0 0
(b) Засоби від кашлю 0 0 0
(c) Засоби від застуди та синуситов 0 0 0
1.7. Протиінфекційні засоби 
(а) Антибіотики (не менш двох груп) 0 0 0
(b) Антибактеріальні сульфаміди 0 0 0
(c) Проти паразитні препарати 0 0 0
(d) Протиінфекційні препарати для лікування 
кишкових захворювань 0 0 0
(e) Протиправцеві вакцини та імуноглобуліни 0 0 0
1.8. Речовини, що сприяють регідратації, 
споживанню калорій і розширенню плазми 0 0 0
1.9. Препарати для зовнішнього застосування  
(а) Нашкірні засоби 
- розчини антисептиків 0 0 0

▼B

- мазі антибіотиків 0 0 0
- анальгезируючі та протизапальні мазі 0 0 0
- протиопікові препарати 0 0 0
(b) Очні препарати 
 - краплі антибіотиків 0 0 0

- протизапальні краплі антибіотиків 0 0 0
- анестезуючі краплі 0 0 0
- краплі, що знижують напругу 0 0 0
(c) Засоби для лікування вушних захворювань 
 - розчини антибіотиків 0 0 0

- анестезуючі та протизапальні розчини 0 0 0
(d) Протизапальні препарати для лікування 
порожнини рота та горла 
 - антибіотики та антисептики для полоскання 

0 0 0
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(e) Препарати для місцевої анестезії  
- препарати місцевої анестезії на основі 
підшкірних ін’єкцій

0 0 0

- антисептичні та анестезуючі суміші від зубних 
захворювань 0 0 0

2. МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ, УСТАТКУВАННЯ, КОМПЛЕКТИ 
2.1.Реанімаційні засоби 
- Ручні реанімаційні прилади 0 0 0

- Прилади постачання кисню із клапаном 
для зменшення тиску, в яких може 
використовуватися промисловий кисень, 
отриманий як із запасів на судні, так і з 
кисневого контейнера

0 0 0

- Механічний аспіратор для очищення верхніх 
дихальних шляхів 0 0 0

- Реанімаційна трубка 0 0 0
2.2. Перев’язні засоби та засоби для 
накладення швів 
- Одноразовий зшивач або набір голок для 
накладення швів

0 0 0

- Еластичний перев’язний бинт 0 0 0
- Стерильні марлеві давлячі пов’язки 0 0 0
- Вата 0 0 0
- Стерильні простирадла для потерпілих від 
опіків 0 0 0

- Трикутна пращевидна пов’язка 0 0 0
- Одноразові поліетиленові рукавички 0 0 0
- Перев’язні матеріали 0 0 0
- Стерильні давлячі бинти 0 0 0
- Засоби для спайки швів або пов’язки з окису 
цинку 0 0 0

2.3. Інструменти 
- Набір інструментів з нержавіючої сталі 0 0 0

- Ножиці 0 0 0
- Дисекторні щипці 0 0 0
- Кровоспинні затиски 0 0 0
2.4. Засоби для обстеження та спостереження 
за хворими 
- Одноразові шпателі для язика

0 0 0

- Медичні пелюшки 0 0 0
- Стетоскоп 0 0 0

▼B

- Анероїдний сфигмометр 0 0 0
- Звичайні медичні термометри 0 0 0
 - Гіпотермічні термометри 0 0 0
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2.5. Засоби для ін’єкцій, перфузії, 
проколовши, пункцій і катетеризації 
- одноразові шприци та голки 

0 0 0

2.6. Імобілізаційне та фіксуюче приладдя 
- М’які лубки (шини) для пальців 0 0 0

- М’які лубки (шини) для рук 0 0 0
- Надувні шини 0 0 0
- Стегнові шини 0 0 0
- Комір для іммобілізації шиї 0 0 0

3. АНТИДОТИ (ПРОТИОТРУТА) 

3.1. Загальні 0 0 0
3.2. Серцево-судинні 0 0 0
3.3 Шлунково-кишкові 0 0 0
3.4. Для центральної нервової системи 0 0 0
3.5. Для системи подиху 0 0 0
3.6. Антинеефективні  0 0 0
3.7. Для зовнішнього застосування 0 0 0
3.8. Інші 0 0 0
3.9. Необхідні для подачі кисню 0 0 0

Місце і дата розгляду: ……………………………………………………...  
Підпис капітана: ………………………………………………………………… 
Стверджуючий підпис відповідальної особи або органа: ...……………… 

▼B

СЕКЦІЯ С. СУДНА КАТЕГОРІЇ С

I. Відомості про судно 

Назва: ………………………………………………………………… 
Прапор: ……………………………………………………………………… 
Порт приписки: ...………………………………………………………...... 

ІІ. Медичні приналежності 

1. ЛІКИ
1.1. Серцево-судинні засоби  
(а) Препарати проти стенокардії 0 0 0

(b) Кровоспинні засоби 0 0 0
1.2. Препарати для лікування шлунково-
кишкових захворювань  
(а) Протирвотні препарати 

0 0 0

(b) Протипроносні засоби 0 0 0
1.3. Анальгезируючі і спазмолітичні засоби  
- Анальгезируючі, жарознижуючі та 
протизапальні засоби

0 0 0

1.4. Препарати, що діють на центральну 
нервову систему  
- Засоби від морської хвороби 

0 0 0
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1.5. Препарати для зовнішнього 
застосування  
 Нашкірні засоби 
 Розчини антисептиків 
 Протиопікові препарати

0 0 0

2. МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ, УСТАТКУВАННЯ, КОМПЛЕКТИ 
2.1. Реаніматологічні засоби  
- Ручні реаніматологічні прилади 0 0 0

2.2. Перев’язні засоби і засоби 
для накладення швів  
- Еластичний перев’язний бинт 

0 0 0

- Стерильні марлеві давлячі пов’язки 0 0 0
- Одноразові поліетиленові рукавички 0 0 0
- Перев’язні матеріали 0 0 0
- Стерильні давлячі бинти 0 0 0
- Засоби для спайки швів або пов’язки з 
окису цинку 0 0 0

3. АНТИДОТИ (ПРОТИОТРУТА)
3.1. Загальні 0 0 0
3.2. Серцево-судинні 0 0 0
3.3. Шлунково-кишкові 0 0 0
3.4. Для центральної нервової системи 0 0 0
3.5. Для системи подиху 0 0 0
3.6. Антинеефективні 0 0 0
3.7. Для зовнішнього застосування 0 0 0
3.8. Інші 0 0 0
3.9. Необхідні для подачі кисню 0 0 0

Місце і дата розгляду: ………………………………………………………... 
Підпис капітана: ………………………………………………………………….... 
Стверджуючий підпис відповідальної особи або органа: ………………….... 

▼B

ДОДАТОК V 
МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА КАПІТАНА ТА СПЕЦІАЛЬНО ПРИЗНАЧЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

(Частина 3 статті 5)
1. Основам розуміння фізіології, симптоматики і терапії. 

2. Елементам профілактичної медицини, особливо індивідуальної і колективної 
гігієни, а також елементам можливих профілактичних заходів.

3. Вмінню проводити основні види лікування і керувати терміновим висаджуванням 
на берег під час знаходження у морі.

4. Докладним знанням того, як використовувати різні засоби для дистанційних 
медичних консультацій. 

5. У заняттях по підготовці повинні бути враховані програми інструкцій, докладно 
викладені у відповідних останніх міжнародних документах.
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COUNCIL DIRECTIVE 92/29/EEC OF 31 MARCH 1992 ON THE MINIMUM 
SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS FOR IMPROVED MEDICAL 
TREATMENT ON BOARD VESSELS
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▼B

COUNCIL DIRECTIVE 92/29/EEC 
of 31 March 1992 

on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on 
board vessels

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 118a thereof,
Having regard to the proposal from the Commission (1), drawn up after consultation with the 
Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,
In cooperation with the European Parliament (2),
Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee (3),
Whereas the Commission communication on its programme concerning safety, hygiene and 
health at work (4) envisages measures to ensure medical treatment at sea;
Whereas the safety and health of workers on board a vessel, which constitutes a workplace 
involving a wide range of risks, bearing in mind, inter alia, its geographical isolation, where 
appropriate, require special attention;
Whereas vessels should have adequate medical supplies, kept in good order and checked at 
regular intervals, so that workers can obtain the necessary medical treatment at sea;
Whereas, in order to ensure appropriate medical treatment at sea, training and information 
of seafarers should be encouraged as regards the use of medical supplies;
Whereas the use of long-distance medical-consultation methods constitutes an efficient 
way of contributing to the protection of the safety and health of workers,
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1 
Definitions

For the purposes of this Directive, the following terms shall have the following meanings:
1 OJ No C 183, 24. 7. 1990, p. 6 and OJ No C 74, 20. 3. 1991, p. 11. 
2 OJ No C 48, 25. 2. 1991, p. 154 and OJ No C 326, 16. 12. 1991, p. 72. 
3 OJ No C 332, 31. 12. 1990, p. 165. 
4 OJ No C 28, 3. 2. 1988, p. 3.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003R1882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003R1882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003R1882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0029-20081211&qid=1429811180101&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01992L0029-20081211&qid=1429811180101&from=EN
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(a) vessel: any vessel flying the flag of a Member State or registered under the plenary 
jurisdiction of a Member State, seagoing or estuary-fishing, publicly or privately owned, 
excluding:
— inland navigation vessels,
— warships,
— pleasure boats used for non-commercial purposes and not manned by professional 
crews,
— tugs operating in harbour areas.

Vessels shall be classed in three categories in accordance with Annex I;

(b) worker: any person carrying out an occupation on board a vessel, including trainees and 
apprentices, but excluding port pilots and shore personnel carrying out work on board a 
vessel at the quayside;
(c) Owner: the registered owner of a vessel unless that vessel has been chartered by 
demise or is managed, either wholly or in part, by a natural or legal person other than the 
registered owner under the terms of a management agreement; in that case the owner 
shall be construed as the demise charterer or natural or legal person managing the vessel 
as appropriate;
(d) medical supplies: medicines, medical equipment and antidotes, a non-exhaustive list of 
which is given in Annex II;
(e) antidote: a substance used to prevent or treat a harmful effect or effects, direct or 
indirect, of one or more substances included on the list of dangerous substances in Annex 
III.

Article 2 
Medicines and medical equipment — Sick-bay — Doctor

Each Member State shall take the measures necessary to ensure that:

1. 

(a) every vessel flying its flag or registered under its plenary jurisdiction always carries on 
board medical supplies which meet at least, in terms of quality, the specifications of Annex 
II sections I and II for the category of vessel to which it belongs;
(b) the quantities of medicinal products and medical equipment to be carried depend on 
the nature of the voyage — in particular ports of call, destination, duration — the type or 
types of work to be carried out during the voyage, the nature of the cargo and the number 
of workers;
(c) the content of the medicines and medical equipment included in the medical supplies 
shall be detailed on a checklist corresponding at least to the general framework laid down 
in Annex IV, sections A, B and C II 1 and II 2;

2. 

(a) for each of its life-rafts and life-boats, every vessel flying its flag or registered under 
its plenary jurisdiction carries a watertight medicine chest at least containing the medical 
supplies specified in Annex II, sections I and II, for category C vessels;
(b) the content of these chests is also detailed on the checklist referred to in paragraph 1 (c);
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3. every vessel flying its flag or registered under its plenary jurisdiction, of more than 500 
gross registered tonnes, with a crew of 15 or more workers and engaged on a voyage of 
more than three days, has a sick-bay in which medical treatment can be administered under 
satisfactory material and hygienic conditions;
4. every vessel flying its flag or registered under its plenary jurisdiction, with a crew of 100 
or more workers and engaged on an international voyage of more than three days, has a 
doctor responsible for the medical care of the workers on board.

Article 3 
Antidotes

Each Member State shall take the measures necessary to ensure that:
1. any vessel flying its flag or registered under its plenary jurisdiction and carrying any of the 
dangerous substances listed in Annex III carries on board medical supplies including at least 
the antidotes listed in Section III of Annex II;
2. any ferry-type vessels flying its flag or registered under its plenary jurisdiction, whose 
conditions of operation do not always allow it to know well enough in advance the nature 
of the dangerous substances being transported, has on board medical supplies including at 
least the antidotes listed in section III of Annex II.

However, on a regular where the crossing is due to last less than two hours, the antidotes 
may be limited to those which have to be administered in cases of extreme emergency 
within a period of time not exceeding the normal duration of the crossing;

3. the contents of the medical supplies, as regards antidotes, shall be detailed on a check 
list corresponding at least to the general framework laid down in Annex IV, sections A, B 
and C, II 3.

Article 4 
Allocation of responsibilities

Each Member State shall take the measures necessary to ensure that:

1. 

(a) the provision and replenishment of the medical supplies of any vessel flying its flag or 
registered under its plenary jurisdiction are undertaken on the exclusive responsibility of 
the owner, without any expense to the workers;
(b) the management of the medical supplies is placed under the responsibility of the 
captain of the vessel; he may, without prejudice to this responsibility, delegate the use and 
maintenance of the medical supplies to one or more workers specially designated by reason 
of their competence;
2. the medical supplies are maintained in good condition and replenished and/or replaced 
as soon as possible, and in every case as a priority part of normal revictualling procedures;
3. in an emergency established by the captain as far as possible after having obtained a 
medical opinion, the required medicines, medical equipment and antidotes which are not 
available on board are made available as soon as possible.

Article 5 
Information and training
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Each Member State shall take the measures necessary to ensure that:
1. medical supplies are accompanied by one or more guides to their use, including instructions 
for use of at least the antidotes required in Annex II section III;
2. all persons receiving professional maritime training and intending to work on board 
ship have been given basic training in the medical and emergency measures to be taken 
immediately in the event of an accident or serious medical emergency;
3. the captain and any worker or workers to whom he delegates the use of the medical 
supplies pursuant to Article 4 (1) (b) have received special training updated periodically, 
at least every five years, taking into account the specific risks and needs connected with 
the different categories of vessel and in accordance with the general guidelines set out in 
Annex V.

Article 6 
Medical consultations by radio

1. To ensure better emergency treatment for workers, each Member State shall take the 
measures necessary to ensure that:
(a) one or more centres are designated to provide workers with free medical advice by 
radio;
(b) some of the doctors providing their services for the radio consultation centres have 
been trained in the special conditions prevailing on board ship.
2. In order to optimize the advice given, the radio consultation centres may keep personal 
medical records, with the agreement of the workers concerned.
Such records shall remain confidential.

Article 7 
Inspection

1. Each Member State shall take the measures necessary to ensure that a competent person 
or a competent authority carries out an annual inspection to check that on board all vessels 
flying its flag:
— the medical supplies meet the minimum requirements of this Directive;
— the checklist provided for in Article 2 (1) (c) confirms that the medical supplies comply 
with those minimum requirements;
— the medical supplies are correctly stored;
— any expiry dates have been respected.
2. Inspections of the medical supplies stored on life-rafts shall be carried out in the course 
of those life-rafts’ annual maintenance.
Those inspections may exceptionally be postponed for up to five months.

▼M3

A r t i c l e  8 
Committee procedure

1. The Commission shall be assisted by a committee to make purely technical adaptations 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008R1137
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of the Annexes to this Directive in the light of technical progress or changes in international 
regulations or specifications and new findings in the field.
Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall 
be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in 
paragraph 2. On imperative grounds of urgency, the Commission may have recourse to the 
urgency procedure referred to in paragraph 3.
2. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 
1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
3. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1), (2), (4) and (6) and Article 7 of 
Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

▼B

Article 9 
Final provisions

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 31 December 1994. They shall forthwith inform 
the Commission thereof.
When Member States adopt these measures, such measures shall contain a reference to 
this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official 
publication. The methods of making such a reference shall be laid down by the Member 
States.
2. Member States shall communicate to the Commission the texts of the provisions of 
national law which they have already adopted or which they adopt in the field governed by 
this Directive.

▼M2 –––––––

▼M2

Article 9a 
Implementation report

Every five years, the Member States shall submit to the Commission a report on the 
practical implementation of this Directive in the form of a specific chapter of the single 
report referred to in Article 17a(1), (2) and (3) of Directive 89/391/EEC, which serves as a 
basis for the Commission’s evaluation, in accordance with Article 17a(4) of that Directive..

▼B

Article 10
This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX I
CATEGORIES OF VESSELS

(Article 1 (a))

A. Sea-going or sea-fishing vessels, with no limitation on length of trips.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31992L0029
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B. Sea-going or sea-fishing vessels making trips of less than 150 nautical miles from the 
nearest port with adequate medical equipment (1).
C. Harbour vessels, boats and craft staying very close to shore or with no cabin 
accommodation other than a wheelhouse.

ANNEX II
MEDICAL SUPPLIES (NON-EXHAUSTIVE LIST)

(Article 1 (d))

I.  MEDICINES

 Categories of 
vessels

 A B C
1. Cardiovascular
(a)Cardio-circulatory analeptics — Sympathomimetics × ×  
(b)Anti-angina preparations × × ×
(c)Diuretics × ×  
(d)Anti-haemorrhagics including uterotonics if there are women on board × × ×
(e)Anti-hypertensive ×   
2. Gastro-intestinal system
(a)Medicines for gastric and duodenal disorders    
— Histamine H2receptor anti-ulcer antagonists ×   
— Anti-acid mucous dressings × ×  
(b)Anti-emetics × × ×
(c)Lubricant laxatives ×   
(d)Anti-diarrhoeals × × ×
(e)Intestinal antiseptics × ×  
(f)Haemorrhoid preparations × ×  
3. Analgesics and anti-spasmodics
(a)Analgesics, anti-pyretics and anti-inflammatory preparations × × ×
(b)Powerful analgesics × ×  
(c)Spasmolytics × ×  
4. Nervous system
(a)Anxiolytics × ×  
(b)Neuroleptics × ×  
(c)Seasickness remedies × × ×
(d)Anti-epileptics ×   
5. Anti-allergics and anti-anaphylactics
(a)H1 Anti-histaminics × ×  
(b)Injectable glucocorticoids × ×  
6. Respiratory system
(a)Bronchiospasm preparations × ×  
(b)Anti-tussives × ×  
(c)Medicines used for colds and sinusitis × ×  
7. Anti-infection
(a)Antibiotics (at least two families) × ×  

1 (1) Category B shall be extended to sea-going or sea-fishing vessels which make trips of less than 175 nautical miles from the nearest 
port with adequate medical equipment and which remain continuously within range of helicopter rescue services. 
To this end, each Member State shall forward up-to-date information on the areas in which routine helicopter rescue services are 
provided, and the circumstances in which they operate: 
 (a) to the other Member States and the Commission; and 
 (b) to the captains of vessels flying its flag or registered under its plenary jurisdiction who are, or are likely to be, concerned by 
application of the first subparagraph of this footnote; the information shall be forwarded in the most appropriate way, for example 
through radio-consultation centres, rescue coordination centres or coastal radio stations.
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(b)Anti-bacterial sulphamide × ×  
(c)Urinary antiseptics ×   
(d)Anti-parasitics × ×  
(e)Intestinal anti-infectives × ×  
(f)Anti-tetanus vaccines and immunoglobulins × ×  
8. Compounds promoting rehydration, caloric intake and plasma expansion × ×  
9. Medicines for external use
(a) Skin medicines
— Antiseptic solutions × × ×
— Antibiotic ointments × ×  
— Anti-inflammatory and analgesic ointments × ×  
— Anti-mycotic skin creams ×   
— Burn preparations × × ×
(b) Eye medicines
— Antibiotic drops × ×  
— Antibiotic and anti-inflammatory drops × ×  
— Anaesthetic drops × ×  
— Hypotonic myotic drops × ×  
(c) Ear medicines
— Antibiotic solutions × ×  
— Anaesthetic and anti-inflammatory solutions × ×  
(d) Medicines for oral and throat infections
— Antibiotic or antiseptic mouthwashes × ×  
(e) Local anaesthetics
— Local anaesthetics using freezing ×   
— Local anaesthetics given by subcutaneous injection × ×  
— Dental anaesthetic and antiseptic mixtures × ×  

II.  MEDICAL EQUIPMENT

 Categories of 
vessels

 A B C
1. Resuscitation equipment
— Manual resuscitation appliance × ×  
— Appliance for the administration of oxygen with pressure-reducing valve such that 
ship’s industrial oxygen can be used, or oxygen container × × 1  

— Mechanical aspirator to clear upper respiratory passages × ×  
— Cannula for mouth-to-mouth resuscitation × × ×
2. Dressing and suturing equipment
— Disposable suture stapler or suture kit with needles × ×  
— Adhesive elastic bandage × × ×
— Gauze strips ×   
— Tubular gauze for finger bandages ×   
— Sterile gauze compresses × × ×
— Cotton wool × ×  
— Sterile sheet for burns victims × ×  
— Triangular sling × ×  
— Disposable polyethylene gloves × × ×
— Adhesive dressings × × ×
— Sterile compression bandages × × ×
— Adhesive sutures or zinc oxide bandages × × ×
— Non-absorbable sutures with needles ×   
— Vaseline gauze × ×  
3. Instruments
— Disposable scalpels ×   



ЗМІСТ  92/29/EEC 937

— Stainless-steel instrument box × ×  
— Scissors × ×  
— Dissecting forceps × ×  
— Haemostatic clamps × ×  
— Needle forceps ×   
— Disposable razors ×   
4. Examination and monitoring equipment
— Disposable tongue depressors × ×  
— Reactive strips for urine analysis ×   
— Temperature charts ×   
— Medical evacuation sheets × ×  
— Stethoscope × ×  
— Aneroid sphygmomanometer × ×  
— Standard medical thermometer × ×  
— Hypothermic thermometer × ×  
5. Equipment for injection, perfusion, puncture and catheterization
— Bladder drainage instruments ×   
— Rectal drip set ×   
— Disposable filter infusor ×   
— Urine drainage bag ×   
— Disposable syringes and needles × ×  
— Catheter ×   
6. General medical equipment
— Bedpan ×   
— Hot-water bottle ×   
— Urine bottle ×   
— Ice bag ×   
7. Immobilization and setting equipment
— Malleable finger splint × ×  
— Malleable forearm and hand splint × ×  
— Inflatable splint × ×  
— Thigh splint × ×  
— Collar for neck immobilization × ×  
— Thomas splint or dimple mattress ×   
8. Disinfection, disinsectization and prophylaxis
— Water-disinfection compound ×   
— Liquid insecticide ×   
— Powder insecticide ×   
(1)  Under the conditions of use prescribed by national laws and/or practices.

III.  ANTIDOTES
1.  Medicines

— General
— Cardio-vascular
— Gastro-intestinal system
— Nervous system
— Respiratory system
— Anti-infective
— For external use

2.  Medical equipment
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— Necessary for the administration of oxygen (including maintenance requisites)
Note

For the detailed implementation of Section III, Member States may refer to the IMO Medical 
First Aid Guide for use in accidents involving dangerous goods (MFAG) contained in the 1990 
consolidated edition of the IMO International Maritime Dangerous Goods Code.
Any adaptation of Section III in implementation of Article 8 may take account, inter alia, of 
any updating of the MFAG.

ANNEX III 
DANGEROUS SUBSTANCES

(Article 1 (e) and Article 3 (1))

The substances listed in this Annex are to be taken into account in whatever form they are 
carried on board, including the form of waste or cargo residues.

— Explosive substances and objects,
— Gases: compressed, liquified or dissolved under pressure,
— Inflammable liquids,
— Inflammable solids,
— Substances liable to spontaneous combustion,
— Substances which, on contact with water, give off inflammable gases,
— Combustible substances,
— Organic peroxides,
— Toxic substances,
— Infectious substances,
— Radioactive substances,
— Corrosive substances,

— Various dangerous substances, i.e. any other substances which experience has shown, or 
may show, to be dangerous, so that the provisions of Article 3 need to be applied.
Note
For the detailed implementation of this Annex, Member States may refer to the 1990 
consolidated edition of the IMO International Maritime Dangerous Goods Code.
Any adaptation of this Annex in implementation of Article 8 may take account, inter alia, of 
any updating of the IMO International Maritime Dangerous Goods Code.

ANNEX IV 
GENERAL FRAMEWORK FOR THE INSPECTION OF VESSELS’ MEDICAL SUPPLIES 

(Article 2 (1) (c), Article 3 (3))

SECTION A.  CATEGORY A VESSELS

I.  Details of the vessel

Name: _______________________________________________________________
Flag: _________________________________________________________________
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Home port: ___________________________________________________________
II.  Medical supplies

 Quantities 
required

Quantities 
actually carried 

on board

Remarks 
(in particular, any 

expiry date)
1. MEDICINE
1.1. Cardiovascular
(a)Cardio-circulatory analeptics — Sympathomimetics 0 0 0
(b)Anti-angina preparations 0 0 0
(c)Diuretics 0 0 0
(d)Anti-haemorrhagics including uterotonics if there are 
women on board 0 0 0

(e)Anti-hypertensive 0 0 0
1.2. Gastro-intestinal system
(a)Medicines for gastric and duodenal disorders    
— Histamine H2receptor anti-ulcer antagonists 0 0 0
— Anti-acid mucous dressings 0 0 0
(b)Anti-emetics 0 0 0
(c)Lubricant laxatives 0 0 0
(d)Anti-diarrhoeals 0 0 0
(e)Intestinal antiseptics 0 0 0
(f)Haemorrhoid preparations 0 0 0
1.3. Analgesics and anti-spasmodics
(a)Analgesics, anti-pyretics and anti-inflammatory 
preparations 0 0 0

(b)Powerful analgesics 0 0 0
(c)Spasmolytics 0 0 0
1.4. Nervous system
(a) Anxiolytics 0 0 0
(b) Neuroleptics 0 0 0
(c) Seasickness remedies 0 0 0
(d) Anti-epileptics 0 0 0
1.5. Anti-allergics and anti-anaphylactics
(a)H1 Anti-histaminics 0 0 0
(b)Injectable glucocorticoids 0 0 0
1.6. Respiratory system
(a)Bronchiospasm preparations 0 0 0
(b)Anti-tussives 0 0 0
(c)Medicines used for colds and sinusitis 0 0 0
1.7. Anti-infection
(a)Antibiotics (at least two families) 0 0 0
(b)Anti-bacterial sulphamide 0 0 0
(c)Urinary antiseptics 0 0 0
(d)Anti-parasitics 0 0 0
(e)Intestinal anti-infectives 0 0 0
(f)Anti-tetanus vaccines and immunoglobulins 0 0 0
1.8. Compounds promoting rehydration, caloric intake 
and plasma expansion 0 0 0

1.9. Medicines for external use
(a) Skin medicines
— Antiseptic solutions 0 0 0
— Antibiotic ointments 0 0 0
— Anti-inflammatory and analgesic ointments 0 0 0
— Anti-mycotic skin creams 0 0 0
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— Burn preparations 0 0 0
(b) Eye medicines
— Antibiotic drops 0 0 0
— Antibiotic and anti-inflammatory drops 0 0 0
— Anaesthetic drops 0 0 0
— Hypotonic myotic drops 0 0 0
(c) Ear medicines
— Antibiotic solutions 0 0 0
— Anaesthetic and anti-inflammatory solutions 0 0 0
(d) Medicines for oral and throat infections
— Antibiotic or antiseptic mouthwashes 0 0 0
(e) Local anaesthetics
— Local anaesthetics using freezing 0 0 0
— Local anaesthetics given by subcutaneous injection 0 0 0
— Dental anaesthetic and antiseptic mixtures 0 0 0
2. MEDICAL EQUIPMENT
2.1. Resuscitation equipment
— Manual resuscitation appliance 0 0 0
— Appliance for the administration of oxygen with 
pressure-reducing valve such that ship’s industrial 
oxygen can be used, or oxygen container

0 0 0

— Mechanical aspirator to clear upper respiratory 
passages 0 0 0

— Cannula for mouth-to-mouth resuscitation 0 0 0
2.2. Dressing and suturing equipment
— Disposable suture stapler or suture kit with needles 0 0 0
— Adhesive elastic bandage 0 0 0
— Gauze strips 0 0 0
— Tubular gauze for finger bandages 0 0 0
— Sterile gauze compresses 0 0 0
— Cotton wool 0 0 0
— Sterile sheet for burns victims 0 0 0
— Triangular sling 0 0 0
— Disposable polyethylene gloves 0 0 0
— Adhesive dressings 0 0 0
— Sterile compression bandages 0 0 0
— Adhesive sutures or zinc oxide bandages 0 0 0
— Non-absorbable sutures with needles 0 0 0
— Vaseline gauze 0 0 0
2.3. Instruments
— Disposable scalpels 0 0 0
— Stainless-steel instrument box 0 0 0
— Scissors 0 0 0
— Dissecting forceps 0 0 0
— Haemostatic clamps 0 0 0
— Needle forceps 0 0 0
— Disposable razors 0 0 0
2.4. Examination and monitoring equipment
— Disposable tongue depressors 0 0 0
— Reactive strips for urine analysis 0 0 0
— Temperature charts 0 0 0
— Medical evacuation sheets 0 0 0
— Stethoscope 0 0 0
— Aneroid sphygmomanometer 0 0 0
— Standard medical thermometer 0 0 0
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— Hypothermic thermometer 0 0 0
2.5. Equipment for injection, perfusion, puncture and catheterization
— Bladder drainage instruments 0 0 0
— Rectal drip set 0 0 0
— Disposable filter infusor 0 0 0
— Urine drainage bag 0 0 0
— Disposable syringes and needles 0 0 0
— Catheter 0 0 0
2.6. General medical equipment
— Bedpan 0 0 0
— Hot-water bottle 0 0 0
— Urine bottle 0 0 0
— Ice bag 0 0 0
2.7. Immobilization and setting equipment
— Malleable finger splint 0 0 0
— Malleable forearm and hand splint 0 0 0
— Inflatable splint 0 0 0
— Thigh splint 0 0 0
— Collar for neck immobilization 0 0 0
— Thomas splint or dimple mattress 0 0 0
2.8. Disinfection, disinsectization and prophylaxis
— Water-disinfection compound 0 0 0
— Liquid insecticide 0 0 0
— Powder insecticide 0 0 0
3. ANTIDOTES
3.1.General 0 0 0
3.2.Cardio-vascular 0 0 0
3.3.Gastro-intestinal system 0 0 0
3.4.Nervous system 0 0 0
3.5.Respiratory system 0 0 0
3.6.Anti-infective 0 0 0
3.7.For external use 0 0 0
3.8.Other 0 0 0
3.9.Necessary for the administration of oxygen 0 0 0

Venue and date: ____________________________________________________
Captain’s signature: __________________________________________________
Approval of the competent person or authority: ______________________________

SECTION B.  CATEGORY B VESSELS

I.  Details of the vessel
Name:_________________________________________________________
Flag: __________________________________________________________
Home port: _____________________________________________________
II.  Medical supplies
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 Quantities 
required

Quantities 
actually 

carried on 
board

Remarks 
(in particular, 

any expiry 
date)

1. MEDICINE
1.1. Cardiovascular
(a)Cardio-circulatory analeptics — 
Sympathomimetics

0 0 0

(b)Anti-angina preparations 0 0 0
(c)Diuretics 0 0 0
(d)Anti-haemorrhagics including uterotonics 
if there are women on board

0 0 0

1.2. Gastro-intestinal system
(a)Medicines for gastric and duodenal 
disorders

   

— Anti-acid mucous dressings 0 0 0
(b)Anti-emetics 0 0 0
(c)Anti-diarrhoeals 0 0 0
(d)Intestinal antiseptics 0 0 0
(e)Haemorrhoid preparations 0 0 0
1.3. Analgesics and anti-spasmodics
(a)Analgesics, anti-pyretics and anti-
inflammatory preparations

0 0 0

(b)Powerful analgesics 0 0 0
(c)Spasmolytics 0 0 0
1.4. Nervous system
(a)Anxiolytics 0 0 0
(b)Neuroleptics 0 0 0
(c)Seasickness remedies 0 0 0
1.6. Respiratory system
(a)Bronchiospasm preparations 0 0 0
(b)Anti-tussives 0 0 0
(c)Medicines used for colds and sinusitis 0 0 0
1.7. Anti-infection
(a)Antibiotics (at least two families) 0 0 0
(b)Anti-bacterial sulphamide 0 0 0
(c)Anti-parasitics 0 0 0
(d)Intestinal anti-infectives 0 0 0
(e)Anti-tetanus vaccines and 
immunoglobulins

0 0 0

1.8. Compounds promoting rehydration, 
caloric intake and plasma expansion

0 0 0

1.9. Medicines for external use
(a) Skin medicines
— Antiseptic solutions 0 0 0
— Antibiotic ointments 0 0 0
— Anti-inflammatory and analgesic 
ointments

0 0 0
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— Burn preparations 0 0 0
(b) Eye medicines
— Antibiotic drops 0 0 0
— Antibiotic and anti-inflammatory drops 0 0 0
— Anaesthetic drops 0 0 0
— Hypotonic myotic drops 0 0 0
(c) Ear medicines
— Antibiotic solutions 0 0 0
— Anaesthetic and anti-inflammatory 
solutions

0 0 0

(d) Medicines for oral and throat infections
— Antibiotic or antiseptic mouthwashes 0 0 0
(e) Local anaesthetics
— Local anaesthetics given by subcutaneous 
injection

0 0 0

— Dental anaesthetic and antiseptic mixtures 0 0 0
2. MEDICAL EQUIPMENT
2.1. Resuscitation equipment
— Manual resuscitation appliance 0 0 0
— Appliance for the administration of 
oxygen with pressure-reducing valve such 
that ship’s industrial oxygen can be used, or 
oxygen container

0 0 0

— Mechanical aspirator to clear upper 
respiratory passages

0 0 0

— Cannula for mouth-to-mouth resuscitation 0 0 0
2.2. Dressing and suturing equipment
— Disposable suture stapler or suture kit 
with needles

0 0 0

— Adhesive elastic bandage 0 0 0
— Sterile gauze compresses 0 0 0
— Cotton wool 0 0 0
— Sterile sheet for burns victims 0 0 0
— Triangular sling 0 0 0
— Disposable polyethylene gloves 0 0 0
— Adhesive dressings 0 0 0
— Sterile compression bandages 0 0 0
— Adhesive sutures or zinc oxide bandages 0 0 0
— Vaseline gauze 0 0 0
2.3. Instruments
— Stainless-steel instrument box 0 0 0
— Scissors 0 0 0
— Dissecting forceps 0 0 0
— Haemostatic clamps 0 0 0
2.4. Examination and monitoring equipment
— Disposable tongue depressors 0 0 0
— Medical evacuation sheets 0 0 0
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— Stethoscope 0 0 0
— Aneroid sphygmomanometer 0 0 0
— Standard medical thermometer 0 0 0
— Hypothermic thermometer 0 0 0
2.5. Equipment for injection, perfusion, puncture and catheterization
— Disposable syringes and needles 0 0 0
2.6. Immobilization and setting equipment
— Malleable finger splint 0 0 0
— Malleable forearm and hand splint 0 0 0
— Inflatable splint 0 0 0
— Thigh splint 0 0 0
— Collar for neck immobilization 0 0 0
3. ANTIDOTES
3.1.General 0 0 0
3.2.Cardio-vascular 0 0 0
3.3.Gastro-intestinal system 0 0 0
3.4.Nervous system 0 0 0
3.5.Respiratory system 0 0 0
3.6.Anti-infective 0 0 0
3.7.For external use 0 0 0
3.8.Other 0 0 0
3.9.Necessary for the administration of 
oxygen

0 0 0

Venue and date: ____________________________________________________
Captain’s signature: __________________________________________________
Authorization by competent person or authority: _____________________________
SECTION C.  CATEGORY C VESSELS

I.  Details of the vessel

Name: _______________________________________________________
Flag: _________________________________________________________
Home port: ____________________________________________________
II.  Medical supplies

 Quantities 
required

Quantities 
actually 

carried on 
board

Remarks 
(in particular, 

any expiry 
date)

1. MEDICINE
1.1. Cardiovascular
(a)Anti-angina preparations 0 0 0
(b)Anti-haemorrhagics including uterotonics 
if there are women on board 0 0 0

1.2. Gastro-intestinal system
(a)anti-emetics 0 0 0
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(b)anti-diarrhoeals 0 0 0
1.3. Analgesics and anti-spasmodics
— Analgesics, anti-pyretics and anti-
inflammatory preparations 0 0 0

1.4. Nervous system
— Seasickness remedies 0 0 0
1.5. Medicines for external use
— Skin medicines    
— Antiseptic solutions 0 0 0
— Burn preparations 0 0 0
2. MEDICAL EQUIPMENT
2.1. Resuscitation equipment
— Cannula for mouth-to-mouth 
resuscitation 0 0 0

2.2. Dressing and suturing equipment
— Adhesive elastic bandage 0 0 0
— Sterile gauze compresses 0 0 0
— Disposable polyethylene gloves 0 0 0
— Adhesive dressings 0 0 0
— Sterile compression bandages 0 0 0
— Adhesive sutures or zinc oxide bandages 0 0 0
3. ANTIDOTES
3.1.General 0 0 0
3.2.Cardio-vascular 0 0 0
3.3.Gastro-intestinal system 0 0 0
3.4.Nervous system 0 0 0
3.5.Respiratory system 0 0 0
3.6.Anti-infective 0 0 0
3.7.For external use 0 0 0
3.8.Other 0 0 0
3.9.Necessary for the administration of 
oxygen 0 0 0

Venue and date: ____________________________________________________
Captain’s signature: _________________________________________________
Authorization of the competent person or authority: __________________________

ANNEX V 
MEDICAL TRAINING OF THE CAPTAIN AND DESIGNATED WORKERS 

(Article 5 (3))

I. 1. Basic understanding of physiology, symptomatology and therapeutics.
2. Elements of preventive medicine, notably individual and collective hygiene, and 

elements of possible prophylactic measures.
3. Ability to perform basic types of treatment and supervise emergency disembarkation 

at sea. 
 Person responsible for treatment aboard category A vessels should if possible receive 

their practical training in hospitals.
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4. Detailed knowledge of how to use the various remote medical consultation facilities.
II. This training should take account of the programmes of instruction detailed in relevant 

recent international documents.
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24. ДИРЕКТИВА РАДИ 90/269/ЄЕС ВІД 29 ТРАВНЯ 1990 РОКУ ПРО 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЩОДО 
РУЧНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ, ДЕ ІСНУЄ РИЗИК, ЗОКРЕМА, 
ТРАВМУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ СПИНИ (ЧЕТВЕРТА ОКРЕМА 
ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

(ОВ L 156, 21.6.1990, С. 9)

Зі змінами, внесеними: Офіційний вісник
№ сторінка дата 

►М1 Директива Європейського Парламенту та 
Ради 2007/30/ЄС від 20 червня 2007 року

L 165 21 27.6.2007

Виправлення: 

►С1	 Виправлення, ОВ L 59, 6.3.1991, С.24 (90/269/ЄЕС)

▼В

ДИРЕКТИВА РАДИ 
від 29 травня 1990 року 

про мінімальні вимоги безпеки та гігієни до ручного переміщення вантажів, коли 
існує ризик, особливо, травми спини працюючих (четверта окрема Директива у 

значенні статті 16(1) Директиви 89/391/ЄЕС) 
(90/269/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ:

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства 
і, зокрема, його статтю 118а,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), представлену після узгодження з Дорадчим 
Комітетом з безпеки, гігієни і охорони праці,

Спільно з Європейським парламентом (2),

Беручи до уваги висновок Економіко-соціального комітету (3),

Оскільки стаття 118 а Договору передбачає, що Рада повинна прийняти, за допомогою 
директив, мінімальні вимоги з метою заохочення поліпшень, зокрема, виробничого 
середовища, що забезпечує більш високий рівень охорони праці і здоров’я працівників,

Оскільки, відповідно до умов зазначеної статті, у таких директивах варто уникати 
використання адміністративних, фінансових і правових обмежень, у такий спосіб, що 
перешкоджає створенню і розвиткові малих і середніх підприємств,

Оскільки повідомлення Комісії про її програму щодо безпеки, гігієни і охорони здоров’я 
на виробництві (4) передбачає прийняття директив створених для забезпечення 

1 ОВ № З 117, 4.5.1988, С. 8
2 ОВ № З 326,19.12.1988, С. 137 та ОВ № З 96, 17.4.1990, С. 82 
3 ОВ № З 318, 12.12.1988, С. 37
4 ОВ № З 28, 3.2.1988, С. 3
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здоров’я та безпеки працівників на робочому місці,

З огляду на те, що у своїй резолюції від 21 грудня 1987 року про безпеку, гігієну і 
охорону здоров’я на виробництві (1) Рада взяла до уваги намір Комісії подання до 
Ради найближчим часом Директиви про захист від ризиків, що виникають у результаті 
ручного переміщення важких вантажів,

Оскільки відповідність мінімальним вимогам, розробленим для гарантування 
кращого рівня здоров’я і безпеки на робочому місці, є обов’язковою для забезпечення 
здоров’я та безпеки працівників,

Оскільки ця Директива є окремою Директивою у значенні статті 16(1) Директиви Ради 
89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про введення заходів для заохочення поліпшення 
здоров’я та безпеки працівників на виробництві (2) ; оскільки через це положення 
зазначеної Директиви, без шкоди для більш жорстких або спеціалізованих положень, 
визначених у цій Директиві, у повній мірі застосовуються щодо сфери ручного 
переміщення вантажів, де існує, зокрема, ризик травми спини працюючих,

Оскільки ця Директива є практичним кроком в бік до досягнення соціального 
параметру внутрішнього ринку,

▼В

Оскільки відповідно до Рішення 74/325/ЄЕС (3), Консультативний Комітет з безпеки, 
гігієні і охороні здоров’я на виробництві, повинен проконсультуватися з Комісією у 
разі розробки пропозицій у цій сфері,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

РОЗДІЛ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1 
Предмет

1. Ця Директива є четвертою окремою Директивою у значенні статті 16(1) Директиви 
89/391/ЄЕС, встановлює мінімальні вимоги стосовно ручного переміщення вантажів, 
де існує ризик, зокрема, травмування спини у працівників.

2. Положення Директиви 89/391/ЄЕС у повній мірі поширюються на всю сферу, 
зазначену в пункті 1, без шкоди для більш ►С1 суворих ◄	та/або спеціальних положень, 
що містяться в цій Директиві.

С т а т т я  2 
Визначення

У значенні цієї Директиви «ручне переміщення вантажів» означає операції, пов’язані 
із переміщенням або підтриманням вантажів одним або більше працівниками, 
включаючи підйом, опускання, штовхання, підтягування, переніс або пересування 
вантажу, що, через його особливості або невдалі ергономічні умови, спричиняє ризик 

1 ОВ № З 28, 3.2.1988, С. 1
2 ОВ № L 183, 29.6.1983, С. 1
3 ОВ № L 185, 9.7. 1974, С.15
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травми спини в працівників.

РОЗДІЛ II 
ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

С т а т т я  3 
Загальні положення

1. Роботодавець повинен прийняти відповідні організаційні заходи, або використати 
відповідні засоби, зокрема, механічне обладнання, для того, щоб уникнути 
необхідності ручного переміщення вантажів працівниками.

2. Там, де неможливо уникнути необхідності ручного переміщення вантажів, 
роботодавець повинен вжити відповідних організаційних заходів, використати 
відповідні засоби або забезпечити ними працівників для того, щоб зменшити ризик, 
пов’язаний з ручною обробкою таких вантажів, відповідно до Додатка 1.

С т а т т я  4 
Організація робочих місць

Там, де неможливо уникнути необхідності ручного переміщення вантажів 
працівниками, роботодавець повинен організувати робочі місця таким чином, щоб 
зробити таке переміщення якомога менш небезпечною для здоров’я та:

▼В

а) оцінити, якщо можливо заздалегідь, умови безпеки та охорони здоров’я для 
вказаного типу роботи і, зокрема, проаналізувати характеристики вантажів, беручи 
до уваги Додаток 1;

b) подбати про те, щоб уникнути або зменшити ризик, зокрема, травми спини 
у працівників, шляхом вживання відповідних заходів, з врахуванням, зокрема, 
характеристик виробничого середовища і вимог роботи, беручи до уваги Додаток І.

С т а т т я  5 
Посилання на Додаток II

Для виконання статті 6 (3) (б) і статей 14 і 15 Директиви 89/391/ЄЕС необхідно брати 
до уваги Додаток ІІ.

С т а т т я  6 
Інформування і навчання працівників

1. Без шкоди для статті 10 Директиви 89/391/ЄЕС, працівники або їхні представники 
повинні, відповідно до цієї Директиви, бути поінформованими про всі заходи відносно 
безпеки і охорони здоров’я, що підлягають впровадженню.

Роботодавці повинні забезпечити, щоб працівники або їхні представники отримували 
загальні вказівки, та де можливо, точну інформацію про:

— вагу вантажу;
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— центр ваги найбільш важкої сторони, у випадку, коли пакет завантажено 
ексцентрично.

2. Без шкоди для статті 12 Директиви 89/391/ЄЕС, роботодавці повинні, додатково, 
забезпечити відповідну підготовку працівників і їхнє інформування про те, як правильно 
поводитися з вантажами і тими ризиками, які можуть їм загрожувати, особливо, якщо 
така робота виконується неправильно, маючи на увазі фактори, зазначені у Додатках 
I і П.

С т а т т я  7 
Проведення консультацій із працівниками і представниками працівників

Консультації та участь працівників або їхніх представників відносно питань, визначених 
цією Директивою, включаючи Додатки до неї, повинні здійснюватися у відповідності 
зі статтею 11 Директиви 89/391/ЄЕС.

РОЗДІЛ III 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  8 
Внесення змін до Додатків

Значні технічні зміни в Додатках I і II обумовлені технічним прогресом, змінами 
міжнародних норм або технічних умов, або загальним розвитком у сфері ручного 
переміщення вантажів, повинні прийматися відповідно до порядку, передбаченого 
статтею 17 Директиви 89/391/ЄЕС.

▼В
С т а т т я  9 

Прикінцеві положення

1. Держави-члени повинні ввести в дію закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення, необхідні для дотримання цієї Директивою не пізніше 31 грудня 1992 
року. 

Вони повинні негайно інформувати про це Комісію.

2. Держави-члени повинні надати Комісії тексти положень національного 
законодавства у сфері, регламентованою цією Директивою, що вже ухвалені або 
ухвалюються.

▼М1 ––––––
▼В

С т а т т я  10
Цю Директиву адресована державам-членам.

▼В
ДОДАТОК I (1)

ФАКТОРИ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ
(стаття 3 (2), стаття 4 (а) і (б) і стаття 6 (2))

1. Характеристики вантажу

Ручне переміщення вантажу може представляти ризик, особливо, травми спини, 
якщо цей вантаж:
1 З урахуванням проведення багатофакторного аналізу можна одночасно посилатися на різні фактори, 
 перераховані в Додатках I і II.
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— занадто важкий або занадто великий;
— незручний або важкий для охоплення;
— хиткий або містить таке, що може бути рухомим;
— установлений таким чином, що для його утримання або роботи з ним, потрібно 

тримати його на відстані від тулуба, або нахилятися, або робити обертальні рухи 
тулуба;

— якщо його конфігурація або твердість, може привести до травм працівників, 
особливо, у випадку зіткнення з ним.

2. Необхідне фізичне зусилля

Фізичне зусилля може викликати ризик, особливо, травми спини, якщо воно:

— вимагає занадто великої напруги;
— здійснюється тільки шляхом обертового руху хребта;
— обумовлено можливим раптовим переміщенням вантажу;
— відбувається в незручній для тулуба позі.

3. Характеристики робочого обладнання

Характеристики робочого обладнання можуть сприяти збільшенню ризику, і особливо, 
травми спини:

— при відсутності достатнього простору, зокрема у вертикальному напрямку, для 
виконання роботи;

— при нерівній поверхні підлоги, викликаючи небезпеку спіткання, або при слизькій 
поверхні, до якої не пристосоване взуття працівників;

— якщо робоче місце або виробниче середовище не дозволяють працівникові 
працювати з вантажем на безпечній висоті або в нормальній позі;

— якщо маються розходження в рівні підлоги або робочої поверхні, що викликає 
необхідність обробляти вантажі на різних рівнях;

— якщо хитлива підлога або взуття;
— якщо температура, вологість або вентиляція не відповідають необхідним нормам.

4. Вимоги до роботи

Робота може становити ризик, особливо, травми спини, якщо вона обумовлена одним 
або більше наведених нижче факторів:

— занадто частим або тривалим навантаженням, зокрема, на хребет;

— недостатнім фізичним відпочинком або відновлювальним періодом;

— надмірним підніманням, опусканням або переносом вантажу на великі відстані;

— робочим темпом, що задається технологічним процесом, котрий працівник не 
може змінити.

▼В
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ДОДАТОК II (1)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ 
(Статті 5 та 6 (2))

Працівникові може загрожувати ризик, якщо він/вона:

— фізично не підходить для виконання поставленого завдання;
— носить невідповідний одяг, взуття й інші особисті речі;
— не має відповідних і необхідних навичок тренування.

1 З урахуванням проведення багатофакторного аналізу можна одночасно посилатися на різні фактори, 
 перераховані в Додатках I і II.
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COUNCIL DIRECTIVE 90/269/EEC OF 29 MAY 1990 ON THE MINIMUM 
HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS FOR THE MANUAL HANDLING 
OF LOADS WHERE THERE IS A RISK PARTICULARLY OF BACK INJURY TO 
WORKERS (FOURTH INDIVIDUAL DIRECTIVE WITHIN THE MEANING OF 
ARTICLE 16 (1) OF DIRECTIVE 89/391/EEC)

(OJ L 156, 21.6.1990, p.9)  

  Amended by:
Official Journal

  No page date

►M1 DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL Text with EEA relevance of 20 June 2007   L 165 21 27.6.2007

Corrected by:

►C1 Corrigendum, OJ L 059, 6.3.1991, p. 24  (90/269)

▼B

COUNCIL DIRECTIVE 
(90/269/EEC) of 29 May 1990 

on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads 
where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual Directive 

within the meaning of Article 16 (1) 
of Directive 89/391/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in 
particular Article 118a thereof

Having regard to the Commission proposal (1) submitted after consultation with the Advisory 
Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,

In cooperation with the European Parliament (2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),

Whereas Article 118a of the Treaty provides that the Council shall adopt, by means of 
Directives, minimum requirements for encouraging improvements, especially in the working 
environment, to guarantee a better level of protection of the health and safety of workers;

Whereas, pursuant to that Article, such Directives must avoid imposing administrative, 
financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and development 
of small and medium-sized undertakings;

Whereas the Commission communication on its programme concerning safety, hygiene and 
health at work(4), provides for the adoption of Directives designed to guarantee the health 
and safety of workers at the workplace;

1 OJ No C 117, 4.5.1988, p. 8. 
2 OJ No C 326, 19.12.1988, p. 137 and OJ No C 96, 17.4.1990, p. 82.  
3 OJ No C 318, 12.12.1988, p. 37. 
4 OJ No C 28, 3.2.1988, p. 3.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31990L0269R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31990L0269R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31990L0269
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01990L0269-20070627&qid=1429811375036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01990L0269-20070627&qid=1429811375036&from=EN
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Whereas the Council, in its resolution of 21 December 1987 on safety, hygiene and health 
at work (1), took note of the Commission’s intention of submitting to the Council in the near 
future a Directive on protection against the risks resulting from the manual handling of 
heavy loads;

Whereas compliance with the minimum requirements designed to guarantee a better 
standard of health and safety at the workplace is essential to ensure the health and safety 
of workers;

Whereas this Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of 
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the health and safety of workers at work (2); whereas therefore the 
provisions of the said Directive are fully applicable to the field of the manual handling of 
loads where there is a risk particularly of back injury to workers, without prejudice to more 
stringent and /or specific provisions set out in this Directive;

Whereas this Directive constitutes a practical step towards the achievement of the social 
dimension of the internal market;

Whereas, pursuant to Decision 74/325/EEC (3), the Advisory Committee on Safety, Hygiene 
and Health Protection at Work shall be consulted by the Commission with a view to drawing 
up proposals in this field,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

SECTION I 
GENERAL PROVISIONS

Article 1 
Subject

1. This Directive, which is the fourth individual Directive within the meaning of Article 16 
(1) of Directive 89/391/EEC, lays down minimum health and safety requirements for the 
manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers.

2. The provisions of Directive 89/391 /EEC shall be fully applicable to the whole sphere 
referred to in paragraph 1, without prejudice to more ►C1 stringent ◄ and/or specific 
provisions contained in this Directive.

Article 2 
Definition

For the purposes of this Directives, ‘manual handling of loads’ means any transporting or 
supporting of a load, by one or more workers, including lifting, putting down, pushing, pulling, 
carrying or moving of a load, which, by reason of its characteristics or of unfavourable 
ergonomic conditions, involves a risk particularly of back injury to workers.

SECTION II 
EMPLOYERS’ OBLIGATIONS

1 OJ No C 28, 3.2.1988, p. 1.
2 OJ No L 183, 29.6.1983, p. 1.
3 OJ No L 185, 9.7.1974, p. 15.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31990L0269R%2801%29
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Article 3 
General provision

1. The employer shall take appropriate organizational measures, or shall use the appropriate 
means, in particular mechanical equipment, in order to avoid the need for the manual 
handling of loads by workers.

2. Where the need for the manual handling of loads by workers cannot be avoided, the 
employer shall take the appropriate organizational measures, use the appropriate means 
or provide workers with such means in order to reduce the risk involved in the manual 
handling of such loads, having regard to Annex I.

Article 4 
Organization of workstations

Wherever the need for manual handling of loads by workers cannot be avoided, the employer 
shall organize workstations in such a way as to make such handling as safe and healthy as 
possible and:

(a) assess, in advance if possible, the health and safety conditions of the type of work 
involved, and in particular examine the characteristics of loads, taking account of Annex I;

(b) take care to avoid or reduce the risk particularly of back injury to workers, by taking 
appropriate measures, considering in particular the characteristics of the working 
environment and the requirements of the activity, taking account of Annex I.

Article 5 
Reference to Annex II

For the implementation of Article 6 (3) (b) and Articles 14 and 15 of Directive 89/391 /EEC, 
account should be taken of Annex II.

Article 6 
Information for, and training of, workers

1. Without prejudice to Article 10 of Directive 89/391/EEC, workers and/or their 
representatives shall be informed of all measures to be implemented, pursuant to this 
Directive, with regard to the protection of safety and of health.

Employers must ensure that workers and/or their representatives receive general indications 
and, where possible, precise information on:

— the weight of a load,

— the centre of gravity of the heaviest side when a package is eccentrically loaded.

2. Without prejudice to Article 12 of Directive 83/391 /EEC, employers must ensure that 
workers receive in addition proper training and information on how to handle loads correctly 
and the risks they might be open to particularly if these tasks are not performed correctly, 
having regard to Annexes I and II.

Article 7 
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Consultation of workers and workers’ participation

Consultation and participation of workers and/or of their representatives shall take place 
in accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on matters covered by this Directive, 
including the Annexes thereto.

SECTION III 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 8 
Adjustment of the Annexes

Alterations of a strictly technical nature to Annexes I and II resulting from technical progress 
and changes in international regulations and specifications or knowledge in the field of the 
manual handling of loads shall be adopted in accordance with the procedure provided for 
in Article 17 of Directive 89/391/EEC.

Article 9 
Final provisions

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
needed to comply with this Directive not later than 31 December 1992.

They shall forthwith inform the Commission thereof.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national 
law which they adopt, or have adopted, in the field covered by this Directive.

▼M1 —————

▼B

Article 10

This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX I (1)

REFERENCE FACTORS

(Article 3 (2), Article 4 (a) and (b) and Article 6 (2))

1. Characteristics of the load

The manual handling of a load may present a risk particularly of back injury if it is:

— too heavy or too large,
— unwieldy or difficult to grasp,

1 With a view to making a multi-factor analysis, reference may be made simultaneously to the various factors listed in Annexes I and II.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32007L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31990L0269
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— unstable or has contents likely to shift,
— positioned in a manner requiring it to be held or manipulated at a distance from the 

trunk, or with a bending or twisting of the trunk,
— likely, because of its contours and/or consistency, to result in injury to workers, 

particularly in the event of a collision.

2. Physical effort required

A physical effort may present a risk particularly of back injury if it is:

— too strenuous,
— only achieved by a twisting movement of the trunk,
— likely to result in a sudden movement of the load,
— made with the body in an unstable posture.

3. Characteristics of the working environment
The characteristics of the work environment may increase a risk particularly of back 
injury if:

— there is not enough room, in particular vertically, to carry out the activity,
— the floor is uneven, thus presenting tripping hazards, or is slippery in relation to the 

worker’s footwear,
— the place of work or the working environment prevents the handling of loads at a safe 

height or with good posture by the worker,
— there are variations in the level of the floor or the working surface, requiring the load 

to be manipulated on different levels,
— the floor or foot rest is unstable,
— the temperature, humidity or ventilation is unsuitable.

4. Requirements of the activity

The activity may present a risk particularly of back injury if it entails one or more of the 
following requirements:

— over-frequent or over-prolonged physical effort involving in particular the spine,
— an insufficient bodily rest or recovery period,
— excessive lifting, lowering or carrying distances,
— a rate of work imposed by a process which cannot be altered by the worker.
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ANNEX II (1)

INDIVIDUAL RISK FACTORS 
(Articles 5 and 6 (2))

The worker may be at risk if he/she:

— is physically unsuited to carry out the task in question,
— is wearing unsuitable clothing, footwear or other personal effects,
— does not have adequate or appropriate knowledge or training.

1  With a view to making a multi-factor analysis, reference may be made simultaneously to the various factors listed in Annexes I and II.
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25. ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 91/322/ЄЕС ВІД 29 ТРАВНЯ 1991 РОКУ 
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОРІЄНТОВНИХ ПОРОГОВИХ ВЕЛИЧИН 
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИРЕКТИВИ РАДИ 80/1107/ЄЕС ПРО ЗАХИСТ 
ПРАЦІВНИКІВ ВІД РИЗИКІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВПЛИВУ ПІД ЧАС 
РОБОТИ ХІМІЧНИХ, ФІЗИЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

(ОВ L 117, 05.07.1991, C. 22)

Зі змінами, внесеними: Офіційний вісник

 No C Дата

►М1 Директива Комісії 2006/15/ЄС від 7 лютого 2006 року L 38 36 09.02.2006

▼B

ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 
від 29 травня 1991 року 

про встановлення індикативного обмеження гранично допустимих концентрацій 
шляхом виконання Директиви Ради 80/1107/ЄЕС 

про захист робітників від ризику впливу хімічних, фізичних 
та біологічних речовин на роботі 

(91/322/ЄЕС)

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства,

Беручи до уваги Директиву Ради 80/1107/ЄЕС від 27 листопада 1980 року про захист 
робітників від ризику впливу хімічних, фізичних та біологічних речовин на роботі (1), із 
змінами, внесеними Директивою 88/642/ЄЕС (2), та зокрема, перший пункт статті 8 (4),

Беручи до уваги висновок Консультативного комітету з безпеки, гігієни та захисту 
здоров’я на роботі,

Оскільки третій пункт статті 8 (4) Директиви 80/1107/ЄЕС визначає, що індикативне 
обмеження гранично допустимих концентрацій має відображати експертну оцінку, 
що базується на наукових даних;

Оскільки метою встановлення цих гранично допустимих концентрацій є гармонізація 
умов у цій сфері, та разом з тим, підтримка існуючих досягнень;

Оскільки, ця Директива включає практичні кроки стосовно досягнення соціального 
виміру внутрішнього ринку;

Оскільки межа професійного опромінення у гранично допустимих концентраціях має 
розглядатися в якості важливої частини загального підходу до забезпечення захисту 
здоров’я робітників на робочому місці;

1 ОВ № L 327, 3.12.1980, С. 8.
2 ОВ № L 356, 24.12.1988, С. 74.
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Оскільки початковий список межі професійного опромінення у гранично допустимих 
концентраціях може бути встановлено для речовин, для яких існують схожі гранично 
допустимі концентрації у державах-членах, віддаючи перевагу речовинам, які 
знаходяться на робочих місцях і які можуть мати вплив на здоров’я робітників, хоча 
для певних речовин ці дані дуже обмежені;

Оскільки, крім цього, може бути необхідно встановити межу професійного 
опромінення у гранично допустимих концентраціях на більш короткий період, беручи 
до уваги наслідки, що виникають від короткострокового впливу;

Оскільки, згаданий метод, що включає, inter alia, оцінку впливу та стратегію вимірів 
для межі професійного опромінення у гранично допустимих концентраціях міститься 
у Директиві 80/1107/ЄЕС;

Оскільки, зважаючи на важливість отримання достовірних розмірів впливу стосовно 
межі професійного опромінення у гранично допустимих концентраціях, може бути 
необхідно в майбутньому встановити відповідні методи;

Оскільки межа професійного опромінення у гранично допустимих концентраціях має 
бути під контролем і потребуватиме перегляду, якщо нові наукові дані визначать, що 
вона більше не дійсна;

Оскільки для деяких речовин буде необхідно в майбутньому розглядати усі види 
впливу на організм, включаючи можливість проникнення через шкіру, для того, щоб 
забезпечити найкращий з можливих рівень захисту;

Оскільки заходи, викладені у цій Директиві не суперечать висновку Комітету 
заснованого у відповідності до статті 9 Директиви 80/1107/ЄЕС,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

▼B

С т а т т я  1

Індикативне обмеження гранично допустимих концентрацій, яке держави-члени 
мають брати до уваги, inter alia, при встановленні обмеження гранично допустимих 
концентрацій, згаданих у статті 4(4) (b) Директиви 80/1107/ЄЕС, перелічені у Додатку.

С т а т т я  2

1. Держави-члени мають ввести в дію положення, необхідні для виконання цієї 
Директиви до 31 грудня 1993 року. Вони мають негайно поінформувати Комісію. 

Коли держави-члени ухвалять ці положення, то вони мають містити посилання на цю 
Директиву або супроводжуватися такими посиланнями під час їх офіційної публікації. 
Процедура встановлення таких посилань ухвалюється державами-членами.

2. Держави-члени мають повідомляти Комісії положення національного 
законодавства, які вони ухвалюють у сфері, що регулюється цією Директивою.
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С т а т т я  3
Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼B

ДОДАТОК 
ІНДИКАТИВНЕ ОБМЕЖЕННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

ПРОФЕСІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ

EINECS (1) CAS (2) Назва речовини

Гранично 
допустима 

концентрація (3)
мг/м3 (4) проміле (5)

▼M1 —————

▼B
2 005 807 64-19-7 Оцтова кислота 25 10
▼M1 —————
▼B
2 018 659 88-89-1 Пікринова кислота (6) 0,1 —
2 020 495 91-20-3 Нафталін 50 10
▼M1 —————
▼B
2 038 099 110-86-1 Піридин (6) 15 5
▼M1 —————
▼B
2 151 373 1305-62-0 Дигідроксид кальцію (6) 5 —
▼M1 —————
▼B
2 152 932 1319-77-3 Крезоли (всі ізомери) (6) 22 5
2 311 161 7440-06-4 Платина (метал) (6) 1 —
2 314 843 7580-67-8 Гідрид літію (6) 0,025 —
▼M1 —————
▼B
2 332 710 10102-43-9 Окис азоту 30 25
▼M1 —————
▼B
  Олово (неорганічні сполуки як Sn) (6) 2 —

1 EINECS: Європейський реєстр існуючих хімічних речовин (European Inventory of Existing Chemical Substances). 
2 CAS: Номер Реферативної служби з хімії (Chemical Abstract Service Number).
3 Розраховано або обчислено відносно базового періоду у 8 годин. 
4 мг/м3 = міліграми на метр кубічний повітря при 20°C та 101,3 кПа (760 мм. ртутного стовпа). 
5 Проміле = частин на мільйон на об’єм у повітрі (мл/м3).
6 Існуючі наукові дані про вплив на здоров’я частково обмежені.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
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COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC OF 29 MAY 1991 ON ESTABLISHING 
INDICATIVE LIMIT VALUES BY IMPLEMENTING COUNCIL DIRECTIVE 
80/1107/EEC ON THE PROTECTION OF WORKERS FROM THE RISKS 
RELATED TO EXPOSURE TO CHEMICAL, PHYSICAL AND BIOLOGICAL 
AGENTS AT WORK

(OJ L 177, 5.7.1991, p.22)   

 Amended by:
Official Journal

  No page date

►M1 COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC Text with EEA relevance of 7 February 
2006   L 38 36 9.2.2006

▼B

COMMISSION DIRECTIVE 
(91/322/EEC) of 29 May 1991 

on establishing indicative limit values by implementing Council Directive 80/1107/EEC 
on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, 

physical and biological agents at work

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community,

Having regard to Council Directive 80/1107/EEC of 27 November 1980 on the protection of 
workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at 
work  (1), as last amended by Directive 88/642/EEC (2), and in particular the first subparagraph 
of Article 8 (4) thereof,

Having regard to the opinion of the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health 
Protection at Work,

Whereas the third subparagraph of Article 8 (4) of Directive 80/1107/EEC states that 
indicative limit values shall reflect expert evaluations based on scientific data;

Whereas the aim of fixing these values is the harmonization of conditions in this area, while 
maintaining the improvements made;

Whereas the Directive constitutes a practical step towards the achievement of the social 
dimension of the internal market;

Whereas occupational exposure limit values should be regarded as an important part of the 
overall approach to ensuring the protection of the health of workers at the workplace;

Whereas an initial list of occupational exposure limit values can be established for agents 
for which similar values exist in the Member States, giving priority to agents which are 
found at places of work and are likely to have an effect on the health of workers; whereas 
this list can be based on existing scientific data as far as the effects on health are concerned, 
although for certain agents these data are very limited;

1 OJ No L 327, 3. 12. 1980, p. 8. 
2 OJ No L 356, 24. 12. 1988, p. 74.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429855694072&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN
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Whereas in addition it may be necessary to establish occupational exposure limit values for 
shorter periods taking into account the effects arising from short term exposure;

Whereas a reference method covering, inter alia, assessment of exposure and measuring 
strategy for occupational exposure limit values is contained in Directive 80/1107/EEC;

Whereas, in view of the importance of obtaining reliable measurements of exposure in 
relation to occupational exposure limit values, it may be necessary in the future to establish 
appropriate reference methods;

Whereas occupational exposure limit values need to be kept under review and will need to 
be revised if new scientific data indicate that they are no longer valid;

Whereas, for some agents it will be necessary in the future to consider all absorption 
pathways, including the possibility of penetration through the skin, in order to ensure the 
best possible level of protection;

Whereas the measures laid down in this Directive are in conformity with the opinion of the 
Committee set up pursuant to Article 9 of Directive 80/1107/EEC,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

A r t i c l e  1

Indicative limit values, of which Member States shall take account, inter alia, when 
establishing the limit values referred to in Article 4 (4) (b) of Directive 80/1107/EEC are listed 
in the Annex.

A r t i c l e  2

1. Member States shall bring into force the provisions necessary to comply with this Directive 
by 31 December 1993. They shall immediately inform the Commission thereof.

When Member States adopt these provisions, these shall contain a reference to this 
Directive or shall be accompanied by such reference at the time of their official publication. 
The procedure for such reference shall be adopted by Member States.

2. Member States shall communicate to the Commission the provisions of national law 
which they adopt in the field governed by this Directive.

A r t i c l e  3

This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX 
INDICATIVE LIMIT VALUES FOR OCCUPATIONAL EXPOSURE

Einecs (1) CAS (2) Name of agent
Limit values (3)

mg/m3 (4) ppm (5)

▼M1 —————
▼B

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
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2 005 807 64-19-7 Acetic acid 25 10
▼M1 —————
▼B
2 018 659 88-89-1 Picric acid (6) 0,1 —
2 020 495 91-20-3 Naphtalene 50 10
▼M1 —————
▼B
2 038 099 110-86-1 Pyridine (6) 15 5
▼M1 —————
▼B
2 151 373 1305-62-0 Calcium dihydroxide (6) 5 —
▼M1 —————
▼B
2 152 932 1319-77-3 Cresols (all isomers) (6) 22 5
2 311 161 7440-06-4 Platinum (metallic) (6) 1 —
2 314 843 7580-67-8 Lithium hydride (6) 0,025 —
▼M1 —————
▼B
2 332 710 10102-43-9 Nitrogen monoxide 30 25
▼M1 —————
▼B

  Tin (inorganic 
compounds as Sn) (6) 2 —

1 Einecs: European Inventory of Existing Chemical Substances.
2 CAS: Chemical Abstract Service Number.
3 Measured or calculated in relation to a reference period of eight hours.
4 Mg/m3 = milligrams per cubic metre of air at 20 °C and 101,3 KPa (760 mm mercury pressure).
5 Ppm = parts per million by volume in air (ml/m3).
6 Existing scientific data on health effects appear to be particularly limited.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31991L0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0322-20060301&qid=1429470222702&from=EN#E0003
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26. ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2000/39/ЄС ВІД 8 ЧЕРВНЯ 2000 РОКУ ПРО 
ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРШОГО ПЕРЕЛІКУ ОРІЄНТОВНИХ ВЕЛИЧИН 
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ НА 
ВИКОНАННЯ ДИРЕКТИВИ РАДИ 98/24/ЄС ПРО ЗАХИСТ ЗДОРОВ’Я ТА 
БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ХІМІЧНИМИ 
ФАКТОРАМИ ПІД ЧАС РОБОТИ

(ОВ L 142, 16.6.2000, С. 47)

Зі змінами, внесеними: Офіційний вісник
№ С дата

►M1 Директива Комісії 2006/15/ЄС від 7 лютого 2006 року  L 38  36 9.2.2006

▼B

ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2000/39/ЄС 
від 8 червня 2000 року,  

що засновує перший перелік гранично допустимих концентрацій шкідливих 
речовин в повітрі робочої зони в рамках впровадження Директиви Ради 98/24/ЄС 
про захист здоров’я та забезпечення безпеки працівників при роботі, пов’язаній з 

використанням 
хімічних речовин на робочих місцях 

(Текст стосується ЄЕП)

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства,

Беручи до уваги Директиву Ради 98/24/ЄС від 7 квітня 1998 року про захист здоров’я 
та забезпечення безпеки працівників при роботі, пов’язаній з використанням хімічних 
речовин на робочих місцях (1), та, зокрема частину 2 статті 3,

Беручи до уваги висновок Консультативного комітету з питань забезпечення безпеки, 
гігієни та захисту здоров’я на робочих місцях.

Оскільки:

(1) Відповідно до Директиви 98/24/ЄС Комісія пропонує, щоб європейські цілі у формі 
гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони для 
захисту працівників при роботі, пов’язаній з використанням хімічних речовин на 
робочих місцях, були встановлені на рівні Співтовариства.

(2) Комісія, виконуючи це завдання, отримує допомогу від Наукового комітету 
з граничних рівнів впливу хімічних речовин на виробництві (SCOEL), створеного 
Рішенням Комісії 95/320/ЄС (2).

(3) Для будь-якої хімічної речовини, щодо якої встановлюється гранично допустимі 
концентрації в повітрі робочої зони на рівні Співтовариства, держави-члени повинні 
визначати гранично допустиму концентрацію на національному рівні, враховуючи 
допустиму концентрацію, встановлену Співтовариством, визначаючи її характер 

1 ОВ L 131, 5.5.1998, С. 11. 
2 ОВ L 188, 9.8.1995, С. 14
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відповідно до національного законодавства та досвіду. 

(4) Гранично допустимі концентрації хімічних речовин в повітрі робочої зони 
вважаються важливим елементом загального підходу, який забезпечує захист 
здоров’я працівників на робочому місці від ризиків, спричинених небезпечними 
хімічними речовинами. 

(5) Перший та другий переліки гранично допустимих концентрацій хімічних речовин 
в повітрі робочої зони були визначені в директивах Комісії 91/322/ЄЄС (1) та 96/94/
ЄС (2) в рамках Директиви Ради 80/1107/ЄЄС від 27 листопада 1980 року про захист 
працівників при роботі, пов’язаній з використанням хімічних, фізичних або біологічних 
речовин на робочих місцях (3).

(6) Директиву 80/1107/ЄЄС було скасовано 5 травня 2001 року Директивою 98/24/ЄС.

(7) Необхідно в рамках Директиви 98/24/ЄС відновити гранично допустимі концентрації 
в повітрі робочої зони, визначені Директивами 91/322/ЄЄС та 96/94/ЄС в рамках 
Директиви 80/1107/ЄЄС.

(8) Перелік, визначений в Додатку, містить речовини, які перераховані в Додатку 
Директиви 96/94/ЄС, та містить низку інших речовин, щодо яких SCOEL рекомендував 
встановити гранично допустимі концентрації в повітрі робочої зони після оцінки 
останніх наукових даних щодо впливу цих речовин на здоров’я працівників певних 
професій, та враховуючи дані вимірювальних технічних засобів. Враховуючи наступне 
та в цілях ясності Директиву 96/94/С буде змінено.

▼B

(9) Необхідно створити короткострокові гранично допустимі концентрації для певних 
речовин, враховуючи вплив, який здійснюється впродовж короткострокового періоду 
дії. 

(10) Для деяких речовин необхідно враховувати також здатність їхнього проникнення 
через шкіру для того, щоб забезпечити найбільшу ступінь захисту.

(11) Ця Директива є кроком у напрямку до регулювання соціального виміру 
внутрішнього ринку. 

(12) Заходи, передбачені цією Директивою, відповідають висновку Комітету, 
створеного статтею 17 Директиви Ради 89/39/ЄЕС від 12 червня 1989 року про 
впровадження заходів щодо покращення безпеки та здоров’я працівників на робочих 
місцях (4).

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

С т а т т я  1

Таким чином тут визначаються гранично допустимі концентрації хімічних речовин, 

1 ОВ L 177, 5.7.1991, С. 22.  
2 ОВ L 338, 28.12.1996, С. 86.  
3 ОВ L 327, 3.12.1980, С. 8. 
4 ОВ L 183, 29.6.1989, С. 1.
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зазначених в Додатку, в повітрі робочої зони Співтовариства.

С т а т т я  2

Держави-члени на національному рівні визначають гранично допустимі концентрації 
хімічних речовин, зазначених в Додатку, враховуючи допустимі концентрації, 
встановлені Співтовариством.

С т а т т я  3

1. Держави-члени мають ухвалити закони, підзаконні акти та адміністративні акти, які 
відповідають цій Директиві, до 31 грудня 2001 року. Вони негайно мають повідомити 
про це Комісію.

Коли держави-члени ухвалюють такі положення, вони мають містити посилання 
на цю Директиву або супроводжуватися таким посиланням під час їх офіційного 
опублікування. Методи розробки таких посилань встановлюються державами-
членами.

2. Держави-члени обговорюють з Комісією текст положень національного 
законодавства, яке вони ухвалюють в сфері, якої стосується ця Директива. 

С т а т т я  4

Директива 96/94/ЄС скасовується з дати, встановленої в частині 1 статті 3.

С т а т т я  5

Ця Директива набирає чинності на 20 день після її опублікування в Офіційному віснику 
Європейських Співтовариств.

С т а т т я  6
Цю Директиву адресовано державам-членам.

▼B

ДОДАТОК 
ІНДИКАТИВНІ ГРАНИЧНІ МЕЖІ ВПЛИВУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Einecs (0) CAS (1) Назва речовини
Граничні значення

Примітка (2)8 годин (3) Короткочасно (4)

мг/м3 (5) част/млн (6) мг/м3 (6) част/млн (7)

200-467-2 60-29-7 Діетилефір 308 100 616 200 -
200-662-2 67-64-1 Ацетон 1 210 500 - - -
200-663-8 67-66-3 Хлороформ 10 2 - - Шкіра
200-756-3 71-55-6 1,1,1-Трихлоретан 555 100 1 110 200 -
200-834-7 75-04-7 Етиламін 9,4 5 - - -
200-863-5 75-34-3 1,1-Дихлоретан 412 100 - - Шкіра
200-870-3 75-44-5 Фосген 0,08 0,02 0,4 0,1 -
200-871-9 75-45-6 Хлордифторметан 3 600 1 000 - - -
201-159-0 78-93-3 Бутанон 600 200 900 300 -
201-176-3 79-09-4 Пропіонова кислота 31 10 62 20 -
202-422-2 95-47-6 о-Ксилол 221 50 442 100 Шкіра
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Einecs (0) CAS (1) Назва речовини
Граничні значення

Примітка (2)8 годин (3) Короткочасно (4)

мг/м3 (5) част/млн (6) мг/м3 (6) част/млн (7)

202-425-9 95-50-1 1,2-Дихлорбензол 122 20 306 50 Шкіра
202-436-9 95-63-6 1,2,4-Триметилбензол 100 20 - - -
202-704-5 98-82-8 Кумол 100 20 250 50 Шкіра
202-705-0 98-83-9 2-Фенілпропен 246 50 492 100 -
202-849-4 100-41-4 Етилбензол 442 100 884 200 Шкіра

203-313-2 105-60-2 е-Капролактам (пил та 
пар) 10 - 40 - -

203-388-1 106-35-4 Гептан-3-он 95 20 - - -
203-396-5 106-42-3 р-Ксилол 221 50 442 100 Шкіра
203-400-5 106-46-7 1,4-Дихлорбензол 122 20 306 50 -
203-470-7 107-18-6 Аліловий спирт 4,8 2 12,1 5 Шкіра
203-473-3 107-21-1 Етиленгліколь 52 20 104 40 Шкіра
203-539-1 107-98-2 1-Метоксипропанол-2 375 100 568 150 Шкіра
203-550-1 108-10-1 4-Метилпентан-2-он 83 20 208 50 -
203-576-3 108-38-3 m-Ксилол 221 50 442 100 Шкіра

203-603-9 108-65-6 2-Метокси-1-
метилетилацетат 275 50 550 100 Шкіра

203-604-4 108-67-8 Мезітилен 
(Триметилбензол) 100 20 - - -

▼М1
▼В

203-631-1 108-94-1 Циклогексанон 40,8 10 81,6 20 Шкіра
203-632-7 108-95-2 Фенол 7,8 2 - - Шкіра
203-726-8 109-99-9 Тетрагідрофуран 150 50 300 100 Шкіра
203-737-8 110-12-3 5-Метилгексан-2-он 95 20 - - -
203-767-1 110-43-0 Гептан-2-он 238 50 475 100 Шкіра
203-808-3 110-85-0 Піперазин 0,1 - 0,3 - -
203-905-0 111-76-2 2-Бутоксиетанол 98 20 246 50 Шкіра
203-933-3 112-07-2 2-Бутоксиетилацетат 133 20 333 50 Шкіра
204-065-8 115-10-6 Диметилефір 1 920 1 000 - - -
204-428-0 120-82-1 1,2,4-Тризлорбензол 15,1 2 37,8 5 Шкіра
204-469-4 121-44-8 Триетиламін 8,4 2 12,6 3 Шкіра
204-662-3 123-92-2 Ізопентилацетат 270 50 540 100 -
204-697-4 124-40-3 Диметиламін 3,8 2 9,4 5 -
204-826-4 127-19-5 N,N-Диметилацетамід 36 10 72 20 Шкіра
205-480-7 141-32-2 n-Бутилакрилат 11 2 53 10 -
205-563-8 142-82-5 n-Гептан 2 085 500 - - -
208-394-8 526-73-8 1,2,3-Триметилбензол 100 20 - - -
208-793-7 541-85-5 5-Метилгептан-3-он 53 10 107 20 -
210-946-8 626-38-0 1-Метилбутилацетат 270 50 540 100 -
211-047-3 628-63-7 Пентилацетат 270 50 540 100 -

620-11-1 3-Пентилацетат 270 50 540 100 -
625-16-1 Амілацетат, трет 270 50 540 100 -

215-535-7 1330-
20-7

Ксилол, змішані ізомери, 
чистий 221 50 442 100 Шкіра

222-995-2 3689-
24-5 Сульфотеп 0,1 - - - Шкіра

231-634-8 7664-
39-3 Фтористий водень 1,5 1,8 2,5 3 -

231-131-3 7440-
22-4 Срібло, метал 0,1 _ - - -



ЗМІСТ  2000/39/ЄС 969

Einecs (0) CAS (1) Назва речовини
Граничні значення

Примітка (2)8 годин (3) Короткочасно (4)

мг/м3 (5) част/млн (6) мг/м3 (6) част/млн (7)

231-595-7 7647-
01-0 Хлористий водень 8 5 15 10 -

231-633-2 7664-
38-2 Ортофосфорна кислота 1 - 2 - -

231-635-3 7664-
41-7 Амоній, безводний 14 20 36 50 -

231-954-8 7782-
41-4 Фтор 1,58 1 3,16 2 -

231-978-9 7783-
07-5 Дигідроселенід 0,07 0,02 0,17 0,05 -

233-113-0 10035-
10-6 Бромистий водень - - 6,7 2 -

247-852-1 26628-
22-8 Азид натрію 0,1 - 0,3 - Шкіра

252-104-2 34590-
94-8

(2-Метоксиметилетокси)-
пропанол 308 50 - - Шкіра

Фториди, неорганічні 2,5 - - - -
0 Einecs: Європейський перелік вснуючих хімічних речовин.
1 CAS: Реєстраційний номер служби довідок щодо хімічних речовин.
2 Примітка «шкіра» зазначається відповідно до OEL і означає можливість значного проникнення крізь шкіру.
3 Виміряно або розраховано з урахуванням базового періоду — 8 годин з усередненням за часом.
4 Граничне значення, перевищення якого не можна допускати. Стосується 15 хвилин, якщо не зазначено іншого.
5 мг/м3: міліграми на кубічний метр повітря при 20 °C і 101,3 кПа.
6 част/млн: частин на мільйон у повітрі (мл/м3).



ЗМІСТ  2000/39/EC  970

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC OF 8 JUNE 2000 ESTABLISHING A 
FIRST LIST OF INDICATIVE OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT VALUES 
IN IMPLEMENTATION OF COUNCIL DIRECTIVE 98/24/EC ON THE 
PROTECTION OF THE HEALTH AND SAFETY OF WORKERS FROM THE 
RISKS RELATED TO CHEMICAL AGENTS AT WORK

(OJ L 142, 16.6.2000, p.47)  

 Amended by: 
Official Journal

  No page date
►M1 Commission Directive 2006/15/EC Text with EEA relevance of 7 February 2006   L 38 36 9.2.2006

►M2 Commission Directive 2009/161/EU Text with EEA relevance of 17 December 
2009   L 338 87 19.12.2009

▼B

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 
of 8 June 2000 

establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in 
implementation of Council Directive 98/24/EC 

on the protection of the health and safety of workers 
from the risks related to chemical agents at work 

(Text with EEA relevance)
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,
Having regard to Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health 
and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (1) , and in particular 
Article 3(2) thereof,
Having regard to the opinion of the Advisory Committee on safety, hygiene and health 
protection at work,

Whereas:

(1) Pursuant to Directive 98/24/EC, the Commission is to propose European objectives in 
the form of indicative occupational exposure limit values for the protection of workers from 
chemical risks, to be set at Community level.
(2) The Commission, in carrying out this task, is assisted by the Scientific Committee for 
occupational exposure limits to chemical agents (SCOEL), instituted by Commission Decision 
95/320/EC (2).
(3) For any chemical agent for which indicative occupational exposure limit values are 
established at Community level, Member States are required to establish a national 
occupational exposure limit value, taking into account the Community limit value, 
determining its nature in accordance with national legislation and practice.
(4) Indicative occupational exposure limit values should be regarded as an important part of 
the overall approach to ensuring the protection of the health of workers at the workplace, 
against the risks arising from hazardous chemicals.

1 OJ L 131, 5.5.1998, p. 11.
2 OJ L 188, 9.8.1995, p. 14. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:306L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:306L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:309L0161
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:309L0161
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:309L0161
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:300L0039
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0039-20100108&qid=1436197792205&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0039-20100108&qid=1429470688391&from=EN
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(5) A first and a second list of indicative occupational exposure limit values were established 
by Commission Directives 91/322/EEC (1) and 96/94/EC (2) in the framework of Council 
Directive 80/1107/EEC of 27 November 1980 on the protection of workers from the risks 
related to exposure to chemical, physical and biological agents at work (3).
(6) Directive 80/1107/EEC has been repealed with effect from 5 May 2001 by Directive 
98/24/EC.
(7) It is appropriate to reenact, in the framework of Directive 98/24/EC, the indicative 
occupational exposure limit values which had been established by Directives 91/322/EEC 
and 96/94/EC in the framework of Directive 80/1107/EEC.
(8) The list set out in the Annex contains the substances set out in the Annex to Directive 
96/94/EC and incorporates a number of other agents for which indicative occupational 
exposure limit values have been recommended by SCOEL, following the evaluation of the 
latest available scientific data on occupational health effects and taking into account the 
availability of measuring techniques. In view of the foregoing and in the interests of clarity 
Directive 96/94/EC should be recast.
(9) It is necessary to establish short-term exposure limit values for certain substances to 
take account of effects arising from short-term exposure.
(10) For some agents, it is necessary to have regard also to the possibility of penetration 
through the skin, in order to ensure the best possible level of protection.
(11) This Directive constitutes a practical step towards the achievement of the social 
dimension of the internal market.
(12) The measures provided for in this Directive are in accordance with the opinion of the 
Committee instituted by Article 17 of Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the 
introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers 
at work (4),
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1

Community indicative occupational exposure limit values are hereby established for the 
chemical agents set out in the Annex.

Article 2

Member States shall establish national occupational exposure limit values for the chemical 
agents listed in the Annex, taking into account the Community values.

Article 3

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 31 December 2001 at the latest. They shall 
forthwith inform the Commission thereof.
When Member States adopt these provisions, they shall contain a reference to this Directive 
or be accompanied by such a reference at the time of their official publication. Member 
States shall determine how such reference is to be made.

1 OJ L 177, 5.7.1991, p. 22. 
2 OJ L 338, 28.12.1996, p. 86. 
3 OJ L 327, 3.12.1980, p. 8.
4 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.
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2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national 
law which they adopt in the field covered by this Directive.

Article 4

Directive 96/94/EC is repealed with effect from the date referred to in Article 3(1).

Article 5

This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official 
Journal of the European Communities.

Article 6

This Directive is addressed to the Member States.

ANNEX 
INDICATIVE OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT VALUES

Einecs (1) CAS (2) Name of agent
Limit values

Notation (3)Eight hours (4) Short-term (5)

mg/m3 (6) ppm (7) mg/m3 (6) ppm (7)

200-467-2 60-29-7 Diethylether 308 100 616 200 —
200-662-2 67-64-1 Acetone 1 210 500 — — —
200-663-8 67-66-3 Chloroform 10 2 — — Skin
200-756-3 71-55-6 1,1,1-Trichloroethane 555 100 1 110 200 —
200-834-7 75-04-7 Ethylamine 9,4 5 — — —
200-863-5 75-34-3 1,1-Dichloroethane 412 100 — — Skin
200-870-3 75-44-5 Phosgene 0,08 0,02 0,4 0,1 —
200-871-9 75-45-6 Chlorodifluoromethane 3 600 1 000 — — —
201-159-0 78-93-3 Butanone 600 200 900 300 —
201-176-3 79-09-4 Propionic acid 31 10 62 20 —
202-422-2 95-47-6 o-Xylene 221 50 442 100 Skin
202-425-9 95-50-1 1,2-Dichlorobenzene 122 20 306 50 Skin
202-436-9 95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzene 100 20 — — —
202-704-5 98-82-8 Cumene 100 20 250 50 Skin
202-705-0 98-83-9 2-Phenylpropene 246 50 492 100 —
202-849-4 100-41-4 Ethylbenzene 442 100 884 200 Skin

203-313-2 105-60-2 e-Caprolactam, (dust and 
vapour) 10 — 40 — —

203-388-1 106-35-4 Heptan-3-one 95 20 — — —
203-396-5 106-42-3 p-Xylene 221 50 442 100 Skin
203-400-5 106-46-7 1,4-Dichlorobenzene 122 20 306 50 —
203-470-7 107-18-6 Allyl alcohol 4,8 2 12,1 5 Skin
203-473-3 107-21-1 Ethylene glycol 52 20 104 40 Skin
203-539-1 107-98-2 1-Methoxypropanol-2 375 100 568 150 Skin
203-550-1 108-10-1 4-Methylpentan-2-one 83 20 208 50 —
203-576-3 108-38-3 m-Xylene 221 50 442 100 Skin

203-603-9 108-65-6 2-Methoxy-1-
methylethylacetate 275 50 550 100 Skin

203-604-4 108-67-8 Mesitylene 
(Trimethylbenzenes) 100 20 — — —

▼M1 —————
▼B
203-631-1 108-94-1 Cyclohexanone 40,8 10 81,6 20  Skin
▼M2 —————

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0039-20100108&qid=1429470688391&from=EN#E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0039-20100108&qid=1429470688391&from=EN#E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0039-20100108&qid=1429470688391&from=EN#E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0039-20100108&qid=1429470688391&from=EN#E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0039-20100108&qid=1429470688391&from=EN#E0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0039-20100108&qid=1429470688391&from=EN#E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0039-20100108&qid=1429470688391&from=EN#E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0039-20100108&qid=1429470688391&from=EN#E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0039-20100108&qid=1429470688391&from=EN#E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:306L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:300L0039
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:309L0161
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▼B
726-8 109-99-9 Tetrahydrofuran 150 50 300 100 Skin
203-737-8 110-12-3 5-Methylhexan-2-one 95 20 — — —
203-767-1 110-43-0 Heptan-2-one 238 50 475 100 Skin
203-808-3 110-85-0 Piperazine 0,1 — 0,3 — —
203-905-0 111-76-2 2-Butoxyethanol 98 20 246 50 Skin
203-933-3 112-07-2 2-Butoxyethyl acetate 133 20 333 50 Skin
204-065-8 115-10-6 Dimethylether 1 920 1 000 —
204-428-0 120-82-1 1,2,4-Trichlorobenzene 15,1 2 37,8 5 Skin
204-469-4 121-44-8 Triethylamine 8,4 2 12,6 3 Skin
204-662-3 123-92-2 Isopentylacetate 270 50 540 100 —
204-697-4 124-40-3 Dimethylamine 3,8 2 9,4 5 —
204-826-4 127-19-5 N,N-Dimethylacetamide 36 10 72 20 Skin
205-480-7 141-32-2 n-Butylacrylate 11 2 53 10 —
205-563-8 142-82-5 n-Heptane 2 085 500 — —
208-394-8 526-73-8 1,2,3-Trimethylbenzene 100 20 — — —
208-793-7 541-85-5 5-Methylheptan-3-one 53 10 107 20 —
210-946-8 626-38-0 1-Methylbutylacetate 270 50 540 100 —
211-047-3 628-63-7 Pentylacetate 270 50 540 100 —
620-11-1 3-Pentylacetate 270 50 540 100 —
625-16-1 Amylacetate tert 270 50 540 100 —
215-535-7 1330-20-7 mixed isomers pure 221 50 442 100 Skin
222-995-2 3689-24-5 Sulphotep 0,1 — — — Skin
231-634-8 7664-39-3 Hydrogen fluoride 1,5 1,8 2,5 3 —
231-131-3 7440-22-4 Silver, metallic 0,1 — — — —
231-595-7 7647-01-0 Hydrogen chloride 8 5 15 10 —
231-633-2 7664-38-2 Orthophosphoric acid 1 — 2 — —
231-635-3 7664-41-7 Ammonia, anhydrous 14 20 36 50 —
231-954-8 7782-41-4 Fluorine 1,58 1 3,16 2 —
231-978-9 7783-07-5 Dihydrogen selenide 0,07 0,02 0,17 0,05 —
233-113-0 10035-

10-6
Hydrogen bromide — — 6,7 2 —

247-852-1 26628-22-8 Sodium azide 0,1 — 0,3 — Skin
252-104-2 34590-

94-8
(2-Methoxymethylethoxy)-
propanol

308 50 — — Skin

Fluorides, inorganic 2,5 — — — —
(1) Einecs: European inventory of existing chemical substances.
(2) CAS: Chemical abstract service registry number.
(3) A skin notation assigned to the OEL identifies the possibility of significant uptake through the skin.
(4) Measured or calculated in relation to a reference period of eight-hours time-weighted average.
(5) A limit value above which exposure should not occur and is related to a 15-minute period, unless otherwise specified.
(6) mg/m3: milligrams per cubic metre of air at 20 °C and 101,3 KPa.
(7) ppm: parts per million by volume in air (ml/m3).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:300L0039
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27. ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2006/15/EC ВІД 7 ЛЮТОГО 2006 РОКУ ПРО 
ВСТАНОВЛЕННЯ ДРУГОГО ПЕРЕЛІКУ ОРІЄНТОВНИХ ВЕЛИЧИН 
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
НА ВИКОНАННЯ ДИРЕКТИВИ РАДИ 98/24/ЄС ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН У 
ДИРЕКТИВИ 91/322/ЄЕС І 2000/39/ЄС

ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2006/15/EC 
від 7 лютого 2006 року 

що визначає другий перелік показників граничнодопустимих рівнів впливу на 
робочому місці з метою імплементації Директиви Ради 98/24/ЄС та вносить зміни 

у Директиви 91/322/ЄЕС та 2000/39/ЄС 
(Текст дотичний ЄЕП)

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, 

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства,

Беручи до увагу Директиву Ради 98/24/ЄС від 7 квітня 1998 року про охорону здоров’я 
та безпеки робітників від ризику отруєння хімічними речовинами на робочому місці (1), 
та зокрема, її частину 2 статті 3, 

Беручи до уваги висновок Дорадчого Комітету з безпеки, гігієни та охорони здоров’я 
на робочому місці, 

Оскільки:

(1) Відповідно до Директиви 98/24/ЄС, Комісія має запропонувати Європейські 
технічні вимоги у вигляді показників граничнодопустимих рівнів робочого впливу 
на робочому місці (IOELVs) з метою захисту робітників від отруєння хімічними 
речовинами, які мають бути встановлені на рівні Співтовариства .

(2) Комісія виконує це завдання за підтримкою Наукового Комітету з 
граничнодопустимих рівнів впливу хімічних речовин на робочому місці, 
створеного Рішенням Комісії 95/320/ЄС (2). 

(3) Показники граничнодопустимих рівнів впливу на робочому місці беруть до уваги 
рівень здоров’я на основі нещодавно отриманих наукових даних та враховуючи 
можливість їх вимірювання. Вони встановлюють нижчий ризиковий рівень 
впливу, який не передбачає виникнення згубних наслідків від наявних речовин. 
Вони є необхідними для визначення та оцінки ризиків роботодавцем відповідно 
до статті 4 Директиви 98/24/ЄС.

(4)  Для будь-яких хімічних речовин, де показники граничнодопустимих рівнів впливу 
на робочому місці визначені на рівні Співтовариства, держави-члени повинні 
визначити державні показники граничнодопустимих рівнів впливу на робочому 
місці, враховуючи 

прийняті Співтовариством Граничнодопустимі рівні впливу, але визначає характер 
граничнодопустимих рівнів впливу на робочому місці відповідно до державного 
законодавства.

1 ОВ L 131, 5.5.1998, С. 11.
2 ОВ L 188, 9.8.1995, С. 14.
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(5) Необхідно брати до уваги показники граничнодопустимих рівнів впливу на 
робочому місці, як важливий компонент цілісного підходу забезпечення охорони 
здоров’я робітників на робочому місці, які знаходяться під ризиком отруєння 
шкідливими хімічними речовинами.

(6) Результати оцінки ризику та стратегії його зменшення були розроблені в Регламенті 
Ради (ЕЄС) № 793/93 (1) про оцінку та контроль рівня небезпеки існуючих речовин, 
що передбачає визначення та контроль (IOELVs) за кількістю речовин.

(7) Перший та другий перелік показників граничнодопустимих рівнів впливу на 
робочому місці були визначені Директивами Комісії 91/322/ЕЄС (2) та 96/94/
ЄС (3)в силу Директиви Ради 80/1107/ЕЄС від 27 листопада 1980 року про захист 
робітників від ризику отруєння хімічними, фізичними та біологічними речовинами 
на робочому місці (4).

(8) Директива 80/1107/ ЕЄС припинила свою дію з 5 травня 2001 року за Директивою 
98/24/ЄС. 

(9) Директива 98/24/ЄС визначила, що Директиви 91/322/ЕЄС та 96/94/ЕЄС мають 
зберігати свою чинність.

(10) Директива 96/94/ЄС була скасована 31 грудня 2001 року Директивою Комісії 
2000/39/EC від 8 червня 2000 року, що встановлювала перший перелік показників 
граничнодопустимих рівнів впливу на робочому місці з метою імплементації 
Директиви Ради 98/24/ЄС про охорону здоров’я та захист робітників від ризику 
отруєння хімічними речовинами на робочому місці (5).

(11) За оцінкою нещодавно отриманих наукових даних виявилась необхідність 
проведення огляду показників граничнодопустимих рівнів впливу на робочому 
рівні, встановлених Директивою 91/322/ЕЄС.

 (12) Відповідно до статті 3 Директиви 98/24/ЄС, Науковий Комітет з граничнодопустимих 
рівнів впливу на робочому місці (SCOEL) оцінив загалом 33 речовини, які включені 
у перелік в Додатку цієї Директиви. 17 з 33 речовин вже були включені у перелік 
Додатку до Директиви 91/322/ЕЄС. Для 4 з цих речовин SCOEL рекомендує 
визначити нові показники граничнодопустимих рівнів впливу на робочому місці 
а для 13 з цих речовин показники залишаються незмінними. Таким чином, 17 
речовин, які включені у перелік Додатку цієї Директиви повинні бути видаленими 
з Додатку до Директиви 91/322/ЕЄС, оскільки інші 10 залишатимуться у Додатку 
до Директиви 91/322/ЕЄС.

(13) Десять речовин повинні залишитись в переліку Додатку до Директиви 91/322/
ЕЄС. Що стосується 9 з цих речовин SCOEL досі ще не рекомендував показник 
граничнодопустимого рівня впливу на робочому місці, в той час як для однієї 
речовини виявилась необхідність збирання додаткових наукових даних у 
найближчому майбутньому, що буде представлено на розгляд SCOEL..

(14) Перелік в Додатку до цієї Директиви також включає 16 інших речовин, для яких 
1  ОВ L 84, 5.4.1993, С 1. Регламент із змінами, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 
 Європейського Парламенту та Ради (ОВ L 284, 31.10.2003, С. 1).
2 ОВ L 177, 5.7.1991, С. 22.
3 ОВ L 338, 28.12.1996, С. 86.
4 ОВ L 327, 3.12.1980, С. 8.
5 ОВ L 142, 16.6.2000, С. 47.
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SCOEL рекомендував показники граничнодопустимих рівнів впливу на робочому 
місці, дотримуючись останніх наукових даних про загрози професійних хвороб та 
враховуючи можливість їх вимірювання відповідно до статті 3 Директиви 98/24/
ЄС.

(15) Одна з 16 речовин, монохлоробензол, була включена в Додаток Директиви 
2000/39/ЄС. SCOEL переглянув IOELVs в контексті останніх наукових даних та 
порекомендував визначити нові IOELVs. Таким чином, ця речовина, включена 
до переліку в Додатку цієї Директиви, повинна бути видалена з Додатку до 
Директиви 2000/39/ЄС.

(16) Також необхідно визначити короткостроковий показник граничнодопустимого 
рівня впливу на робочому місці для деяких речовин, враховуючи загрози, які 
виникають від короткострокового негативного впливу. 

(17) Що стосується деяких речовин, з метою забезпечення найвищого рівня захисту, 
необхідно враховувати можливість проникнення цих речовин через шкіру.

(18) Ця Директива повинна зробити практичний крок у досягненні соціального виміру 
внутрішнього ринку.

(19) Заходи передбачені в Директиві відповідають висновку Комітету, затвердженому 
статтею 17 Директиви Ради 89/391/ЕЄС від 12 червня 1989 року про запровадження 
заходів для вдосконалення рівня безпеки та здоров’я робітників на робочому 
місці (1).

(20) Повинні бути внесені відповідні зміни до Директиви 91/322/ЕЄС,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

С т а т т я1

З метою імплементації Директиви 98/24/ЄС, другий перелік показників 
граничнодопустимих рівнів впливу на робочому місці Співтовариства визначений для 
хімічних речовин, включених в Додаток.

С т а т т я  2

Держави-члени повинні визначити державні показники граничнодопустимих рівнів 
впливу на робочому місці для хімічних речовин, які включені в Додаток, враховуючи 
показники Співтовариства.

С т а т т я  3

В Додатку до Директиви 91/322/ЕЄС посилання на такі речовини як нікотин, мурашина 
кислота, метанол, ацетонітрил, нітробензол, резорцином, диєтиламін, вуглекислий 
газ, щавлева кислота, ціанамід, пентаоксид дифосфору, пентасульфід дифосфору, 
бром, пентахлорид фосфору, піретрум, барій (розчинна структура як Ba), срібло 
(розчинна структура як Ag) та їх показники граничнодопустимих рівнів впливу на 
робочому місці видалені. 

1 ОВ L 183, 29.6.1989, С.1
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В Додатку до Директиви 2000/39/ЄС, посилання на речовину хлоробензол видалене.

С т а т т я  4

1. Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення для виконання цієї Директиви не пізніше ніж через 18 місяців після набуття 
їх чинності.

Держави-члени повідомляють Комісії про тексти цих положень та кореляційну 
таблицю між цими положеннями та цією Директивою.

Якщо держави-члени ухвалюють такі положення, то вони повинні містити посилання на 
цю Директиву або супроводжуватись таким посиланням у разі їх офіційної публікації. 
Методи розробки зазначеного посилання визначаються державами-членами.

2. Держави-члени повідомляють Комісії про тексти основних положень національного 
законодавства, які вони ухвалюють у сфері, що охоплює ця Директива.

С т а т т я  5

Ця Директива набирає чинності на дванадцятий день після її опублікування в 
Офіційному віснику Європейського Союзу.

С т а т т я  6

Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено у Брюсселі, 7 лютого 2006 року.

За Комісію

Член Комісії Vladimír ŠPIDLA

ДОДАТОК 
ПОКАЗНИКИ ГРАНИЧНОДОПУСТИМИХ РІВНІВ ВПЛИВУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Граничні показники Примітка (3)

EINECS (1) CAS(2) Назва речовини 8 годин (4) Короткостроковий (5)

mg/m3 (6) Ppm (7) mg/m3 (6) ppm (7)

200-193-3 54-11-5 Нікотин 0,5 — — шкіра

200-579-1 64-18-6 Мурашина кислота 9 5 — —

200-659-6 67-56-1 Метанол 260 200 — шкіра

200-830-5 75-00-3 Хлоретан 268 100 — —

200-835-2 75-05-8 Ацетонітрил 70 40 — шкіра

201-142-8 78-78-4 Ізопентан 3 000 1 000 — —

202-716-0 98-95-3 Нітробензол 1 0,2 — шкіра

203-585-2 108-46-3 Резоцинол 45 10 — шкіра

203-625-9 108-88-3 Толуол 192 50 384 100 шкіра

203-628-5 108-90-7 Монохлоробензол 23 5 70 15 —

203-692-4 109-66-0 Пентан 3 000 1 000 — — —

203-716-3 109-89-7 Диетиламін 15 5 30 10 —

203-777-6 110-54-3 n-Гексан 72 20 — — —

203-806-2 110-82-7 Циклогексан 700 200 — — —

203-815-1 110-91-8 Морфолін 36 10 72 20 —
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203-906-6 111-77-3 2-(2-Methoxyethoxy)етанол 50,1 10 — — шкіра

203-961-6 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)етанол 67,5 10 101,2 15 —

204-696-9 124-38-9 Вуглекислий газ 9 000 5 000 — — —

205-483-3 141-43-5 2-Аміноетанол 2,5 1 7,6 3 шкіра

205-634-3 144-62-7 Щавлева кислота 1 — — — —

206-992-3 420-04-2 Ціанамід 1 0,58 — — шкіра

207-343-7 463-82-1 Неопентан 3 000 1 000 — — —

215-236-1 1314-56-3 Пентаоксид дифосфору 1 — — — —

215-242-4 1314-80-3 Пентасульфід дифосфору 1 — — — —

231-131-3 Срібло (розчинна структура як Ag) 0,01 — — — —

Барій (розчинна структура як Ba) 0,5 — — — —

Хром, сполука неорганічного хрому (II) 

та сполука неорганічного хрому (III) (нерозчинна)
2

231-714-2 7697-37-2 Азотна кислота — — 2,6 1 —

231-778-1 7726-95-6 Бром 0,7 0,1 — — —

231-959-5 7782-50-5 Хлор — — 1,5 0,5 —

232-260-8 7803-51-2 Фосфін 0,14 0,1 0,28 0,2 —

8003-34-7 Піретрум (очищений від сенсибілізуючих лактонів) 1 — — — —

233-060-3 10026-13-8 Пентахлорид фосфору 1 — — —

1 EINECS: Перелік існуючих хімічних речовин за Європейськими стандартами.
2 CAS : Реєстраційний Номер Реферативної Служби Хімічних Речовин.
3 Примітка «шкіра», призначена до показників граничнодопустимих рівнів впливу на робочому місці вказує на можливість їх 
значного проникнення через шкіру.
4 Розрахований відповідно до еталонного періоду часу – вісім годин, як середній показник часу.
5 Показник граничнодопустимого рівня, вище якого не повинний відбуватися жодний вплив та який передбачає тривалість 15 
хвилин, якщо не передбачено іншого.
6 mg/m3: міліграм на кубічний метр повітря за t 20 °C та тиском 101,3 kPa.
7 ppm: частини на мільйон на об’єм повітря (ml/m3).
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COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC OF 7 FEBRUARY 2006 
ESTABLISHING A SECOND LIST OF INDICATIVE OCCUPATIONAL 
EXPOSURE LIMIT VALUES IN IMPLEMENTATION OF COUNCIL DIRECTIVE 
98/24/EC AND AMENDING DIRECTIVES 91/322/EEC AND 2000/39/EC

OJ, L 38/36, 9.2.2006   

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC of 7 February 2006 
establishing a second list of indicative occupational 

exposure limit values in implementation 
of Council Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC 

and 2000/39/EC 
(Text with EEA relevance)

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,
Having regard to Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health 
and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (1), and in particular 
Article 3(2) thereof,
Having regard to the opinion of the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health 
Protection at Work,
Whereas:
(1) Pursuant to Directive 98/24/EC, the Commission is to propose European objectives in the 
form of indicative occupational exposure limit values (IOELVs) for the protection of workers 
from chemical risks, to be set at Community level.

(2) In carrying out this task, the Commission is assisted by the Scientific Committee for 
Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL) set up by Commission Decision 
95/320/EC (2).

(3) Indicative occupational exposure limit values are health-based, non-binding values, 
derived from the most recent scientific data available and taking into account the 
availability of measurement techniques. They set threshold levels of exposure below which 
no detrimental effects are expected for any given substance. They are necessary for the 
determination and assessment of risks by the employer in accordance with Article 4 of 
Directive 98/24/EC.
(4) For any chemical agent for which indicative occupational exposure limit values are 
established at Community level, Member States are required to establish a national 
occupational exposure limit value taking into account the Community limit value, but may 
determine its nature in accordance with national legislation and practice.
(5) Indicative occupational exposure limit values should be regarded as an important part of 
the overall approach to ensuring the protection of the health of workers at the workplace 
against the risks arising from hazardous chemicals.
(6) Results of the risk assessments and risk reduction strategies developed in the framework 
of Council Regulation (EEC) No 793/93 (3) on the evaluation and control of the risks of existing 
1 1 OJ L 131, 5.5.1998, p. 11.
2 2 OJ L 188, 9.8.1995, p. 14.
3 OJ L 84, 5.4.1993, p. 1. Regulation as amended by Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament 
 and of the Council (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntc1-L_2006038EN.01003601-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntc2-L_2006038EN.01003601-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1
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substances provide for the establishment or revision of OELs for a number of substances.
(7) A first and a second list of indicative occupational exposure limit values were established 
by Commission Directives 91/322/EEC (1) and 96/94/EC (2) under Council Directive 80/1107/
EEC of 27 November 1980 on the protection of workers from the risks related to exposure 
to chemical, physical and biological agents at work (3).
(8) Directive 80/1107/EEC was repealed with effect from 5 May 2001 by Directive 98/24/EC.
(9) Directive 98/24/EC established that Directives 91/322/EEC and 96/94/EEC were to 
remain in force.
(10) Directive 96/94/EC was repealed with effect from 31 December 2001 by Commission 
Directive 2000/39/EC of 8 June 2000 establishing a first list of indicative occupational 
exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC on the protection of 
the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (4).
(11) In the light of the evaluation of the latest available scientific data, it is appropriate to 
review the indicative occupational exposure limit values established by Directive 91/322/
EEC.
(12) In accordance with Article 3 of Directive 98/24/EC, SCOEL has assessed a total of 33 
substances, which are listed in the Annex to the present Directive. Of these 33 substances, 
17 were already listed in the Annex to Directive 91/322/EEC. For 4 of these substances, the 
SCOEL recommends the establishment of new indicative limit values and, for 13 substances, 
the maintenance of the previous limit values. Therefore those 17 substances now listed in 
the Annex to the present Directive should be deleted from the Annex to Directive 91/322/
EEC, whereas the other 10 substances will remain in the Annex to Directive 91/322/EEC.
(13) Ten substances should remain in the Annex to Directive 91/322/EEC. As to 9 of these 
substances the SCOEL has not yet recommended an indicative occupational exposure limit 
value, while for one remaining substance it is anticipated that additional scientific data will 
available in the near future and that it will be submitted to SCOEL for consideration.
(14) The list in the Annex to this Directive also incorporates 16 other substances for which 
indicative occupational exposure limit values have been recommended by SCOEL, following 
evaluation of the latest available scientific data on occupational health effects and taking 
into account the availability of measurement techniques in accordance with Article 3 of 
Directive 98/24/EC.
(15) One of those 16 substances, monochlorobenzene, was included in the Annex of 
Directive 2000/39/EC. SCOEL has reviewed the IOELV in the light of the recent scientific 
data and recommended the establishment of a new IOELV. Therefore, this substance, now 
listed in the Annex of the present Directive, should be deleted from the Annex to Directive 
2000/39/EC.
(16) It is also necessary to establish short-term exposure limit values for certain substances 
to take account of effects arising from short-term exposure.
(17) For some substances, it is necessary to take into account the possibility of penetration 
through the skin in order to ensure the best possible level of protection.
(18) This Directive should constitute a practical step towards the achievement of the 
social dimension of the internal market.

1 OJ L 177, 5.7.1991, p. 22.
2 OJ L 338, 28.12.1996, p. 86.
3 OJ L 327, 3.12.1980, p. 8.
4 OJ L 142, 16.6.2000, p. 47.
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(19) The measures provided for in this Directive are in accordance with the opinion of the 
Committee instituted by Article 17 of Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the 
introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers 
at work (1).
(20) Directive 91/322/EEC should therefore be amended accordingly,
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

A r t i c l e  1

In implementation of Directive 98/24/EC, a second list of Community indicative occupational 
exposure limit values is hereby established for the chemical agents listed in the Annex.

A r t i c l e  2

Member States shall establish national occupational exposure limit values for the chemical 
agents listed in the Annex, taking into account the Community values.

A r t i c l e  3

In the Annex to Directive 91/322/EEC the references to the substances nicotine, formic acid, 
methanol, acetonitrile, nitrobenzene, resorcinol, diethylamine, carbon dioxide, oxalic acid, 
cyanamide, diphosphorus pentaoxide, diphosphorus pentasulphide, bromine, phosphorus 
pentachloride, pyrethrum, barium (soluble compounds as Ba), silver (soluble compounds as 
Ag) and their indicative limit values are deleted.
In the Annex to Directive 2000/39/EC, the reference to the substance chlorobenzene is 
deleted.

A r t i c l e  4

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 18 months after the entry into force at the latest.
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a 
correlation table between those provisions and this Directive.
When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive 
or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member 
States shall determine how such reference is to be made.
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national 
law which they adopt in the field covered by this Directive.

A r t i c l e  5

This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in 
the Official Journal of the European Union.

A r t i c l e  6

This Directive is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 7 February 2006.

For the Commission 
Vladimír ŠPIDLA Member of the Commission

1 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.
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ANNEX 
INDICATIVE OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT VALUES

EINECS (1) CAS (2) Name of agent

Limit values Notation (3)

8 hours (4) Short term (5)

mg/m3 (6) ppm (7) mg/
m3(6) ppm (7)

200-193-3 54-11-5 Nicotine 0,5 — — — skin
200-579-1 64-18-6 Formic acid 9 5 — — —
200-659-6 67-56-1 Methanol 260 200 — — skin
200-830-5 75-00-3 Chloroethane 268 100 — — —
200-835-2 75-05-8 Acetonitrile 70 40 — — skin
201-142-8 78-78-4 Isopentane 3 000 1 000 — — —
202-716-0 98-95-3 Nitrobenzene 1 0,2 — — skin
203-585-2 108-46-3 Resorcinol 45 10 — — skin
203-625-9 108-88-3 Toluene 192 50 384 100 skin
203-628-5 108-90-7 Monochlorobenzene 23 5 70 15 —
203-692-4 109-66-0 Pentane 3 000 1 000 — — —
203-716-3 109-89-7 Diethylamine 15 5 30 10 —
203-777-6 110-54-3 n-Hexane 72 20 — — —
203-806-2 110-82-7 Cyclohexane 700 200 — — —
203-815-1 110-91-8 Morpholine 36 10 72 20 —
203-906-6 111-77-3 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 50,1 10 — — skin
203-961-6 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 67,5 10 101,2 15 —
204-696-9 124-38-9 Carbon dioxide 9 000 5 000 — — —
205-483-3 141-43-5 2-Aminoethanol 2,5 1 7,6 3 skin
205-634-3 144-62-7 Oxalic acid 1 — — — —
206-992-3 420-04-2 Cyanamide 1 0,58 — — skin
207-343-7 463-82-1 Neopentane 3 000 1 000 — — —
215-236-1 1314-56-3 Diphosphorus pentaoxide 1 — — — —
215-242-4 1314-80-3 Diphosphorus pentasulphide 1 — — — —
231-131-3  Silver (soluble compounds as Ag) 0,01 — — — —

Barium (soluble compounds as Ba) 0,5 — — — —
Chromium Metal, Inorganic 
Chromium (II) Compounds 
and Inorganic Chromium (III) 
Compounds (insoluble)

2 — — — —

231-714-2 7697-37-2 Nitric acid — — 2,6 1 —
231-778-1 7726-95-6 Bromine 0,7 0,1 — — —
231-959-5 7782-50-5 Chlorine — — 1,5 0,5 —
232-260-8 7803-51-2 Phosphine 0,14 0,1 0,28 0,2 —

8003-34-7 Pyrethrum (purified of sensitising 
lactones) 1 — — — —

233-060-3 10026-13-8 Phosphorus pentachloride 1 — — —

(1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
(3) A skin notation assigned to the occupational exposure limit value indicates the possibility of significant uptake through the skin.
(4) Measured or calculated in relation to a reference period of eight hours as a time-weighted average.
(5) A limit value above which exposure should not occur and which is related to a 15-minute period unless otherwise specified.
(6) mg/m3: milligrams per cubic metre of air at 20 °C and 101,3 kPa.
(7) ppm: parts per million by volume in air (ml/m3).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntr1-L_2006038EN.01003901-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntr2-L_2006038EN.01003901-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntr3-L_2006038EN.01003901-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntr4-L_2006038EN.01003901-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntr5-L_2006038EN.01003901-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntr6-L_2006038EN.01003901-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntr7-L_2006038EN.01003901-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntr6-L_2006038EN.01003901-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntr7-L_2006038EN.01003901-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntc1-L_2006038EN.01003901-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntc2-L_2006038EN.01003901-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntc3-L_2006038EN.01003901-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntc4-L_2006038EN.01003901-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntc5-L_2006038EN.01003901-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntc6-L_2006038EN.01003901-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0015&rid=1#ntc7-L_2006038EN.01003901-E0007
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4. ІНШІ ДИРЕКТИВИ, 
ЗАПЛАНОВАНІ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

1. ДИРЕКТИВА 2003/88/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
ВІД 4 ЛИСТОПАДА 2003 РОКУ ЩОДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 
РОБОЧОГО ЧАСУ

ДИРЕКТИВА 2003/88/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
від 4 листопада 2003 року про деякі аспекти організації робочого часу

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, 

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, 
зокрема, його статтю 137(2), 
Беручи до уваги пропозицію Комісії,
Беручи до уваги висновок Європейського економічно-соціального комітету (1),
Після консультації з Комітетом регіонів,
Діючи відповідно до процедури, зазначеної в статті 251 Договору (2), 

Оскільки: 

(1) В Директиву Ради 93/104/ЄС від 23 листопада 1993 року про деякі аспекти 
організації робочого часу (3), яка встановлює мінімальні вимоги до безпеки 
і охорони здоров’я в сфері організації робочого часу, що застосовуються до 
періодів щоденного відпочинку, перерв, щотижневого відпочинку, максимальної 
тривалості щотижневого робочого часу, щорічної відпустки, а також деяких 
аспектів нічної роботи, позмінної роботи та трудового розпорядку, були внесені 
значні зміни. З метою додати ясності питанню необхідно здійснити кодифікацію 
відповідних положень. 

(2) Стаття 137 Договору передбачає, що Співтовариство підтримує і доповнює 
діяльність держав-членів з метою покращення трудового середовища для захисту 
здоров’я і безпеки працівників. Директиви, прийняті на основі цієї статті, повинні 
уникати таких адміністративних, фінансових і юридичних обмежень, застосування 
яких перешкоджало б створенню і розвитку малих та середніх підприємств. 

(3) Положення Директиви Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про здійснення 
заходів щодо покращення безпеки і охорони здоров’я працівників на робочому 
місці (4) продовжують в повному обсязі застосовуватися до сфери дії цієї Директиви 
без шкоди більш жорстким та/або спеціальним положенням, що містяться в ній.

(4) Покращення безпеки, гігієни і охорони здоров’я працівників на робочому місці є 
метою, яка не повинна виходити з міркувань виключно економічного характеру.

(5) Всі працівники повинні мати належні періоди відпочинку. Поняття «відпочинок» 
повинно бути виражене в одиницях часу, тобто днях, годинах та/або в долях 

1 ОВ С 61, 14.3.2003, С. 123.
2 Висновок Європейського Парламенту від 17 грудня 2002 року (ще не опублікований в Офіційному віснику) 
   і Рішення Ради від 22 вересня 2003 року.
3 ОВ L 307, 13.12.1993, С. 18. Директива із змінами, внесеними Директивою 2000/34/ЄС Європейського Парламенту 
 і Ради (ОВ L 195, 1.8.2000, С. 41).
4 (4) ОВ L 183, 29.6.1989, С. 1.
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дня або години. Працівники Співтовариства повинні мати право на мінімальні 
щоденні, щотижневі та щорічні періоди відпочинку та належні перерви. У зв’язку 
з цим необхідно також передбачити максимальну межу тривалості щотижневого 
робочого часу. 

(6) Необхідно враховувати принципи Міжнародної організації праці в питаннях 
організації робочого часу, включаючи ті принципи, що стосуються нічної роботи. 

(7) Дослідження довели, що людський організм вночі є більш чутливим до порушень 
в навколишньому середовищі та до деяких обтяжливих форм організації праці, і 
що тривалі періоди нічної роботи можуть завдати шкоди здоров’ю працівників та 
загрожувати безпеці на робочому місці.

(8) Необхідно обмежити тривалість періодів нічної роботи, включаючи надурочні 
години, та передбачити, щоб роботодавці, які регулярно використовують працю 
працівників в нічний час, повідомляли цю інформацію компетентним органам на 
їхню вимогу.

(9) Важливо, щоб працівники мали право на безкоштовний медичний огляд до 
їхнього призначення на нічну роботу і далі з регулярними інтервалами, і щоб по 
можливості вони переводились на денну роботу, яку вони здатні виконувати, 
якщо вони мають проблеми із здоров’ям. 

(10) Становище нічних та позмінних працівників вимагає, щоб рівень їхньої безпеки і 
захисту здоров’я був пристосований до характеру їхньої роботи, і щоб організація 
та функціонування профілактичних служб та засобів були ефективними.

(11) Певні робочі умови можуть мати шкідливі наслідки для безпеки і здоров’я 
працівників. Організація праці відповідно до певного трудового розпорядку 
повинна враховувати загальний принцип пристосування роботи до працівника.

(12) Європейська угода про робочий час моряків була введена в дію за допомогою 
Директиви Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 року, що стосується Угоди 
про організацію робочого часу моряків, укладену Асоціацією судновласників 
Європейського Співтовариства (ECSA) і Федерацією профспілок працівників 
транспорту в Європейському Союзі (FST) (1), яка заснована на статті 139(2) Договору. 
Відповідно, положення цієї Директиви не повинні застосовуватися до моряків.

(13) У випадку «дольових рибалок», які є найманими працівниками, держави-члени 
згідно з цією Директивою визначають умови отримання і надання щорічної 
відпустки, включаючи порядок її оплати. 

(14) Спеціальні стандарти, встановлені в інших документах Співтовариства, які 
стосуються, наприклад, періодів відпочинку, робочого часу, щорічної відпустки 
і нічної роботи деяких категорій працівників, повинні мати пріоритет над 
положеннями цієї Директиви. 

(15) З огляду питань, які можуть бути викликані організацією робочого часу на 
підприємстві, бажано передбачити певну гнучкість у застосуванні деяких 
положень цієї Директиви, забезпечуючи при цьому дотримання принципів 
захисту безпеки і здоров’я працівників. 

(16) Необхідно передбачити можливість відступу залежно від випадку від деяких 
положень державами-членами або соціальними партнерами. Як загальне 
правило, у випадку відступу відповідним працівникам повинні надаватися 
рівнозначні періоди компенсаційного відпочинку. 

(17) Ця Директива не повинна зачіпати зобов’язання держав-членів щодо строків 
трансформації директив, зазначених в частині В Додатку І, 

1 ОВ L 167, 2.7.1999, С. 33.
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УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

ГЛАВА 1 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

С т а т т я  1 
Мета і сфера застосування

1. Ця Директива встановлює мінімальні вимоги до безпеки і охорони здоров’я в сфері 
організації робочого часу. 

2. Ця Директива застосовується до:

(а) мінімальних періодів щоденного відпочинку, щотижневого відпочинку і щорічної 
відпустки, а також до перерв і максимальної тривалості щотижневого робочого 
часу; та

(b) деяких аспектів нічної роботи, позмінної роботи та трудового розпорядку.

3. Ця Директива застосовується до всіх секторів діяльності, публічних та приватних, в 
значенні статті 2 Директиви 89/391/ЄЕС без шкоди статтям 14, 17, 18 і 19 цієї Директиви. 

Без шкоди статті 2(8) ця Директива не застосовується до моряків, як визначено в 
Директиві 1999/63/ЄС. 

4. Положення Директиви 89/391/ЄЕС в повному обсязі застосовуватися до питань, 
зазначених в частині 2, без шкоди більш жорстким та/або спеціальним положенням, 
що містяться в цій Директиві.

С т а т т я  2 
Визначення

Для цілей цієї Директиви застосовуються такі визначення:

1. «робочий час» означає будь-який період, під час якого працівник працює, 
знаходячись в розпорядженні роботодавця, та виконує свою діяльність або обов’язки 
відповідно до національного законодавства та/або практики;

2. «період відпочинку» означає будь-який період, який не є робочим часом;

3. «нічний час» означає будь-який період тривалістю не менше семи годин, визначений 
в національному законодавстві, який повинен включати у будь-якому випадку 
проміжок часу між 24 та 5 годинами; 

4. «нічний працівник» означає:

(а) з одного боку, будь-якого працівника, який під час нічного часу при звичайному 
режимі виконує щонайменше три години свого щоденного робочого часу; і

(b) з іншого боку, будь-якого працівника, який може під час нічного часу виконати 
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певну частину свого щорічного робочого часу, як визначено за вибором відповідної 
держави-члена:

(і) в національному законодавстві після консультації з соціальними партнерами; 
або

(іі) колективними договорами або угодами, укладеними між соціальними 
партнерами на національному або регіональному рівні;

5. «позмінна робота» означає будь-який метод організації праці позмінно, який може 
бути безперервним або з перервами, і при якому працівники послідовно змінюють 
один одного на одних й тих же робочих місцях відповідно до певного розпорядку, 
включаючи порядок ротації, що створює для працівників необхідність працювати в 
різний час впродовж певного періоду днів або тижнів; 

6. «позмінний працівник» означає будь-якого працівника, трудовий графік якого є 
частиною позмінної роботи;

7. «мобільний працівник» означає будь-якого працівника, що належить до виїзного 
або льотного персоналу підприємства, яке надає послуги з перевезення пасажирів 
або товарів автомобільним, повітряним чи внутрішнім водним транспортом; 

8. «офшорна робота» означає роботу, що здійснюється переважно на офшорних 
установках (включаючи бурові установки) або з них, безпосередньо або опосередковано 
пов’язану з пошуком, видобутком чи експлуатацією мінеральних ресурсів, включаючи 
вуглеводи, а також занурення у воду, пов’язане з такою діяльністю, що здійснюється з 
офшорної установки або з судна;

9. «належний відпочинок» означає той факт, що працівники мають регулярні періоди 
відпочинку, тривалість яких виражена в одиницях часу, і які є достатньо довгими та 
безперервними, щоб уникнути завдання працівниками ушкоджень собі, колегам 
або іншим особам та спричинення шкоди їхньому здоров’ю в короткостроковий або 
довгостроковий термін внаслідок втоми чи нерегулярних трудових розпорядків. 

ГЛАВА 2 
МІНІМАЛЬНІ ПЕРІОДИ ВІДПОЧИНКУ – ІНШІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ

С т а т т я  3 
Щоденний відпочинок

Держави-члени вживають необхідні заходи, щоб забезпечити право кожного 
працівника впродовж кожних двадцяти чотирьох годин на мінімальний період 
щоденного відпочинку тривалістю одинадцять послідовних годин. 

С т а т т я  4 
Перерви

Держави-члени вживають необхідні заходи, щоб забезпечити право кожного 
працівника у випадку, якщо його робочий день перевищує шість годин, на перерву 
для відпочинку, порядок здійснення якої, включаючи тривалість і умови надання, 
встановлюються в колективних договорах або угодах між соціальними партнерами 
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або, в разі їх відсутності, в національному законодавстві.

С т а т т я  5 
Період щотижневого відпочинку

Держави-члени вживають необхідні заходи, щоб забезпечити право кожного 
працівника впродовж кожних семи днів на мінімальний безперервний період 
відпочинку тривалістю двадцять чотири години на додаток до одинадцяти годин 
щоденного відпочинку, зазначених в статті 3. 

Якщо об’єктивні, технічні умови або умови, пов’язані з організацією праці, це 
виправдовують, може застосовуватися мінімальний період відпочинку тривалістю 
двадцять чотири години.

С т а т т я  6 
Максимальна тривалість щотижневого робочого часу

Держави-члени вживають необхідні заходи, щоб виходячи з потреби захистити 
безпеку і здоров’я працівників:

(а) тривалість щотижневого робочого часу була обмежена положеннями законів, 
підзаконних актів та адміністративних постанов або колективними договорами чи 
угодами між соціальними партнерами;

(b) середня тривалість робочого часу впродовж кожного семиденного періоду, 
включаючи надурочні години, не перевищувала сорока восьми годин.

С т а т т я  7 
Щорічна відпустка

1. Держави-члени вживають необхідні заходи, щоб забезпечити право кожного 
працівника на щорічну оплатну відпустку тривалістю не менше чотирьох тижнів 
відповідно до умов її отримання і надання, встановлених в національному 
законодавстві та/або практикою.

2. Мінімальний період щорічної оплатної відпустки не може замінюватися грошовою 
компенсацією, за винятком випадку припинення трудових відносин.

ГЛАВА 3 
НІЧНА РОБОТА – ПОЗМІННА РОБОТА – ТРУДОВІ РОЗПОРЯДКИ 

С т а т т я  8 
Тривалість нічної роботи

Держави-члени вживають необхідні заходи, щоб:

(а) нормальний робочий час нічних працівників не перевищував в середньому восьми 
годин впродовж будь-якого періоду тривалістю двадцять чотири години;
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(b) нічні працівники, робота яких пов’язана з особливими ризиками або значним 
фізичним чи розумовим навантаженням, працювали не більше восьми годин 
впродовж будь-якого періоду тривалістю двадцять чотири години, під час якого 
вони виконують нічну роботу. 

Для потреб пункту (b) робота, пов’язана з особливими ризиками або значним 
фізичним чи розумовим навантаженням, визначається в національному 
законодавстві та/або практикою чи колективними договорами або угодами між 
соціальними партнерами з врахуванням особливих наслідків і ризиків нічної роботи.

С т а т т я  9

Медичний огляд і перевід нічних працівників на денну роботу

1. Держави-члени вживають необхідні заходи, щоб:

(а) забезпечити право нічних працівників на безкоштовний медичний огляд до їхнього 
призначення і далі з регулярними інтервалами; 

(b) нічні працівники, які мають проблеми із здоров’ям, визнані пов’язаними з тим 
фактом, що вони виконують нічну роботу, по можливості переводились на денну 
роботу, яку вони здатні виконувати. 

2. Безкоштовний медичний огляд, зазначений в частині 1(а), повинен зберігати 
лікарську таємницю. 

3. Безкоштовний медичний огляд, зазначений в частині 1(а), може проводитися в 
рамках національної системи охорони здоров’я. 

С т а т т я  10 
Гарантії для роботи в нічний час

Відповідно до умов, встановлених в національному законодавстві та/або практикою, 
держави-члени можуть застосовувати певні гарантії до деяких категорій нічних 
працівників, а саме тих працівників, які ризикують своєю безпекою і здоров’ям у 
зв’язку з роботою в нічний час.

С т а т т я  11 
Повідомлення про регулярне використання нічних працівників 

Держави-члени вживають необхідні заходи, щоб роботодавець, який регулярно 
використовує нічних працівників, повідомляв цю інформацію компетентним органам 
на їхню вимогу. 

С т а т т я  1 2 
Захист безпеки і здоров’я

Держави-члени вживають необхідні заходи, щоб: 
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(а) нічні і позмінні працівники користувались захистом безпеки і здоров’я на рівні, 
пристосованому до характеру їхньої роботи; 

(b) відповідні захисні і профілактичні служби або засоби в сфері безпеки і охорони 
здоров’я нічних та позмінних працівників були рівнозначними тим, які застосовуються 
до інших працівників, і були доступними у будь-який час. 

С т а т т я  1 3 
Трудовий розпорядок

Держави-члени вживають необхідні заходи, щоб роботодавець, який має намір 
організувати працю відповідно до певного розпорядку, враховував загальний принцип 
пристосування роботи до працівника, зокрема, з метою пом’якшити монотонну 
працю і працю, що відбувається у заздалегідь визначеному ритмі, залежно від виду 
діяльності і вимог до безпеки і охорони здоров’я, насамперед що стосується перерв 
впродовж робочого часу.

ГЛАВА 4 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  14 
Спеціальні положення Співтовариства

Ця Директива не застосовується в тій частині, в якій інші документи Співтовариства 
містять спеціальні вимоги в сфері організації робочого часу, що відносяться до певних 
професій або професійної діяльності. 

С т а т т я  1 5 
Більш сприятливі положення

Ця Директива не зачіпає права держав-членів застосовувати або приймати нові закони, 
підзаконні акти або адміністративні постанови, якими надається більш сприятливий 
захист безпеки і здоров’я працівників, або полегшувати чи дозволяти застосування 
колективних договорів або угод між соціальними партнерами, які передбачають 
більш сприятливий захист безпеки і здоров’я працівників.

С т а т т я  16 
Базові періоди

Держави-члени можуть встановити:

(а) для застосування статті 5 (період щотижневого відпочинку) базовий період, що не 
перевищує чотирнадцяти днів;

(b) для застосування статті 6 (максимальна тривалість щотижневого робочого часу) 
базовий період, що не перевищує чотирьох місяців.

Періоди щорічної оплатної відпустки, яка надається відповідно до статті 7, і 
періоди відпустки через хворобу, не враховуються або є нульовими при розрахунку 
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середньої величини; 

(с) для застосування статті 8 (тривалість нічної роботи) базовий період, що визначається 
після консультації з соціальними партнерами або за допомогою колективних 
договорів чи угод, які укладаються між соціальними партнерами на національному 
або регіональному рівні. 

Якщо мінімальний період щотижневого відпочинку тривалістю двадцять чотири 
години, що вимагається статтею 5, входить в цей базовий період, він не враховується 
при розрахунку середньої величини. 

ГЛАВА 5 
ВІДСТУПИ І ВИНЯТКИ 

С т а т т я  17 
Відступи

1. При належному дотриманні загальних принципів захисту безпеки і здоров’я 
працівників держави-члени можуть відступати від статей 3-6, 8 і 16, якщо в силу 
особливих характеристик здійснюваної діяльності тривалість робочого часу не 
вимірюється та/або не визначається заздалегідь чи може визначатися самими 
працівниками, зокрема, у випадку:

(а) керівних кадрів або інших осіб, які мають самостійні повноваження з прийняття 
рішень;

(b) сімейного підприємства; або

(с) працівників, які здійснюють релігійні обряди в церквах та релігійних спільнотах.

2. Відступи передбачені в частинах 3, 4 і 5, можуть прийматися за допомогою законів, 
підзаконних актів або адміністративних постанов чи колективних договорів або угод 
між соціальними партнерами, за умови, що відповідним працівниками надаються 
рівнозначні періоди компенсаційного відпочинку, або що у виняткових випадках, коли 
з об’єктивних причин не можливо надати такі рівнозначні періоди компенсаційного 
відпочинку, відповідним працівникам надається належний захист.

3. Відповідно до частини 2 цієї статті від статей 3, 4, 5, 8 і 16 можна відступити:

(а) у випадку діяльності, при якій робоче місце віддалене від місця проживання 
працівника, наприклад офшорна робота, або різні робочі місця віддалені один від 
одного;

(b) у випадку діяльності, пов’язаної з охороною і наглядом, що вимагає постійної 
присутності з метою захисту майна і осіб, зокрема, у випадку охоронців, консьєржів 
або охоронних підприємств;

(с) у випадку діяльності, що вимагає безперервності служби або виробництва, 
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зокрема, у випадку:

(і) послуг, що стосуються прийому, лікування та/або догляду, які надаються в 
лікарнях або подібних установах, включаючи діяльність осіб, що отримують 
медичну освіту, притулках та в’язницях; 

(іі) працівників портів або аеропортів;

(ііі) служб преси, радіо, телебачення, кінематографічного виробництва, пошти, 
телекомунікації, швидкої допомоги, пожежної охорони і громадського захисту; 

(іv) служб виробництва, передачі і розподілу газу, води та електрики, служб збору 
та спалювання побутових відходів;

(іv) галузей промисловості, в яких процес роботи не може перериватися з технічних 
причин;

(vі) науково-дослідницької та дослідно-конструкторської діяльності;

(vіі) сільського господарства;

(vііі) працівників, діяльність яких пов’язана з перевезенням пасажирів службами 
регулярного міського транспорту; 

(d) у випадку прогнозованого збільшення масштабів роботи, зокрема, у випадку:

(і) сільського господарства;

(іі) туризму;

(ііі) поштової служби;

(е) у випадку осіб, що працюють в сфері залізничного транспорту: 

(і) діяльність яких супроводжується перервами;

(іі) які проводять свій робочій час на борту поїздів; або

(ііі) діяльність яких пов’язана з транспортними графіками і забезпеченням 
безперервності та регулярності транспортного сполучення;

(f) за обставин, описаних в статті 5(4) Директиви 89/391/ЄЕС;

(g) у випадку аварії або неминучої загрози аварії. 

4. Відповідно до частини 2 цієї статті від статей 3 і 5 можна відступити:
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(а) у випадку позмінної роботи кожного разу, коли працівник змінює зміну і не може 
використати періоди щоденного та/або щотижневого відпочинку між закінченням 
однієї зміни і початком наступної; 

(b) у випадку діяльності, що впродовж дня включає періоди розбитої в часі роботи, 
зокрема, у випадку діяльності персоналу, який займається прибиранням. 

5. Відповідно до частини 2 цієї статті від статті 6 і статті 16(b) можна відступити у 
випадку осіб, що отримують медичну освіту, згідно з положеннями, викладеними у 
другому-сьомому пунктах цієї частини. 

Що стосується статті 6, відступи, зазначені в першому пункті, дозволяються впродовж 
перехідного періоду тривалістю п’ять років, що починається з 1 серпня 2004 року. 

Якщо необхідно, держави-члени можуть скористатися додатковим періодом, що не 
перевищує двох років, з метою врахувати труднощі у виконанні положень про робочий 
час у зв’язку з їхніми зобов’язаннями щодо організації і надання послуг з охорони 
здоров’я та медичного догляду. Не пізніше шести місяців до закінчення перехідного 
періоду відповідна держава-член інформує Комісію, викладаючи свої міркування, з 
тим, щоб Комісія могла винести висновок після відповідних консультацій впродовж 
трьох місяців з дня отримання цієї інформації. Якщо держава-член не дотримується 
висновку Комісії, вона обґрунтовує своє рішення. Повідомлення і обґрунтування 
держави-члена, а також висновок Комісії публікуються в Офіційному віснику 
Європейського Союзу і надсилаються до Європейського Парламенту. 

Якщо необхідно, держави-члени можуть скористатися додатковим періодом, що не 
перевищує одного року, з метою врахувати особливі труднощі у виконанні зобов’язань, 
зазначених в третьому пункті. Вони дотримуються процедури, викладеної в цьому 
пункті. 

Держави-члени забезпечують, щоб у жодному випадку кількість щотижневих робочих 
годин не перевищувала середньої тривалості п’ятдесят вісім годин під час перших 
трьох років перехідного періоду, середньої тривалості п’ятдесят шість годин під час 
наступних двох років і середньої тривалості п’ятдесят дві години під час додаткового 
періоду. 

Роботодавець своєчасно консультується з представниками працівників з метою по 
можливості досягти угоди щодо положень, які застосовуються під час перехідного 
періоду. В межах, викладених в п’ятому пункті, така угода може стосуватися: 

(а) середньої кількості щотижневих робочих годин під час перехідного періоду; і 

(b) заходів, які повинні бути прийняті з метою зменшити щотижневий робочий час до 
середньої тривалості сорок вісім годин до закінчення перехідного періоду. 

Що стосується статті 16(b), відступи, зазначені в першому пункті, дозволяються за 
умови, якщо базовий період не перевищує дванадцяти місяців під час першої частини 
перехідного періоду, визначеної в п’ятому пункті, і шести місяців після неї. 
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С т а т т я  1 8 
Відступи за допомогою колективних договорів

Від статей 3, 4, 5, 8 і 16 можна відступити за допомогою колективних договорів або угод 
між соціальними партнерами, укладених на національному чи регіональному рівні, 
або відповідно до норм, встановлених ними, за допомогою колективних договорів 
або угод, укладених між соціальними партнерами на нижчому рівні.

Держави-члени, в яких не існує законодавчої системи, яка б забезпечувала укладення 
колективних договорів або угод між соціальними партнерами на національному 
або регіональному рівні з питань, які відносяться до сфери дії цієї Директиви, або 
ті держави-члени, в яких для цього існує спеціальна законодавча база – в її межах, 
можуть відповідно до національного законодавства та/або практики дозволяти 
відступи від статей 3, 4, 5, 8 і 16 за допомогою колективних договорів або угод між 
соціальними партнерами, укладених на відповідному колективному рівні. 

Відступи, передбачені в першому і другому пунктах, дозволяються за умови, 
що відповідним працівникам надаються рівнозначні періоди компенсаційного 
відпочинку, або що у виняткових випадках, коли з об’єктивних причин не можливо 
надати такі періоди, відповідним працівникам надається належний захист.

Держави-члени можуть приймати норми:

(а) для застосування цієї статті соціальними партнерами; та

(b) для поширення положень колективних договорів або угод, укладених згідно з 
цією статтею, на інших працівників відповідно до національного законодавства та/
або практики. 

С т а т т я  1 9 
Застереження до відступів від базових періодів

Можливість відступу від статті 16(b), передбачена в статті 17(3) і статті 18, не може 
мати своїм наслідком встановлення базового періоду, що перевищує шість місяців. 

Проте, держави-члени, дотримуючись загальних принципів захисту безпеки і здоров’я 
працівників, можуть дозволяти, щоб з об’єктивних або технічних причин чи причин, 
пов’язаних з організацією праці, колективні договори або угоди між соціальними 
партнерами встановлювали базові періоди, які в жодному випадку не можуть 
перевищувати дванадцяти місяців.

До 23 листопада 2003 року Рада на основі пропозиції Комісії, що супроводжується 
експертним звітом, переглядає положення цієї статті і вирішує, які заходи повинні 
бути вжиті.

С т а т т я  2 0 
Мобільні працівники та офшорна робота
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1. Статті 3, 4, 5 і 8 не застосовуються до мобільних працівників. 

Проте, держави-члени вживають необхідні заходи, щоб забезпечити право мобільних 
працівників на належний відпочинок, за винятком обставин, встановлених в статті 
17(3)(f) і (g).

2. Дотримуючись загальних принципів захисту безпеки і здоров’я працівників, і за умови 
проведення консультації з представниками відповідного роботодавця і працівників та 
вжиття заходів для заохочення всіх доречних форм соціального діалогу, включаючи 
переговори, якщо сторони цього бажають, держави-члени можуть з об’єктивних 
або технічних причин чи причин, пов’язаних з організацією праці, збільшити базовий 
період, передбачений в статті 16(b), до дванадцяти місяців стосовно працівників, які 
виконують переважно офшорну роботу.

3. Не пізніше 1 серпня 2005 року після консультації з державами-членами і 
соціальними партнерами на європейському рівні Комісія перевіряє дію положень 
стосовно офшорних працівників з точки зору безпеки і охорони здоров’я з метою 
запропонувати, якщо необхідно, відповідні зміни. 

С т а т т я  21 
Працівники на борту плаваючих морем риболовецьких суден

1. Статті 3-6 і 8 не застосовуються до жодного працівника на борту риболовецького 
судна, що плаває морем під прапором будь-якої держави-члена. 

Проте, держави-члени вживають необхідні заходи, щоб забезпечити право кожного 
працівника на борту риболовецького судна, що плаває морем під прапором будь-
якої держави-члена, на належний відпочинок та обмежити кількість робочих годин в 
середньому до сорока восьми годин на тиждень, що розраховано на базовий період, 
який не перевищує дванадцять місяців.

2. В межах, встановлених в другому пункті частини 1 та частинах 3 і 4, держави-члени 
вживають необхідні заходи, щоб, враховуючи потребу захисту безпеки і здоров’я цих 
працівників:

(а) обмежити робочий час до максимальної кількості годин, яка не повинна 
перевищуватися впродовж встановленого періоду; або

(b) щоб впродовж встановленого періоду була забезпечена мінімальна кількість годин 
відпочинку. 

Максимальна кількість робочих годин або мінімальна кількість годин відпочинку 
повинна бути визначена законами, підзаконними актами, адміністративними 
постановами або колективними договорами чи угодами між соціальними партнерами. 

3. Межі робочого часу або відпочинку повинні бути встановлені таким чином:

(а) максимальна кількість робочих годин не перевищує:
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(і) чотирнадцяти годин впродовж будь-якого періоду тривалістю двадцять чотири 
години; і

(іі) сімдесяти двох годин впродовж будь-якого семиденного періоду;

або 

(b) мінімальна кількість годин відпочинку не менше:

(і) десяти годин впродовж будь-якого періоду тривалістю двадцять чотири години; 
і

(іі) сімдесяти семи годин впродовж будь-якого семиденного періоду. 

4. Години відпочинку можуть бути поділені не більше, ніж на два періоди, один з яких 
триває щонайменше шість годин, а інтервал між послідовними періодами відпочинку 
не перевищує чотирнадцяти годин. 

5. Відповідно до загальних принципів захисту здоров’я і безпеки працівників держави-
члени з об’єктивних або технічних причин чи причин, пов’язаних з організацією 
праці, можуть дозволяти винятки з меж, встановлених в другому пункті частини 1 та 
частинах 3 і 4, включаючи встановлення базових періодів. Ці виключення повинні по 
можливості відповідати встановленим стандартам, але можуть враховувати частіші 
або більш тривалі відпускні періоди або надання працівникам компенсаційних 
відпусток. Ці винятки можуть встановлюватися за допомогою:

(а) законів, підзаконних актів або адміністративних постанов за умови проведення 
консультації з представниками відповідних роботодавців і працівників, якщо 
це можливо, та вжиття заходів для заохочення всіх доречних форм соціального 
діалогу; або 

(b) колективних договорів чи угод соціальними партнерами.

6. Капітан плаваючого морем риболовецького судна має право вимагати від 
працівників на борту виконання будь-якого робочого часу, необхідного для негайного 
забезпечення безпеки судна, осіб на борту або вантажу, або з метою надання допомоги 
іншим суднам чи особам, що потерпають від лиха на морі.

7. Держави-члени можуть передбачити, що працівники на борту плаваючих морем 
риболовецьких суден, які згідно з національним законодавством або практикою не 
можуть експлуатуватися впродовж певного періоду календарного року, що перевищує 
один місяць, беруть свою щорічну відпустку відповідно до статті 7 в рамках цього 
періоду. 

С т а т т я  2 2 
Інші положення

1. Держава-член може не застосовувати статтю 6, дотримуючись загальних принципів 
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захисту безпеки і здоров’я працівників, і за умови вжиття необхідних заходів, щоб:

(а) жоден роботодавець не вимагав від працівника працювати більше сорока восьми 
годин впродовж семиденного періоду, що розрахований в середньому на базовий 
період, зазначений в статті 16(b), за винятком, якщо він отримав попередню згоду 
працівника на виконання такої роботи;

(b) жодному працівнику не могла бути завдана будь-яка шкода його роботодавцем, 
тому що він не бажає давати свою згоду на виконання такої роботи; 

(с) роботодавець вів постійно обновлювані реєстри всіх працівників, які виконують 
таку роботу;

(d) реєстри надавались в розпорядження компетентних органів, які з причин 
безпеки та/або охорони здоров’я працівників можуть забороняти або обмежувати 
можливість перевищення максимальної тривалості щотижневого робочого часу;

(е) на вимогу компетентних органів роботодавець надавав їм інформацію про випадки, 
коли працівники давали свої згоду на виконання роботи, яка перевищує сорок вісім 
годин впродовж семиденного періоду, що розрахований в середньому на базовий 
період, зазначений в статті 16(b). 

До 23 листопада 2003 року Рада на основі пропозиції Комісії, що супроводжується 
експертним звітом, переглядає положення цієї частини і вирішує, які заходи повинні 
бути вжиті.

2. Що стосується застосування статті 7, держави-члени можуть використати перехідний 
період, що не перевищує трьох років з 23 листопада 1996 року, за умови, що впродовж 
цього перехідного періоду:

(а) кожен працівник має право на щорічну оплатну відпустку тривалістю три тижні 
відповідно до умов її отримання і надання, встановлених в національному 
законодавстві та/або практикою; і

(b) щорічна оплатна відпустка тривалістю три тижні не може замінюватися грошовою 
компенсацією, за винятком випадку припинення трудових відносин.

3. Якщо держави-члени використовують можливості, передбачені в цій статті, вони 
негайно повідомляють про це Комісії. 

ГЛАВА 6 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  2 3 
Рівень захисту

Без шкоди праву держав-членів розвивати з врахуванням змін в ситуації різні 
законодавчі, розпорядчі та договірні положення в сфері робочого часу за умови 
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дотримання мінімальних вимог, передбачених в цій Директиві, імплементація цієї 
Директиви не створює правових підстав для зниження загального рівня захисту, що 
надається працівникам.

С т а т т я  24 
Звіти

1. Держави-члени надсилають Комісії тексти положень національного законодавства, 
які вони вже прийняли або приймають в сфері, що регулюється цією Директивою. 

2. Держави-члени звітують Комісії кожні п’ять років про практичну імплементацію 
положень цієї Директиви, зазначаючи точки зору соціальних партнерів. 

Комісія повідомляє про це Європейському Парламенту, Раді, Європейському 
економічно-соціальному комітету та Дорадчому комітету з безпеки, гігієни і захисту 
здоров’я на робочому місці.

3. Кожні п’ять років, починаючи з 23 листопада 1996 року, Комісія надсилає 
Європейському Парламенту, Раді та Європейському економічно-соціальному комітету 
звіт про застосування цієї Директиви з врахуванням статей 22 і 23 та частин 1 і 2 цієї 
статті. 

С т а т т я  2 5 
Перевірка дії положень стосовно працівників на борту плаваючих морем 

риболовецьких суден

Не пізніше 1 серпня 2009 року після консультації з державами-членами і соціальними 
партнерами на європейському рівні Комісія перевіряє дію положень стосовно 
працівників на борту плаваючих морем риболовецьких суден та, зокрема, перевіряє, 
чи ці положення продовжують залишатися доцільними, зокрема, з точки зору безпеки 
і охорони здоров’я з метою запропонувати, якщо необхідно, відповідні зміни. 

С т а т т я  2 6 
Перевірка дії положень стосовно працівників, діяльність яких пов’язана з 

перевезенням пасажирів

Не пізніше 1 серпня 2005 року після консультації з державами-членами і соціальними 
партнерами на європейському рівні Комісія перевіряє дію положень стосовно 
працівників, діяльність яких пов’язана з перевезенням пасажирів службами 
регулярного міського транспорту, з метою запропонувати, якщо необхідно, відповідні 
зміни, щоб забезпечити послідовний та належний підхід до цього сектора. 

С т а т т я  27 
Припинення дії

1. Директива 93/104/ЄС із змінами, внесеними Директивою, зазначеною в частині А 
Додатку І, припиняє свою дію без шкоди зобов’язанням держав-членів щодо строків 
трансформації, встановлених в частині В Додатку І, 
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2. Посилання на зазначену Директиву, що припинила свою дію, розглядаються 
як посилання на цю Директиву і читаються відповідно до таблиці співвідношень, 
приведеної в Додатку ІІ. 

С т а т т я  2 8 
Набрання чинності

Ця Директива набирає чинності 2 серпня 2004 року.

С т а т т я  2 9 
Адресати

Цю Директиву адресовано державам-членам. 
Вчинено у Брюсселі 4 листопада 2003 року.

За Європейський Парламент За Раду
Президент Р. СОХ Президент G. TREMONTI

ДОДАТОК І
ЧАСТИНА А 

ПОВ’ЯЗАНА ДИРЕКТИВА І ЗМІНИ ДО НЕЇ

(С т а т т я  27)

Директива Ради 93/104/ЄС (ОВ L 307, 13.12.1993, С. 18)
Директива 2000/34/ЄС Європейського Парламенту і Ради (ОВ L 195, 1.8.2000, С. 41)

ЧАСТИНА В 
СТРОКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

(С т а т т я  27)
Директива Строк трансформації
93/104/ЄС
2000/34/ЄС 

23 листопада 1996 року 1 серпня 2003 року (1)

(1) 1 серпня 2004 року у випадку осіб, що отримують медичну освіту. Див. статтю 2 Директиви 2000/34/ЄС.

ДОДАТОК ІІ 
ТАБЛИЦЯ СПІВВІДНОШЕНЬ

Директива 93/104/ЄС Ця Директива

Статті 1-5 Статті 1-5
Стаття 6, вступні слова Стаття 6, вступні слова
Стаття 6(1) Стаття 6(а)
Стаття 6(2) Стаття 6(b)
Стаття 7 Стаття 7
Стаття 8, вступні слова Стаття 8, вступні слова
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Стаття 8(1) Стаття 8(а)
Стаття 8(2) Стаття 8(b)
Статті 9, 10 і 11 Статті 9, 10 і 11
Стаття 12, вступні слова Стаття 12, вступні слова
Стаття 12(1) Стаття 12(а)
Стаття 12(2) Стаття 12(b)
Статті 13, 14 і 15 Статті 13, 14 і 15
Стаття 16, вступні слова Стаття 16, вступні слова
Стаття 16(1) Стаття 16(а)
Стаття 16(2) Стаття 16(b)
Стаття 16(3) Стаття 16(с)
Стаття 17(1) Стаття 17(1)
Стаття 17(2), вступні слова Стаття 17(2)
Стаття 17(2)(1) Стаття 17(3)(а)-(е)
Стаття 17(2)(2) Стаття 17(3)(f)-(g)
Стаття 17(2)(3) Стаття 17(4)
Стаття 17(2)(4) Стаття 17(5)
Стаття 17(3) Стаття 18
Стаття 17(4) Стаття 19
Стаття 17а(1) Стаття 20(1), перший пункт
Стаття 17а(2) Стаття 20(1), другий пункт
Стаття 17а(3) Стаття 20(2)
Стаття 17а(4) Стаття 20(3)
Стаття 17b(1) Стаття 21(1), перший пункт
Стаття 17b(2) Стаття 21(1), другий пункт
Стаття 17b(3) Стаття 21(2)
Стаття 17b(4) Стаття 21(3)
Стаття 17b(5) Стаття 21(4)
Стаття 17b(6) Стаття 21(5)
Стаття 17b(7) Стаття 21(6)
Стаття 17b(8) Стаття 21(7)
Стаття 18(1)(а) —
Стаття 18(1)(b)(і) Стаття 22(1)
Стаття 18(1)(b)(іі) Стаття 22(2)
Стаття 18(1)(с) Стаття 22(3)
Стаття 18(2) —
Стаття 18(3) Стаття 23
Стаття 18(4) Стаття 24(1)
Стаття 18(5) Стаття 24(2)

Стаття 18(6) Стаття 24(3)
— Стаття 25 (1)

— Стаття 26 (2)

— Стаття 27
— Стаття 28
Стаття 19 Стаття 29
— Додаток І
— Додаток ІІ
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DIRECTIVE 2003/88/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL OF 4 NOVEMBER 2003 CONCERNING CERTAIN ASPECTS OF THE 
ORGANISATION OF WORKING TIME

Official Journal L 299, 18/11/2003 P. 0009 – 0019  

DIRECTIVE 2003/88/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
and of the Council of 4 November 2003 

concerning certain aspects of the organisation of working time

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 
137(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),

Having consulted the Committee of the Regions,

Acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty (2),

Whereas:

(1) Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993, concerning certain aspects of the 
organisation of working time (3), which lays down minimum safety and health requirements 
for the organisation of working time, in respect of periods of daily rest, breaks, weekly rest, 
maximum weekly working time, annual leave and aspects of night work, shift work and 
patterns of work, has been significantly amended. In order to clarify matters, a codification 
of the provisions in question should be drawn up.

(2) Article 137 of the Treaty provides that the Community is to support and complement 
the activities of the Member States with a view to improving the working environment to 
protect workers’ health and safety. Directives adopted on the basis of that Article are to 
avoid imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would hold 
back the creation and development of small and medium-sized undertakings.

(3) The provisions of Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of 
measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (4) remain 
fully applicable to the areas covered by this Directive without prejudice to more stringent 
and/or specific provisions contained herein.

1 OJ C 61, 14.3.2003, p. 123. 
2 Opinion of the European Parliament of 17 December 2002 (not yet published in the Official Journal) 
 and Council Decision of 22 September 2003.
3 OJ L 307, 13.12.1993, p. 18. Directive as amended by Directive 2000/34/EC of the European Parliament 
 and of the Council (OJ L 195, 1.8.2000, p. 41). 
4 OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&rid=1
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(4) The improvement of workers’ safety, hygiene and health at work is an objective which 
should not be subordinated to purely economic considerations.

(5) All workers should have adequate rest periods. The concept of “rest” must be expressed 
in units of time, i.e. in days, hours and/or fractions thereof. Community workers must be 
granted minimum daily, weekly and annual periods of rest and adequate breaks. It is also 
necessary in this context to place a maximum limit on weekly working hours.

(6) Account should be taken of the principles of the International Labour Organisation with 
regard to the organisation of working time, including those relating to night work.

(7) Research has shown that the human body is more sensitive at night to environmental 
disturbances and also to certain burdensome forms of work organisation and that long 
periods of night work can be detrimental to the health of workers and can endanger safety 
at the workplace.

(8) There is a need to limit the duration of periods of night work, including overtime, and 
to provide for employers who regularly use night workers to bring this information to the 
attention of the competent authorities if they so request.

(9) It is important that night workers should be entitled to a free health assessment prior to 
their assignment and thereafter at regular intervals and that whenever possible they should 
be transferred to day work for which they are suited if they suffer from health problems.

(10) The situation of night and shift workers requires that the level of safety and health 
protection should be adapted to the nature of their work and that the organisation and 
functioning of protection and prevention services and resources should be efficient.

(11) Specific working conditions may have detrimental effects on the safety and health of 
workers. The organisation of work according to a certain pattern must take account of the 
general principle of adapting work to the worker.

(12) A European Agreement in respect of the working time of seafarers has been put into 
effect by means of Council Directive 1999/63/EC of 21 June 1999 concerning the Agreement 
on the organisation of working time of seafarers concluded by the European Community 
Shipowners’ Association (ECSA) and the Federation of Transport Workers’ Unions in the 
European Union (FST) (1) based on Article 139(2) of the Treaty. Accordingly, the provisions of 
this Directive should not apply to seafarers.

(13) In the case of those “share-fishermen” who are employees, it is for the Member States 
to determine, pursuant to this Directive, the conditions for entitlement to, and granting of, 
annual leave, including the arrangements for payments.

(14) Specific standards laid down in other Community instruments relating, for example, to 
rest periods, working time, annual leave and night work for certain categories of workers 
should take precedence over the provisions of this Directive.

(15) In view of the question likely to be raised by the organisation of working time within 
an undertaking, it appears desirable to provide for flexibility in the application of certain 
provisions of this Directive, whilst ensuring compliance with the principles of protecting the 
1 OJ L 167, 2.7.1999, p. 33.



ЗМІСТ  2003/88/EC 1002

safety and health of workers.

(16) It is necessary to provide that certain provisions may be subject to derogations 
implemented, according to the case, by the Member States or the two sides of industry. As 
a general rule, in the event of a derogation, the workers concerned must be given equivalent 
compensatory rest periods.

(17) This Directive should not affect the obligations of the Member States concerning the 
deadlines for transposition of the Directives set out in Annex I, part B,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER 1 
SCOPE AND DEFINITIONS

A r t i c l e  1 
Purpose and scope

1. This Directive lays down minimum safety and health requirements for the organisation 
of working time.

2. This Directive applies to:

(a) minimum periods of daily rest, weekly rest and annual leave, to breaks and maximum 
weekly working time; and

(b) certain aspects of night work, shift work and patterns of work.

3. This Directive shall apply to all sectors of activity, both public and private, within the 
meaning of Article 2 of Directive 89/391/EEC, without prejudice to Articles 14, 17, 18 and 19 
of this Directive.

This Directive shall not apply to seafarers, as defined in Directive 1999/63/EC without 
prejudice to Article 2(8) of this Directive.

4. The provisions of Directive 89/391/EEC are fully applicable to the matters referred to in 
paragraph 2, without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in 
this Directive.

A r t i c l e  2 
Definitions

For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply:

1. “working time” means any period during which the worker is working, at the employer’s 
disposal and carrying out his activity or duties, in accordance with national laws and/or 
practice;

2. “rest period” means any period which is not working time;

3. “night time” means any period of not less than seven hours, as defined by national law, 
and which must include, in any case, the period between midnight and 5.00;
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4. “night worker” means:

(a) on the one hand, any worker, who, during night time, works at least three hours of his 
daily working time as a normal course; and

(b) on the other hand, any worker who is likely during night time to work a certain 
proportion of his annual working time, as defined at the choice of the Member State 
concerned:

 (i) by national legislation, following consultation with the two sides of industry; or
 (ii) by collective agreements or agreements concluded between the two sides of 

industry at national or regional level;

5. “shift work” means any method of organising work in shifts whereby workers succeed 
each other at the same work stations according to a certain pattern, including a rotating 
pattern, and which may be continuous or discontinuous, entailing the need for workers to 
work at different times over a given period of days or weeks;

6. “shift worker” means any worker whose work schedule is part of shift work;

7. “mobile worker” means any worker employed as a member of travelling or flying personnel 
by an undertaking which operates transport services for passengers or goods by road, air 
or inland waterway;

8. “offshore work” means work performed mainly on or from offshore installations 
(including drilling rigs), directly or indirectly in connection with the exploration, extraction 
or exploitation of mineral resources, including hydrocarbons, and diving in connection with 
such activities, whether performed from an offshore installation or a vessel;

9. “adequate rest” means that workers have regular rest periods, the duration of which is 
expressed in units of time and which are sufficiently long and continuous to ensure that, as a 
result of fatigue or other irregular working patterns, they do not cause injury to themselves, 
to fellow workers or to others and that they do not damage their health, either in the short 
term or in the longer term.

CHAPTER 2 
MINIMUM REST PERIODS - OTHER ASPECTS OF THE ORGANISATION OF WORKING TIME

A r t i c l e  3 
Daily rest

Member States shall take the measures necessary to ensure that every worker is entitled to 
a minimum daily rest period of 11 consecutive hours per 24-hour period.

A r t i c l e  4 
Breaks

Member States shall take the measures necessary to ensure that, where the working day is 
longer than six hours, every worker is entitled to a rest break, the details of which, including 
duration and the terms on which it is granted, shall be laid down in collective agreements or 
agreements between the two sides of industry or, failing that, by national legislation.

A r t i c l e  5 
Weekly rest period
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Member States shall take the measures necessary to ensure that, per each seven-day period, 
every worker is entitled to a minimum uninterrupted rest period of 24 hours plus the 11 
hours’ daily rest referred to in Article 3.

If objective, technical or work organisation conditions so justify, a minimum rest period of 
24 hours may be applied.

A r t i c l e  6 
Maximum weekly working time

Member States shall take the measures necessary to ensure that, in keeping with the need 
to protect the safety and health of workers:

(a) the period of weekly working time is limited by means of laws, regulations or administrative 
provisions or by collective agreements or agreements between the two sides of industry;

(b) the average working time for each seven-day period, including overtime, does not exceed 
48 hours.

A r t i c l e  7 
Annual leave

1. Member States shall take the measures necessary to ensure that every worker is entitled 
to paid annual leave of at least four weeks in accordance with the conditions for entitlement 
to, and granting of, such leave laid down by national legislation and/or practice.

2. The minimum period of paid annual leave may not be replaced by an allowance in lieu, 
except where the employment relationship is terminated.

CHAPTER 3 
NIGHT WORK - SHIFT WORK - PATTERNS OF WORK

A r t i c l e  8 
Length of night work

Member States shall take the measures necessary to ensure that:

(a) normal hours of work for night workers do not exceed an average of eight hours in any 
24-hour period;

(b) night workers whose work involves special hazards or heavy physical or mental strain do 
not work more than eight hours in any period of 24 hours during which they perform night 
work.

For the purposes of point (b), work involving special hazards or heavy physical or mental 
strain shall be defined by national legislation and/or practice or by collective agreements 
or agreements concluded between the two sides of industry, taking account of the specific 
effects and hazards of night work.

A r t i c l e  9 
Health assessment and transfer of night workers to day work

1. Member States shall take the measures necessary to ensure that:
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(a) night workers are entitled to a free health assessment before their assignment and 
thereafter at regular intervals;

(b) night workers suffering from health problems recognised as being connected with the 
fact that they perform night work are transferred whenever possible to day work to 
which they are suited.

2. The free health assessment referred to in paragraph 1(a) must comply with medical 
confidentiality.

3. The free health assessment referred to in paragraph 1(a) may be conducted within the 
national health system.

A r t i c l e  10 
Guarantees for night-time working

Member States may make the work of certain categories of night workers subject to certain 
guarantees, under conditions laid down by national legislation and/or practice, in the case 
of workers who incur risks to their safety or health linked to night-time working.

A r t i c l e  11 
Notification of regular use of night workers

Member States shall take the measures necessary to ensure that an employer who regularly 
uses night workers brings this information to the attention of the competent authorities if 
they so request.

A r t i c l e  1 2 
Safety and health protection

Member States shall take the measures necessary to ensure that:

(a) night workers and shift workers have safety and health protection appropriate to the 
nature of their work;

(b) appropriate protection and prevention services or facilities with regard to the safety 
and health of night workers and shift workers are equivalent to those applicable to other 
workers and are available at all times.

A r t i c l e  1 3 
Pattern of work

Member States shall take the measures necessary to ensure that an employer who intends 
to organise work according to a certain pattern takes account of the general principle of 
adapting work to the worker, with a view, in particular, to alleviating monotonous work and 
work at a predetermined work-rate, depending on the type of activity, and of safety and 
health requirements, especially as regards breaks during working time.

CHAPTER 4 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

A r t i c l e  14 
More specific Community provisions
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This Directive shall not apply where other Community instruments contain more specific 
requirements relating to the organisation of working time for certain occupations or 
occupational activities.

A r t i c l e  1 5 
More favourable provisions

This Directive shall not affect Member States’ right to apply or introduce laws, regulations 
or administrative provisions more favourable to the protection of the safety and health of 
workers or to facilitate or permit the application of collective agreements or agreements 
concluded between the two sides of industry which are more favourable to the protection 
of the safety and health of workers.

A r t i c l e  16 
Reference periods

Member States may lay down:

(a) for the application of Article 5 (weekly rest period), a reference period not exceeding 
14 days;

(b) for the application of Article 6 (maximum weekly working time), a reference period not 
exceeding four months.

The periods of paid annual leave, granted in accordance with Article 7, and the periods of 
sick leave shall not be included or shall be neutral in the calculation of the average;

(c) for the application of Article 8 (length of night work), a reference period defined after 
consultation of the two sides of industry or by collective agreements or agreements 
concluded between the two sides of industry at national or regional level.

If the minimum weekly rest period of 24 hours required by Article 5 falls within that reference 
period, it shall not be included in the calculation of the average.

CHAPTER 5 
DEROGATIONS AND EXCEPTIONS

A r t i c l e  17 
Derogations

1. With due regard for the general principles of the protection of the safety and health of 
workers, Member States may derogate from Articles 3 to 6, 8 and 16 when, on account of 
the specific characteristics of the activity concerned, the duration of the working time is 
not measured and/or predetermined or can be determined by the workers themselves, and 
particularly in the case of:

(a) managing executives or other persons with autonomous decision-taking powers;
(b) family workers; or
(c) workers officiating at religious ceremonies in churches and religious communities.

2. Derogations provided for in paragraphs 3, 4 and 5 may be adopted by means of laws, 
regulations or administrative provisions or by means of collective agreements or agreements 
between the two sides of industry provided that the workers concerned are afforded 
equivalent periods of compensatory rest or that, in exceptional cases in which it is not 
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possible, for objective reasons, to grant such equivalent periods of compensatory rest, the 
workers concerned are afforded appropriate protection.

3. In accordance with paragraph 2 of this Article derogations may be made from Articles 3, 
4, 5, 8 and 16:

(a) in the case of activities where the worker’s place of work and his place of residence are 
distant from one another, including offshore work, or where the worker’s different places 
of work are distant from one another;

(b) in the case of security and surveillance activities requiring a permanent presence in order 
to protect property and persons, particularly security guards and caretakers or security 
firms;

(c) in the case of activities involving the need for continuity of service or production, 
particularly:

(i) services relating to the reception, treatment and/or care provided by hospitals or similar 
establishments, including the activities of doctors in training, residential institutions 
and prisons;

(ii) dock or airport workers;
(iii) press, radio, television, cinematographic production, postal and telecommunications 

services, ambulance, fire and civil protection services;
(iv) gas, water and electricity production, transmission and distribution, household refuse 

collection and incineration plants;
(v) industries in which work cannot be interrupted on technical grounds;
(vi) research and development activities;
(vii) agriculture;
(viii) workers concerned with the carriage of passengers on regular urban transport 

services;

(d) where there is a foreseeable surge of activity, particularly in:

(i) agriculture;
(ii) tourism;
(iii) postal services;
(e) in the case of persons working in railway transport:
(i) whose activities are intermittent;
(ii) who spend their working time on board trains; or
(iii) whose activities are linked to transport timetables and to ensuring the continuity and 

regularity of traffic;

(f) in the circumstances described in Article 5(4) of Directive 89/391/EEC;

(g) in cases of accident or imminent risk of accident.

4. In accordance with paragraph 2 of this Article derogations may be made from Articles 3 
and 5:
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(a) in the case of shift work activities, each time the worker changes shift and cannot take 
daily and/or weekly rest periods between the end of one shift and the start of the next 
one;

(b) in the case of activities involving periods of work split up over the day, particularly 
those of cleaning staff.

5. In accordance with paragraph 2 of this Article, derogations may be made from Article 6 
and Article 16(b), in the case of doctors in training, in accordance with the provisions set out 
in the second to the seventh subparagraphs of this paragraph.

With respect to Article 6 derogations referred to in the first subparagraph shall be permitted 
for a transitional period of five years from 1 August 2004.

Member States may have up to two more years, if necessary, to take account of difficulties in 
meeting the working time provisions with respect to their responsibilities for the organisation 
and delivery of health services and medical care. At least six months before the end of 
the transitional period, the Member State concerned shall inform the Commission giving 
its reasons, so that the Commission can give an opinion, after appropriate consultations, 
within the three months following receipt of such information. If the Member State does 
not follow the opinion of the Commission, it will justify its decision. The notification and 
justification of the Member State and the opinion of the Commission shall be published in 
the Official Journal of the European Union and forwarded to the European Parliament.

Member States may have an additional period of up to one year, if necessary, to take account 
of special difficulties in meeting the responsibilities referred to in the third subparagraph. 
They shall follow the procedure set out in that subparagraph.

Member States shall ensure that in no case will the number of weekly working hours exceed 
an average of 58 during the first three years of the transitional period, an average of 56 for 
the following two years and an average of 52 for any remaining period.

The employer shall consult the representatives of the employees in good time with a view to 
reaching an agreement, wherever possible, on the arrangements applying to the transitional 
period. Within the limits set out in the fifth subparagraph, such an agreement may cover:

(a) the average number of weekly hours of work during the transitional period; and
(b) the measures to be adopted to reduce weekly working hours to an average of 48 by 

the end of the transitional period.

With respect to Article 16(b) derogations referred to in the first subparagraph shall be 
permitted provided that the reference period does not exceed 12 months, during the first 
part of the transitional period specified in the fifth subparagraph, and six months thereafter.

A r t i c l e  1 8 
Derogations by collective agreements

Derogations may be made from Articles 3, 4, 5, 8 and 16 by means of collective agreements 
or agreements concluded between the two sides of industry at national or regional level 
or, in conformity with the rules laid down by them, by means of collective agreements or 
agreements concluded between the two sides of industry at a lower level.

Member States in which there is no statutory system ensuring the conclusion of collective 
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agreements or agreements concluded between the two sides of industry at national or 
regional level, on the matters covered by this Directive, or those Member States in which 
there is a specific legislative framework for this purpose and within the limits thereof, may, 
in accordance with national legislation and/or practice, allow derogations from Articles 3, 
4, 5, 8 and 16 by way of collective agreements or agreements concluded between the two 
sides of industry at the appropriate collective level.

The derogations provided for in the first and second subparagraphs shall be allowed on 
condition that equivalent compensating rest periods are granted to the workers concerned 
or, in exceptional cases where it is not possible for objective reasons to grant such periods, 
the workers concerned are afforded appropriate protection.

Member States may lay down rules:

(a) for the application of this Article by the two sides of industry; and

(b) for the extension of the provisions of collective agreements or agreements concluded 
in conformity with this Article to other workers in accordance with national legislation 
and/or practice.

A r t i c l e  1 9 
Limitations to derogations from reference periods

The option to derogate from Article 16(b), provided for in Article 17(3) and in Article 18, may 
not result in the establishment of a reference period exceeding six months.

However, Member States shall have the option, subject to compliance with the general 
principles relating to the protection of the safety and health of workers, of allowing, for 
objective or technical reasons or reasons concerning the organisation of work, collective 
agreements or agreements concluded between the two sides of industry to set reference 
periods in no event exceeding 12 months.

Before 23 November 2003, the Council shall, on the basis of a Commission proposal 
accompanied by an appraisal report, re-examine the provisions of this Article and decide 
what action to take.

A r t i c l e  2 0 
Mobile workers and offshore work

1. Articles 3, 4, 5 and 8 shall not apply to mobile workers.

Member States shall, however, take the necessary measures to ensure that such mobile 
workers are entitled to adequate rest, except in the circumstances laid down in Article 17(3)
(f) and (g).

2. Subject to compliance with the general principles relating to the protection of the safety 
and health of workers, and provided that there is consultation of representatives of the 
employer and employees concerned and efforts to encourage all relevant forms of social 
dialogue, including negotiation if the parties so wish, Member States may, for objective or 
technical reasons or reasons concerning the organisation of work, extend the reference 
period referred to in Article 16(b) to 12 months in respect of workers who mainly perform 
offshore work.
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3. Not later than 1 August 2005 the Commission shall, after consulting the Member States 
and management and labour at European level, review the operation of the provisions with 
regard to offshore workers from a health and safety perspective with a view to presenting, 
if need be, the appropriate modifications.

A r t i c l e  21 
Workers on board seagoing fishing vessels

1. Articles 3 to 6 and 8 shall not apply to any worker on board a seagoing fishing vessel flying 
the flag of a Member State.

Member States shall, however, take the necessary measures to ensure that any worker on 
board a seagoing fishing vessel flying the flag of a Member State is entitled to adequate rest 
and to limit the number of hours of work to 48 hours a week on average calculated over a 
reference period not exceeding 12 months.

2. Within the limits set out in paragraph 1, second subparagraph, and paragraphs 3 and 4 
Member States shall take the necessary measures to ensure that, in keeping with the need 
to protect the safety and health of such workers:

(a) the working hours are limited to a maximum number of hours which shall not be 
exceeded in a given period of time; or

(b) a minimum number of hours of rest are provided within a given period of time.

The maximum number of hours of work or minimum number of hours of rest shall be 
specified by law, regulations, administrative provisions or by collective agreements or 
agreements between the two sides of the industry.

3. The limits on hours of work or rest shall be either:

(a) maximum hours of work which shall not exceed:

(i) 14 hours in any 24-hour period; and
(ii) 72 hours in any seven-day period; or

(b) minimum hours of rest which shall not be less than:

(i) 10 hours in any 24-hour period; and
(ii) 77 hours in any seven-day period.

4. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 
six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 
14 hours.

5. In accordance with the general principles of the protection of the health and safety of 
workers, and for objective or technical reasons or reasons concerning the organisation 
of work, Member States may allow exceptions, including the establishment of reference 
periods, to the limits laid down in paragraph 1, second subparagraph, and paragraphs 3 and 
4. Such exceptions shall, as far as possible, comply with the standards laid down but may 
take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory 
leave for the workers. These exceptions may be laid down by means of:

(a) laws, regulations or administrative provisions provided there is consultation, where 
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possible, of the representatives of the employers and workers concerned and efforts 
are made to encourage all relevant forms of social dialogue; or

(b) collective agreements or agreements between the two sides of industry.

6. The master of a seagoing fishing vessel shall have the right to require workers on board 
to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the vessel, persons on 
board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other vessels or persons in distress 
at sea.

7. Members States may provide that workers on board seagoing fishing vessels for which 
national legislation or practice determines that these vessels are not allowed to operate 
in a specific period of the calendar year exceeding one month, shall take annual leave in 
accordance with Article 7 within that period.

A r t i c l e  2 2 
Miscellaneous provisions

1. A Member State shall have the option not to apply Article 6, while respecting the general 
principles of the protection of the safety and health of workers, and provided it takes the 
necessary measures to ensure that:

(a) no employer requires a worker to work more than 48 hours over a seven-day period, 
calculated as an average for the reference period referred to in Article 16(b), unless he 
has first obtained the worker’s agreement to perform such work;

(b) no worker is subjected to any detriment by his employer because he is not willing to 
give his agreement to perform such work;

(c) the employer keeps up-to-date records of all workers who carry out such work;
(d) the records are placed at the disposal of the competent authorities, which may, for 

reasons connected with the safety and/or health of workers, prohibit or restrict the 
possibility of exceeding the maximum weekly working hours;

(e) the employer provides the competent authorities at their request with information on 
cases in which agreement has been given by workers to perform work exceeding 48 
hours over a period of seven days, calculated as an average for the reference period 
referred to in Article 16(b).

Before 23 November 2003, the Council shall, on the basis of a Commission proposal 
accompanied by an appraisal report, re-examine the provisions of this paragraph and decide 
on what action to take.

2. Member States shall have the option, as regards the application of Article 7, of making 
use of a transitional period of not more than three years from 23 November 1996, provided 
that during that transitional period:

(a) every worker receives three weeks’ paid annual leave in accordance with the conditions 
for the entitlement to, and granting of, such leave laid down by national legislation and/
or practice; and

(b) the three-week period of paid annual leave may not be replaced by an allowance in 
lieu, except where the employment relationship is terminated.

3. If Member States avail themselves of the options provided for in this Article, they shall 
forthwith inform the Commission thereof.
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CHAPTER 6 
FINAL PROVISIONS

A r t i c l e  2 3 
Level of Protection

Without prejudice to the right of Member States to develop, in the light of changing 
circumstances, different legislative, regulatory or contractual provisions in the field of 
working time, as long as the minimum requirements provided for in this Directive are 
complied with, implementation of this Directive shall not constitute valid grounds for 
reducing the general level of protection afforded to workers.

A r t i c l e  24 
Reports

1. Member States shall communicate to the Commission the texts of the provisions of 
national law already adopted or being adopted in the field governed by this Directive.

2. Member States shall report to the Commission every five years on the practical 
implementation of the provisions of this Directive, indicating the viewpoints of the two 
sides of industry.

The Commission shall inform the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection 
at Work thereof.

3. Every five years from 23 November 1996 the Commission shall submit to the European 
Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee a report on the 
application of this Directive taking into account Articles 22 and 23 and paragraphs 1 and 2 
of this Article.

A r t i c l e  2 5 
Review of the operation of the provisions 

with regard to workers on board seagoing fishing vessels

Not later than 1 August 2009 the Commission shall, after consulting the Member States 
and management and labour at European level, review the operation of the provisions with 
regard to workers on board seagoing fishing vessels, and, in particular examine whether 
these provisions remain appropriate, in particular, as far as health and safety are concerned 
with a view to proposing suitable amendments, if necessary.

A r t i c l e  2 6 
Review of the operation of the provisions 

with regard to workers concerned with the carriage of passengers

Not later than 1 August 2005 the Commission shall, after consulting the Member States 
and management and labour at European level, review the operation of the provisions with 
regard to workers concerned with the carriage of passengers on regular urban transport 
services, with a view to presenting, if need be, the appropriate modifications to ensure a 
coherent and suitable approach in the sector.

A r t i c l e  27 
Repeal
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1. Directive 93/104/EC, as amended by the Directive referred to in Annex I, part A, shall 
be repealed, without prejudice to the obligations of the Member States in respect of the 
deadlines for transposition laid down in Annex I, part B.

2. The references made to the said repealed Directive shall be construed as references to 
this Directive and shall be read in accordance with the correlation table set out in Annex II.

A r t i c l e  2 8 
Entry into force

This Directive shall enter into force on 2 August 2004.

A r t i c l e  2 9 
Addressees

This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, 4 November 2003.

For the European Parliament The President
P. Cox

For the Council The President
G. Tremonti

ANNEX I 
PART A 

REPEALED DIRECTIVE AND ITS AMENDMENT (Article 27) 
 

Council Directive 93/104/EC (OJ L 307, 13.12.1993, p. 18)

Directive 2000/34/EC of the European Parliament and of the Council 
 (OJ L 195, 1.8.2000, p. 41)

PART B 
DEADLINES FOR TRANSPOSITION INTO NATIONAL LAW (Article 27)

Directive Deadline for transposition
93/104/EC

2000/34/EC

23 November 1996

1 August 2003 (1)

(1) August 2004 in the case of doctors in training. See Article 2 of Directive 2000/34/EC.
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ANNEX II 
CORRELATION TABLE

Directive 93/104/EC This Directive
Articles 1 to 5 Articles 1 to 5
Article 6, introductory words Article 6, introductory words
Article 6(1) Article 6(а)
Article 6(2) Article 6(b)
Article 7 Article 7
Article 8, introductory words Article 8, introductory words
Article 8(1) Article 8(а)
Article 8(2) Article 8(b)
Articles 9, 10 and 11 Articles 9, 10 and 11
Article 12, introductory words Article 12, introductory words
Article 12(1) Article 12(а)
Article 12(2) Article 12(b)
Articles 13, 14 and 15 Articles 13, 14 and 15
Article 16, introductory words Article 16, introductory words
Article 16(1) Article 16(а)
Article 16(2) Article 16(b)
Article 16(3) Article 16(с)
Article 17(1) Article 17(1)
Article 17(2), introductory words Article 17(2)
Article 17(2)(1) Article 17(3)(a) to (e)
Article 17(2)(2) Article 17(3)(f) to (g)
Article 17(2)(3) Article 17(4)
Article 17(2)(4) Article 17(5)
Article 17(3) Article 18
Article 17(4) Article 19
Article 17а(1) Article 20(1), first subparagraph
Article 17а(2) Article 20(1), second subparagraph
Article 17а(3) Article 20(2)
Article 17а(4) Article 20(3)
Article 17b(1) Article 21(1), first subparagraph
Article 17b(2) Article 21(1), second subparagraph
Article 17b(3) Article 21(2) 
Article 17b(4) Article 21(3) 
Article 17b(5) Article 21(4) 
Article 17b(6) Article 21(5) 
Article 17b(7) Article 21(6)
Article 17b(8) Article 21(7)
Article 18(1)(а) —
Article 18(1)(b)(і) Article 22(1)
Article 18(1)(b)(іі) Article 22(2)
Article 18(1)(с) Article 22(3)
Article 18(2) —
Article 18(3) Article 23
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Article 18(4) Article 24(1)
Article 18(5) Article 24(2)
Article 18(6) Article 24(3)
— Article 25 (1)

— Article 26 (2)

— Article 27
— Article 28
Article 19 Article 29
— Annex І
— Annex ІІ
(1) Directive 2000/34/EC, Article 3.
(2) Directive 2000/34/EC, Article 4.
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2. ДИРЕКТИВА 2006/54/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
ВІД 5 ЛИПНЯ 2006 РОКУ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПУ РІВНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ І РІВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК У 
ПИТАННЯХ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗІ ЗМІНАМИ)

ДИРЕКТИВА 2006/54/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 
від 5 липня 2006 року 

про реалізацію принципів рівних можливостей і рівноправного поводження щодо 
чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості (зі змінами)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, 
частину 3 статті 141,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги позицію Економічно-соціального Комітету (1);

Діючи відповідно до процедури, передбаченої статтею 251 Договору (2)(,

Оскільки:

(1) Директива Ради 76/207/ЄЕС від 9 лютого 1976 року про реалізацію принципу 
рівноправного поводження щодо чоловіків і жінок у питаннях доступу до робочих 
місць, професійної освіти та просування, а також робочих умов1016 (3) та Директива Ради 
86/378/ЄЕС від 24 липня 1986 року про реалізацію принципу рівноправного ставлення 
до чоловіків і жінок стосовно механізму професійно-соціального забезпечення (4) були 
суттєво змінені (5). Директива Ради 75/117/ЄЕС від 10 лютого 1975 року про наближення 
правових положень держав-членів про застосування принципу рівноправної оплати 
праці чоловіків і жінок (6) і Директива Ради 97/80/ЄС від 15 грудня 1997 року про тягар 
доказу у справах про дискримінацію за статевою ознакою (7) також містять положення, 
що мають на меті реалізацію принципу рівноправного ставлення до чоловіків і жінок. 
Зараз, враховуючи нові поправки до згаданих Директив, бажано, з причин ясності, 
щоб положення про які йдеться були оновлені шляхом об’єднання в єдиному тексті 
основних положень, що існують у цій сфері та певні висновки прецедентного права 
Суду Європейського Співтовариства (надалі — Суд).

(2) Рівноправність чоловіків і жінок є фундаментальним принципом права 
Співтовариства, відповідно до статті 2 і частини 2 статті 3 Договору, а також 
прецедентного права Суду. Такі положення Договору визначають рівноправність 
чоловіків і жінок в якості «завдання» і «мети» Співтовариства та покладають обов’язок 

1  OВ C 157, 28.6.2005, С.83. 
2 Висновок Європейського Парламенту від 6 липня 2005 року (ще не опублікований в Офіційному Віснику), 
 Спільна позиція Ради від 10 березня 2006 року (OВ C 126 E, 30.5.2006, С.33) і Позиція Європейського Парламенту 
 від 1 червня 2006 року (ще не опублікована в Офіційному віснику).
3 OВ L 39, 14.2.1976, С. 40. Директива зі змінами, внесеними Директивою 2002/73/ЄС Європейського Парламенту
 і Ради (OВ L 269, 5.10.2002, С.15).
4 OВ L 225, 12.8.1986, С.40. Директива зі змінами, внесеними Директивою 96/97/ЄС (OВ L 46, 17.2.1997, С.20).
5 Див. Додаток І Частина А.
6  OВ L 45, 19.2.1975, С.19.
7 OВ L 14, 20.1.1998, С.6. Директива зі змінами, внесеними Директивою 98/52/ЄС (OВ L 205, 22.7.1998, С.66).
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сприяти їй у всіх видах діяльності.

(3) Суд постановив, що сфера застосування принципу рівноправного ставлення 
до чоловіків і жінок не може бути обмежена забороною дискримінації за статевою 
ознакою. З огляду на цю мету та характер прав, котрі він охороняє, він також 
застосовується до дискримінацією пов’язаною зі зміною особою статі.

(4) Частина 3 статті 141 Договору тепер створює спеціальну правову основу для 
ухвалення заходів Співтовариства, спрямованих на забезпечення застосування 
принципу рівних можливостей та рівноправного підходу у питаннях працевлаштування 
і зайнятості, включаючи принцип рівноцінної оплати однакової праці або праці рівної 
цінності.

(5) Статті 21 і 23 Хартії з прав людини Європейського Союзу також забороняють 
будь-яку дискримінацію за статевою ознакою та закріплюють право на рівноправне 
ставлення до чоловіків і жінок у всіх сферах, включаючи працевлаштування, роботу і 
платню.

(6) Переслідування та сексуальні домагання суперечать принципу рівноправного 
ставлення до чоловіків та жінок і становлять дискримінацію за статевою ознакою 
у цілях цієї Директиви. Ці форми дискримінації виникають не тільки на робочому 
місці, але також і в контексті доступу до працевлаштування, професійного навчання і 
просування. Тому вони мають бути заборонені і підлягати ефективним, пропорційним 
і мотивуючим штрафам.

(7) У цьому контексті, роботодавців та осіб, відповідальних за професійне навчання, 
треба заохочувати до вжиття заходів із боротьби з усіма формами дискримінації за 
статевою ознакою та, зокрема, до вжиття превентивних заходів проти переслідування 
та сексуальних домагань на робочому місці та у випадках, пов’язаних із доступом до 
працевлаштування, професійного навчання і просування, відповідно до національного 
права та практики.

(8) Принцип рівноцінної оплати однакової праці або праці рівної цінності, 
передбачений статтею 141 Договору і відповідно підтверджений прецедентним 
правом Суду, становить важливий аспект принципу рівноправного ставлення до 
чоловіків і жінок та суттєву та необхідну частину права Європейського Союзу (acquis 
communautaire), включаючи прецедентне право Суду про сексуальну дискримінацію. 
Тому необхідно ввести подальші норми про його реалізацію. 

(9) Відповідно до встановленого прецедентного права Суду, з метою оцінки того, 
чи виконують працівники однакову роботу або роботу рівної цінності, необхідно, з 
урахуванням ряду факторів, включаючи характер роботи та умови навчання і праці, 
визначити, чи можуть працівники вважатися такими, що знаходяться у положенні, що 
піддається зіставленню.

(10) Суд встановив, що, за певних обставин, принцип рівної оплати не обмежується 
ситуаціями, коли чоловіки і жінки працюють на одного роботодавця.
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(11) Держави-члени, спільно із соціальними партнерами, мають і надалі вирішувати 
проблему існуючих відмінностей, заснованих на тендерних ознаках, у рівнях оплати 
праці та примітної гендерної сегрегації на ринку праці за допомогою таких засобів, 
як угоди про гнучкий графік роботи, які дозволять, як чоловікам,, так і жінкам більш 
успішно поєднувати родинні та робочі обов’язки. Сюди також можуть відноситися 
відповідні угоди про батьківські відпустки, які можуть стосуватися будь-кого з батьків, 
а також забезпечення існування зручних для доступу і доступних установ із догляду 
за дітьми та догляду за утриманцями.

(12) Необхідно ухвалити спеціальні заходи із забезпечення реалізації принципу 
рівноправного ставлення при застосуванні механізму професійно-соціального 
забезпечення та більш чітко визначити його сферу дії.

(13) Своїм рішенням від 17 травня 1990 року у Справі С-262/88 (1) Суд постановив, що 
усі форми професійної пенсії є елементом оплати праці, у межах значення статті 141 
Договору.

(14) Хоча поняття оплати праці, у межах значення статті 141 Договору, не включає 
виплати за системою соціального забезпечення, зараз чітко визначено, що пенсійна 
система для державних службовців підпадає під сферу дії принципу рівної оплати 
праці, якщо кошти, що сплачуються за системою, виплачуються працівнику на основі 
його трудових відносин із державним роботодавцем, незважаючи на те, що такі 
системи є частиною загальної системи, передбаченої законом. Відповідно до рішень 
Суду у Справах С-7/93 (2) та С-351/00 (3), така умова виконується, якщо пенсійна система 
стосується певної категорії працівників, і виплати напряму пов’язані із терміном 
перебування на державній службі, а також розраховуються в залежності від розміру 
останньої зарплати державного службовця. Для забезпечення ясності необхідно 
передбачити спеціальне положення щодо цього.

(15) Суд підтвердив, що оскільки внески працівників чоловічої і жіночої статі до 
пенсійної системи з фіксованими виплатами передбачені статтею 141 Договору, будь-
яка нерівність внесків працівників, що сплачуються за накопичувальними системами 
фіксованих пенсій, спричинена дією факторів, залежних від статі, не повинна 
оцінюватися у світлі того самого положення.

(16) Наприклад, у випадку накопичувальних систем фіксованих пенсій, певні 
елементи, такі як конвертація у капіталізовану суму певної частини періодичних 
пенсійних виплат, передача прав на отримання пенсії, зворотна пенсія, що сплачується 
утриманцю в обмін на відмову від частини пенсії або зниження пенсії, у разі, коли 
працівник обирає більш ранній вихід на пенсію, можуть бути нерівними, якщо 
неоднаковість сум спричинена результатами використанням, на час впровадження 
системи фінансування, страхових факторів, що різняться за статевою ознакою.

(17) Встановлено, що виплати, які здійснюються за механізмами професійно-
соціального забезпечення, не повинні розглядатися в якості винагороди у тій мірі, 
в якій вони відносяться до періоду працевлаштування до 17 травня 1990 року, за 

1 С-262/88: Barber проти Guardian Royal Exchange Assurance Group (1990 ECR I-1889).
2 C-7/93: Bestuur van het Algemeen BurgerliВk Pernsioenfonds проти G.A. Beune (1994 ECR I-4471).
3 C-351/00: Pirkko Niemi (2002 ECR I-7007).
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винятком працівників або тих, хто виступає від їх імені, які розпочали судовий процес 
або подали еквівалентний позов згідно із чинним національним законодавством 
до такої дати. Тому необхідно відповідним чином обмежити реалізацію принципу 
рівноправного ставлення.

(18) Суд відповідно постановив, що Протокол Барбер (1) не впливає на право 
приєднатися до системи професійної пенсії, і що обмеження наслідків на час 
прийняття рішення у Справі С-262/88 не застосовується до права на приєднання 
до системи професійної пенсії. Суд також постановив, що національні правила про 
обмеження періоду для подання позовів згідно з національним правом можуть 
застосовуватися до працівників, які претендують на право приєднатися до системи 
професійної пенсії, за умови, що такі правила не менш сприятливі для такого виду 
діяльності, ніж ті, що існують для аналогічної діяльності внутрішньодержавного 
характеру, і що вони не призводять реалізацію прав, наданих правом Співтовариства, 
до стану такої, що неможлива на практиці. Суд також зазначив, що той факт, що 
працівник може претендувати на приєднання до системи професійної пенсії заднім 
числом не дозволяє працівникові уникати сплатити внесків, які відносяться до періоду 
відповідного членства.

(19) Забезпечення рівного доступу до працевлаштування та професійного навчання, 
необхідного для роботи, є основоположним для застосування принципу рівноправного 
ставлення до чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування та зайнятості. Тому 
будь-яке виключення з цього принципу має бути обмежене тими видами професійної 
діяльності, які потребують залучення особи певної статі, з причини характеру або 
умов, у котрих вона здійснюється, за умови, що мета, яка переслідується, є законною 
і відповідає принципу пропорційності.

(20) Ця Директива не порушує свободу асоціацій, у тому числі право на створення 
об’єднань з іншими та право на приєднання до об’єднань з метою захисту своїх 
інтересів. Заходи, у межах значення частини 4 статті 141 Договору, можуть включати 
членство або продовження діяльності організацій або об’єднань, основною метою 
яких є заохочення застосування на практиці принципу рівноправного ставлення до 
чоловіків і жінок.

(21) Заборона дискримінації не повинна суперечити проведенню або ухваленню 
заходів, спрямованих на попередження або компенсацію за шкоду, від якої 
постраждала група осіб однієї статі. Такі заходи дозволяють створення об’єднань 
осіб однієї статі, основною метою яких є захист специфічних потреб таких осіб та 
рівноправності чоловіків і жінок.

(22) Відповідно до частини 4 статті 141 Договору, з огляду на забезпечення на практиці 
повної рівноправності чоловіків і жінок у сфері роботи, принцип рівноправного 
ставлення не забороняє державам-членам здійснювати або ухвалювати заходи із 
надання специфічних переваг з метою полегшення здійснення професійної діяльності 
для недостатньо представленої статі або попередження або компенсації недоліків, 
пов’язаних з професійною кар’єрою. За поточної ситуації, враховуючи Декларацію 
№ 28 до Амстердамського Договору, держави-члени повинні мати за мету, у першу 

1 Протокол 17 щодо статті 141 Договору про заснування Європейського Співтовариства (1992).
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чергу, покращення становища жінок у професійній сфері.

(23) З прецедентного права Суду очевидно, що несприятливі умови для жінок, 
пов’язані з вагітністю або пологами, становлять пряму дискримінацію за статевою 
ознакою. Тому такі умови мають бути чітко охоплені цією Директивою.

(24) Суд відповідно визнав законність, стосовно принципу рівноправного ставлення, 
захист біологічних умов жінок під час вагітності та пологів, а також запровадження 
заходів із захисту материнства, в якості засобу досягнення суттєвої рівноправності. 
Тому ця Директива не повинна порушувати Директиву Ради 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 
1992 року про запровадження заходів із заохочення вдосконалень у галузі безпеки 
праці і охорони здоров’я вагітних працівників і працівників, які нещодавно народили 
або годують груддю (1). Ця Директива також не повинна порушувати Директиву 
Ради 96/34/ЄС від 3 червня 1996 року про рамкову угоду про відпустку з догляду за 
дитиною, укладену СКППЄ, Європейським центром підприємств з участю держави і 
підприємств загального економічного інтересу та ЄКП (2).

(25) З метою досягнення ясності, доцільно сформулювати чітке положення про 
захист прав жінок, які знаходяться у відпустці з догляду за дитиною, та, зокрема, про їх 
право на повернення на ту саму або еквівалентну посаду, для уникнення погіршення 
їх становища через вихід у таку відпустку та для отримання переваг від будь-якого 
вдосконалення умов роботи, на які вони мали б право протягом відсутності.

(26) Резолюція Ради та Міністрів зайнятості і соціальної політики, котрі зустрічалися 
у складі Ради від 29 червня 2000 року про пропорційну участь жінок і чоловіків у 
родинному і трудовому житті (3) заохотила держав-членів розглянути можливість 
перегляду сфери застосування їх відповідних правових систем і надати працюючим 
чоловікам індивідуальне право, таке що не передається, на відпустку з догляду за 
дитиною (за батьківським доглядом), але при цьому зберегти їх права, пов’язані із 
зайнятістю.

(27) Те саме стосується надання державами-членами чоловікам і жінкам 
індивідуального права, що не передається, на відпустку у зв’язку із усиновленням 
дитини. Держави-члени самостійно визначають, чи надавати таке право на відпустку 
у зв’язку з народженням та/або усиновленням дитини, а також визначають будь-які 
умови, окрім виходу у відпустку та повернення на роботу, що не входять до сфери 
застосування цієї Директиви.

(28) Ефективна реалізація принципу рівноправного ставлення вимагає впровадження 
державами-членами відповідних процедур.

(29) Забезпечення відповідних судових або адміністративних процедур для 
виконання зобов’язань, покладених цією Директивою суттєве для ефективної 
реалізації принципу рівноправного ставлення.

1 OВ L 348, 28.11.1992, С.1.
2 OВ L 145, 19.6.1996, С.4. Директива зі змінами, внесеними Директивою 97/75/ЄС (OВ L 10, 16.1.1998, С.24).
3 OВ C 218, 31.7.2000, С.5.
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(30) Ухвалення правил щодо тягаря доказування (зобов’язання доведення) відіграє 
важливу роль у забезпеченні того, що принцип рівноправного ставлення ефективно 
реалізується. Як постановив Суд, потрібно сформулювати положення для забезпечення 
того, що тягар доказування переходить до відповідача, якщо має місце, за відсутності 
доказів протилежного, випадок дискримінації, окрім випадків, коли суд або інший 
компетентний національний орган має розслідувати обставини. Однак, необхідно 
прояснити, що оцінка фактів, з яких можна зробити висновок про те, що мала місце 
пряма або опосередкована дискримінація, залишається компетенцією відповідного 
національного органу, відповідно до національного права або практики. Більше того, 
держави-члени можуть впроваджувати, на будь-якій відповідній стадії розслідування, 
правила про докази, більш сприятливі для позивачів.

(31) З метою подальшого вдосконалення рівня захисту, передбаченого цією 
Директивою, асоціаціям, організаціям та іншим юридичним особам надаються 
повноваження брати участь у процесуальних діях у формі, визначеній державами-
членами, або від імені, або на допомогу позивачеві, не порушуючи національних 
процесуальних норм про представлення та захист.

(32) Враховуючи фундаментальний характер права на ефективний правовий 
захист, необхідно забезпечити, щоб працівники отримували такий захист, навіть 
після припинення відносин, які призвели до заявленого порушення принципу 
рівноправного ставлення. Працівник, який захищає або дає свідчення від імені особи, 
яка захищається цією Директивою, повинен також мати право на такий захист.

(33) Суд чітко встановив, що для забезпечення ефективності принцип рівноправного 
ставлення повинен передбачати, що компенсація, яка надається за будь-яке 
порушення, має відповідати нанесеній шкоді. Тому доцільно виключити фіксацію 
будь-якого попереднього верхнього рівня такої компенсації, окрім випадків, коли 
працедавець може довести, що єдиною шкодою, від якої постраждав заявник в 
результаті дискримінації, у межах значення цієї Директиви, стала відмова розглянути 
його резюме.

(34) Для підсилення ефективності реалізації принципу рівноправного ставлення 
держави-члени мають заохочувати діалог між соціальними партнерами та, в рамках 
національної практики, з недержавними організаціями.

(35) Держави-члени забезпечують ефективні, пропорційні та мотивуючі штрафи за 
порушення зобов’язань за цією Директивою.

(36) Оскільки цілі цієї Директиви не можуть бути в достатній мірі досягнуті державами-
членами, а тому можуть бути кращим чином досягнуті на рівні Співтовариства, 
Співтовариство може ухвалити заходи, у відповідності із принципом субсидіарності, 
визначеним статтею 5 Договору. У відповідності із принципом пропорційності, 
передбаченим тією ж статтею, ця Директива не виходить за межі того, що необхідно 
для досягнення її цілей.

(37) Для кращого розуміння різного ставлення до чоловіків та жінок у справах 
працевлаштування і зайнятості, має і надалі розроблятися, аналізуватися і 
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публікуватися на відповідних рівнях порівняльна статистика, розподілена за статтю.

(38) Рівне ставлення до чоловіків та жінок у справах працевлаштування і зайнятості не 
може бути обмежене правовими заходами. Навпаки, Європейський Союз та держави-
члени повинні продовжувати заохочувати розширення обізнаності суспільства щодо 
дискримінації в оплаті праці та зміну ставлення суспільства, включаючи усі відповідні 
сторони на громадському та приватному рівнях, наскільки це можливо. Діалог між 
соціальними партнерами може відігравати важливу роль у цьому процесі.

(39) Зобов’язання про транспонування цієї Директиви до національного права 
повинно обмежуватися тими положеннями, що представляють суттєву зміну, в 
порівнянні із попередніми Директивами. Зобов’язання транспонувати суттєво не 
змінені положення випливає з попередніх Директив.

(40) Ця Директива не порушує зобов’язання держав-членів про часові рамки 
внесення до національного права та застосування Директив, визначених у Додатку І, 
Частині В.

(41) Відповідно до частини 34 Міжінституційної угоди про кращу правотворчість (1), 
держави-члени заохочуються до розроблення, для себе та в інтересах Співтовариства, 
власні таблиці, які, наскільки це можливо, ілюструють кореляцію між цією Директивою 
та транспозиційними заходами, та до їх публікування, 

УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

РОЗДІЛ І 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1 
Мета

Метою цієї Директиви є забезпечення реалізації принципу рівних можливостей 
і рівноправного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування і 
зайнятості. 

Для цього вона містить положення, спрямовані на реалізацію принципу рівноправного 
ставлення у питаннях:

(а) доступу до робочих місць, включаючи просування, та до професійного навчання;

(b) умов роботи, у тому числі оплати праці;

(с) механізмів професійно-соціального забезпечення.

Вона також містить положення, спрямовані на забезпечення більш ефективної 
реалізації за рахунок створення відповідних процедур.

С т а т т я  2 

1 OВ С 321, 31.12.2003, С.1.
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Визначення

1. У цілях цієї Директиви застосовуються такі визначення:

(а) «пряма дискримінація»: коли через стать ставлення до однієї особи менш 
сприятливе, ніж до іншої, яка опиняється, опинилась або могла опинитися в 
аналогічній ситуації;

(b) «непряма дискримінація»: коли формально нейтральні правила, критерії або 
встановлений порядок ставлять особу певної статі в особливо несприятливе 
становище по відношенню до інших осіб, якщо тільки зазначені правила, критерії 
або встановлений порядок не є об’єктивно виправданими законною метою, а 
засоби її досягнення є належними і необхідними;

(с) «образа»: коли має місце неприпустима поведінка, пов’язана зі статтю 
особи, метою або результатом якої є приниження гідності певної особи або 
створення навколо неї залякуючого (спонукаючого), ворожого, образливого або 
принизливого середовища;

(d) «сексуальні домагання»: коли має місце будь-яка форма небажаної вербальної, 
невербальної або фізичної поведінки сексуального характеру, метою або 
результатом якої є приниження гідності особи, зокрема, створення навколо неї 
залякуючого, ворожого, образливого або принизливого середовища;

(е) «оплата праці»: звичайна базова або мінімальна заробітна плата або оклад та 
будь-які інші винагороди, у грошовій або натуральній формі, які отримує працівник 
безпосередньо або опосередковано, у зв’язку із його трудовими відносинами із 
роботодавцем;

(f) «механізми професійно-соціального забезпечення»: механізми, не охоплені 
Директивою Ради 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 року про прогресивне впровадження 
принципу рівноправного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях соціального 
забезпечення (1), метою яких є надання працівникам, найманим або тим, що 
працюють на себе, які працюють на підприємстві або у групі підприємств, виді 
економічної діяльності, професійній сфері або групі сфер, компенсацій, що 
доповнюють компенсації, передбачені встановленими законом програмами 
соціального забезпечення, або замінюють їх, незалежно від того, обов’язкове чи 
добровільне членство у таких програмах.

2. У цілях цієї Директиви дискримінація включає:

(а) образу і сексуальне домагання, а також будь-яке менш сприятливе ставлення, 
викликане відмовою особи від таких дій або підкоренням їм;

(b) наказ дискримінувати осіб на основі статі;

(с) будь-яке менш сприятливе ставлення до жінок, пов’язане із вагітністю або 
відпусткою з догляду за дитиною, у межах значення Директиви 92/85/ЄЕС.

С т а т т я  3 
Позитивна дія

Держави-члени можуть підтримувати або ухвалювати заходи, у межах значення 
частини 4 статті 141 Договору, з метою забезпечення на практиці повної рівноправності 
чоловіків і жінок у трудовому житті.

1 OВ L 6, 10.1.1979, С.24.
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РОЗДІЛ ІІ 
СПЕЦИФІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1 
Рівна оплата праці

С т а т т я  4 
Заборона дискримінації

У випадку виконання однакової роботи або роботи однакової цінності, усувається 
пряма або непряма дискримінація за статевою ознакою стосовно усіх аспектів та умов 
винагородження.

Зокрема, якщо для визначення розміру плати використовується система класифікації 
посад, вона базується на однаковому критерії для чоловіків і жінок і розробляється 
таким чином, щоб виключити можливість будь-якої дискримінації за статевою 
ознакою.

ГЛАВА 2 
Рівне ставлення у механізмах професійно-соціального забезпечення

С т а т т я  5 
Заборона дискримінації

Не порушуючи статтю 4, не повинно бути жодної прямої або опосередкованої 
дискримінації за статевою ознакою у механізмах професійно-соціального 
забезпечення, зокрема, стосовно:

(а) сфери застосування таких механізмів та умов доступу до них;

(b) зобов’язання робити внески та підрахунку внесків;

(с) розрахунку розміру компенсацій, включаючи додаткові виплати, належні 
одному із членів подружжя або утриманцям, та умов, що регулюють тривалості і 
збереження права на виплати.

С т а т т я  6 
Індивідуальна сфера застосування

Ця Глава застосовується до представників працездатного населення, включаючи 
осіб, які працюють на себе, осіб, трудова діяльність яких перервана через хворобу, 
вагітність, нещасний випадок або вимушене безробіття, та осіб, які шукають роботу, а 
також до осіб, які вийшли на пенсію, або непрацездатних, та до тих, хто виступає від 
їх імені, відповідно до національного права та/або практики.

С т а т т я  7 
Практична сфера застосування

1. Ця глава застосовується до:

(а) механізмів професійно-соціального забезпечення, що надають захист у таких 
випадках:
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(і) хвороба,

(іі) інвалідність,

(ііі) старість, включаючи достроковий вихід на пенсію,

(іv) нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання,

(v) безробіття;

(b) механізмів професійно-соціального забезпечення, які передбачають інші 
соціальні виплати, готівкою або в натуральній формі, та, зокрема, виплати родинам 
померлих та багатодітним, якщо такі виплати становлять винагороду, що сплачується 
працедавцем працівнику у зв’язку із виконанням останнім роботи.

2. Ця Глава також застосовується до пенсійних систем для певної категорії працівників, 
таких як державні службовці, якщо виплати за такою системою здійснюються у зв’язку 
із трудовими відносинами із державним працедавцем. Те, що такі системи є частиною 
загальних систем, передбачених законом, у не суперечить цьому фактові.

С т а т т я  8 
Виключення із практичної сфери застосування

1. Ця Глава не застосовується до:

(а) контрактів з індивідуальними підприємцями;

(b) окремих механізмів для індивідуальних підприємців;

(с) страхових договорів працівників, стороною яких не є працедавець;

(d) дискреційних положень механізмів професійно-соціального забезпечення, які 
пропонуються учасникам на індивідуальній основі з метою гарантування:

 (і) або додаткових виплат,
 (іі) або вибору дати, з якої почнуться звичайні виплати індивідуальним 

підприємцям, або вибору між декількома виплатами;
(е) механізмів професійно-соціального забезпечення у тій мірі, в якій вони 

фінансуються внесками працівників на добровільній основі.

2. Ця Глава не перешкоджає працедавцям виплачувати особам, які досягли 
пенсійного віку з точки зору отримання пенсії за механізмом професійно-соціального 
забезпечення, але не досягли пенсійного віку з точки зору отримання передбаченої 
законом пенсії, додаткову пенсію, метою якої є зрівняння або приблизне зрівняння 
загальної суми компенсацій, що надаються таким особам, із сумами, що сплачуються 
особам іншої статі, які знаходяться в аналогічній ситуації і досягли передбаченого 
законом пенсійного віку, до того часу, коли особи, які отримують додаткову пенсію, 
досягнуть передбаченого законом пенсійного віку.

С т а т т я  9 
Приклади дискримінації

1. Положення, що суперечать принципу рівноправного ставлення, включають такі, що 
основані на статі, прямо або опосередковано, для:



ЗМІСТ  2006/54/ЄС 1026

(а) визначення осіб, які можуть брати участь у механізмі професійно-соціального 
забезпечення;

(b) фіксації обов’язкового або добровільного характеру участі у механізмі 
професійно-соціального забезпечення;

(с) формулювання різних правил стосовно віку приєднання до механізму або 
мінімального періоду зайнятості або членства в механізмі, необхідних для отримання 
виплат;

(d) формулювання різних правил, за винятком передбачених пунктами (h) та (j), 
компенсації внесків у випадку, коли працівник виходить з механізму, не виконавши 
умов, шо гарантують відстрочене право на довготермінові виплати;

(е) закріплення різних умов здійснення виплат або обмеження таких виплат для 
працівників тієї чи іншої статі;

(f) фіксації різного віку виходу на пенсію;

(g) призупинення збереження або набуття прав на час знаходження у відпустці 
з догляду за дитиною або відпустці з родинних причин, передбачених законом або 
угодою, і таких, що оплачуються працедавцем;

(h) встановлення різних рівнів виплат, за винятком того, наскільки це може бути 
необхідно для врахування ймовірних розрахункових факторів, які різняться, в 
залежності від статі, у випадку паритетних пенсійних фондів; у випадку накопичувальних 
систем пенсійних виплат певні елементи можуть бути нерівними, коли нерівність сум 
обумовлена результатом використання ймовірних факторів, залежних від статі, на час 
здійснення фінансування системи;

(і) встановлення різних рівнів внесків працівників;

(j) встановлення різних рівнів внесків працедавців, окрім:

(і) випадків паритетного пенсійного фонду, якщо метою є зрівняння сум остаточних 
виплат або приблизне зрівняння для обох статей;

(іі) випадків накопичувальних систем пенсійних виплат, якщо внески роботодавця 
спрямовані на забезпечення достатності коштів, необхідних для покриття 
визначених виплат;

(k) визначення різних стандартів або стандартів, що застосовуються тільки до 
працівників певної статі, за винятком випадків, як передбачено пунктами (h) та (j), 
надання гарантій або збереження права на відстрочені виплати, коли працівник 
виходить із системи.

2. Якщо виплати, в рамках сфери застосування цієї Глави, здійснюються на розсуд 
адміністративних органів системи, останні мають дотримуватися принципу 
рівноправного ставлення.

С т а т т я  10 
Реалізація стосовно індивідуальних підприємців
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1. Держави-члени вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб 
положення про механізми професійно-соціального забезпечення для індивідуальних 
підприємців, які суперечать принципу рівноправного ставлення, були переглянуті, 
починаючи, щонайпізніше, з 1 січня 1993 року, а для держав-членів, які вступили після 
цієї дати, з дня, коли Директива 86/378/ЄЕС набула чинності на їх території.

2. Ця Глава не виключає права і обов’язки стосовно періоду участі індивідуальних 
підприємців в системі професійно-соціального забезпечення до перегляду такої 
схеми, передбачених положеннями системи, чинної протягом такого періоду.

С т а т т я  11

Можливість відстрочення для індивідуальних підприємців

Стосовно механізмів професійно-соціального забезпечення для індивідуальних 
підприємців держави-члени можуть відстрочувати обов’язкове застосування 
принципу рівноправного ставлення щодо:

(а) визначення пенсійного віку для надання пенсій по старості або за вислугу років 
та можливих умов для інших виплат:

 (і) або до дати, коли така рівність досягнута в системах, передбачених законом,
 (іі) або, найпізніше, коли така рівність передбачена директивою;

(b) виплат родинам померлих до того часу, коли правом Співтовариства буде 
встановлено принцип рівноправного ставлення у системах соціального забезпечення, 
передбачених законом;

(с) застосування пункту (і) частини 1 статті 9 у зв’язку із використанням ймовірних 
розрахункових факторів, до 1 січня 1999 року або, для держав-членів, які вступили 
після такої дати, до дня, коли Директива 86/378/ЄЕС набула чинності на їх території.

С т а т т я  1 2 
Зворотна дія

1. Будь-який захід, що здійснює цю Главу і спрямований на працівників, охоплює 
усі виплати за механізмами професійно-соціального забезпечення, розраховані за 
періоди зайнятості після 17 травня 1990 року, і застосовується ретроспективно до 
такої дати, без шкоди для працівників і осіб, які виступають від їх імені, які подали 
позов або еквівалентну скаргу, згідно із національним правом. У такому випадку 
заходи з реалізації застосовуються заднім числом до 8 квітня 1976 року і охоплюють 
усі виплати, розраховані за періоди зайнятості після такої дати. Для держав-членів, 
які вступили до Співтовариства після 8 квітня 1976 року і до 17 травня 1990 року, така 
дата замінюється датою, коли стаття 141 Договору набула чинності на їх території.

2. Друге речення частини 1 не перешкоджає застосуванню національних правил про 
часові рамки подання позовів за національним правом працівниками або особами, 
які виступають від їх імені, які подали позов або еквівалентну скаргу за національним 
правом до 17 травня 1990 року, за умови, що вони не менш сприятливі для такого 
виду дії, ніж для подібних дій національного характеру, та що вони не визначають 
реалізацію прав, наданих правом Співтовариства, такою, що не можлива на практиці.
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3. Для держав-членів, які вступили до Співтовариства після 17 травня 1990 року, а 
станом на 1 січня 1993 року були сторонами Угоди про європейський економічний 
простір, дата 17 травня 1990 року у першому реченні частини 1 замінюється на 1 січня 
1994 року.

4. Для інших держав-членів, які приєдналися після 17 травня 1990 року, дата 17 травня 
1990 року у частинах 1 і 2 замінюється на дату, коли стаття 141 Договору набула 
чинності на їх території.

С т а т т я  1 3 
Гнучкий пенсійний вік

Якщо чоловіки та жінки можуть претендувати на гнучкий пенсійний вік за однакових 
умов, це не суперечить цій Главі.

ГЛАВА 3
Рівноправне ставлення у питаннях доступу до працевлаштування, професійного 

навчання, просування та умов роботи

С т а т т я  14 
Заборона дискримінації

1. Забороняється пряма або опосередкована дискримінація за статевою ознакою у 
державному або приватному секторах, включаючи державні органи, стосовно:

(а) умов доступу до працевлаштування, індивідуальної трудової діяльності або 
зайнятості, включаючи критерії відбору і умови найму, незалежно від виду діяльності 
та рівня професійної ієрархії, у тому числі просування;

(b) доступу до усіх типів та рівнів профорієнтації, професійного навчання, 
підвищення кваліфікації та перепідготовки, у тому числі отримання досвіду практичної 
роботи;

(с) зайнятості та робочих умов, включаючи звільнення, а також оплати праці, як 
передбачено статтею 141 Договору;

(d) членства та участі в організаціях працівників або роботодавців чи будь-якій 
організації, члени якої є представниками певної професії, включаючи виплати, 
передбачені такими організаціями.

2. Держави-члени можуть передбачити, стосовно доступу до працевлаштування, 
включаючи навчання, те, що різниця у ставленні, заснована на характеристиці, пов’язаній 
із статтю, не є дискримінацією, якщо характер відповідної професійної діяльності або 
середовище, в якому вона здійснюється, висувають істинні та визначальні професійні 
вимоги, за умови, що мета є законною, а вимога пропорційною.

С т а т т я  1 5 
Повернення із декретної відпустки
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Жінка, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, має право після її закінчення 
повернутися на свою або еквівалентну посаду на умовах, не менш сприятливих для 
неї, та скористатися будь-якими поліпшеними умовами роботи, на які вони мала б 
право в період своєї відсутності.

С т а т т я  16 
Відпустка з причин батьківства та відпустка через усиновлення

Ця Директива не порушує право держав-членів визнавати чіткі права на відпустку 
з причин батьківства та/або усиновлення. Держави-члени, які визнають такі права, 
вживають необхідних заходів для захисту працюючих чоловіків і жінок від звільнення 
через реалізацію таких прав і забезпечують те, щоб, по закінченні такої відпустки, 
вони мали право повернутися на свою або еквівалентну посаду на умовах, не менш 
сприятливих для них, та скористатися будь-якими поліпшеними умовами роботи, на 
які вони мали б право в період відсутності.

РОЗДІЛ ІІІ 
ГОРИЗОНТАЛЬНІ (єдині за рівневі) ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1 
Засоби захисту права і дотримання Директиви

Секція 1 
Засоби захисту права

С т а т т я  17 
Захист прав

1. Держави-члени забезпечують те, щоб після можливого звернення до інших 
компетентних органів, включаючи, якщо вони вважають за потрібне, погоджувальні 
процедури, існували судові процедури забезпечення виконання зобов’язань за цією 
Директивою для всіх осіб, які вважають, що їм нанесена шкода через незастосування 
принципу рівноправного ставлення, навіть якщо відносини, в рамках яких заявлено 
про випадок дискримінації, припинилися.

2. Держави-члени забезпечують те, щоб асоціації, організації та інші юридичні особи, 
які мають, відповідно до критеріїв, встановлених їхнім національним законодавством, 
законний інтерес у забезпеченні дотримання положень цієї Директиви, можуть брати 
участь, від імені або на підтримку позивача, за його згоди, у будь-якій судовій та/
або адміністративній процедурі для забезпечення виконання зобов’язань за цією 
Директивою.

3. Частини 1 і 2 не порушують національні правила, що визначають терміни подання 
позовів стосовно принципу рівноправного ставлення.

С т а т т я  1 8 
Компенсація або відшкодування



ЗМІСТ  2006/54/ЄС 1030

Держави-члени введуть в свої національні правові системи заходи, необхідні для 
забезпечення реальної та ефективної компенсації або відшкодування, як визначено 
державами-членами, за втрати та збитки, понесені особою в результаті дискримінації 
за статевою ознакою, та які є мотивуючими і пропорційними нанесеній шкоді. Така 
компенсація або відшкодування не можуть обмежуватися встановленням верхнього 
граничного рівня, окрім випадків, коли працедавець може довести, що єдиною 
шкодою, нанесеною заявнику в результаті дискримінації, у межах значення цієї 
Директиви, є відмова розглянути його резюме.

Секція 2 
Тягар доказування

С т а т т я  1 9 
Тягар доказування

1. Держави-члени вживають необхідних заходів, відповідно до національних судових 
систем, для того, щоб, у випадку, коли певні особи вважають, що з ними повелися 
несправедливо через незастосування до них принципу рівноправного ставлення, 
подають до суду або іншого компетентного органу факти, з яких можна припустити, 
що мала місце пряма або опосередкована дискримінація, доказ того, що принцип 
рівноправного ставлення не був порушений, був покладений на відповідача.

2. Частина 1 не перешкоджає державам-членам вводити норму правил доказування, 
більш сприятливу для позивачів.

3. Держави-члени не застосовують частину 1 до судових процесів, в яких розслідування 
фактів справи покладене на суд або компетентний орган.

4. Частини 1, 2 і 3 також застосовуються до:

(а) ситуацій, охоплених статтею 141 Договору та, наскільки має місце дискримінація 
за статевою ознакою, Директивами 92/85/ЄЕС і 96/34/ЄС;

(b) будь-яких цивільних або адміністративних процедур, що стосуються державного 
або приватного сектора та які передбачають засоби компенсації, відповідно 
до національного права, та заходів, передбачених у пункті (а), за винятком 
позасудових процедур добровільного характеру або передбачених національним 
правом.

5. Ця стаття не застосовується до кримінальних процедур, якщо інше не передбачено 
державами-членами.

ГЛАВА 2 
Підтримання рівноправного ставлення – діалог

С т а т т я  2 0 
Органи з питань запровадження принципу рівноправного ставлення

1. Держави-члени призначають і організують орган або органи для сприяння, 
аналізу, моніторингу і підтримки принципу рівноправного ставлення до всіх осіб без 
дискримінації за статевою ознакою. Такі органи можуть бути частиною установ, яким 
на державному рівні доручено захист прав людини або захист прав особи.
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2. Держави-члени забезпечують те, що в компетенцію таких органів входить:

(а) не порушуючи право жертв та асоціацій, організацій або інших юридичних осіб, 
передбачених частиною 2 статті 17, надання незалежної допомоги жертвам 
дискримінації у розслідуванні їх скарг стосовно дискримінації;

(b) проведення незалежних опитувань з питань дискримінації;
(с) публікування незалежних звітів і формулювання рекомендацій з будь-якого 

питання, пов’язаного з такою дискримінацією;
(d) на відповідному рівні обмін доступною інформацією з відповідними 

європейськими органами, такими як будь-який майбутній Європейський інститут 
гендерної рівності.

С т а т т я  21 
Суспільний діалог

1. Відповідно до національних традицій і практики, держави-члени вживають 
відповідних заходів для заохочення суспільного діалогу між соціальними партнерами 
з метою сприяння реалізації принципу рівноправного ставлення, включаючи, 
наприклад, моніторинг практики на робочому місці, доступу до працевлаштування, 
професійного навчання і просування, а також моніторинг колективних трудових 
договорів, кодексів поведінки, дослідження або обмін досвідом та добросовісною 
практикою (рекомендованими нормами).

2. Якщо це сумісно із національними традиціями і практикою, держави-члени 
заохочують соціальних партнерів, не порушуючи їх автономію, підтримувати 
рівноправність чоловіків і жінок та гнучкі робочі механізми з метою стимулювання 
врівноваження роботи і приватного життя, та укладати на відповідному рівні угоди 
про анти-дискримінаційні правила у сферах, передбачених статтею 1, що підпадають 
під сферу дії переговорів про укладення колективних договорів. Такі угоди повинні 
враховувати положення цієї Директиви і відповідні національні заходи з реалізації.

3. Держави-члени, у відповідності із національним правом, колективними трудовими 
договорами або практикою, заохочують працедавців планомірно і систематично 
реалізовувати принцип рівноправного ставлення до чоловіків і жінок на робочому 
місці, у доступі до працевлаштування, професійного навчання та просування.

4. Для цього працедавців потрібно заохочувати надавати через відповідні проміжки 
часу працівникам та/або їх представникам відповідну інформацію про рівноправне 
ставлення до чоловіків і жінок на підприємстві.

Така інформація може включати огляд представленості чоловіків і жінок на різних 
рівнях організації; оплати їх праці та різниці в оплаті праці; та можливі заходи із 
покращення співпраці представників працівників.

С т а т т я  2 2 
Діалог з недержавними організаціями

Держави-члени заохочують діалог із відповідними недержавними організаціями, які, 
відповідно до національного права і практики, мають законний інтерес у тому, щоб 
сприяти боротьбі з дискримінацією за статевою ознакою з метою реалізації принципу 
рівноправного ставлення.
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ГЛАВА 3 
Загальні горизонтальні) положення

С т а т т я  2 3 
Дотримання

Держави-члени вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб:

(а) будь-які закони, підзаконні акти та адміністративні положення, які суперечать 
принципу рівноправного ставлення, були анульовані;

(b) положення індивідуальних або колективних контрактів, внутрішніх правил 
підприємств або правил незалежних професій, занять та організацій працівників та 
роботодавців та будь-яких інших об’єднань, що суперечать принципу рівноправного 
ставлення, визнаються анульованими або зміненими;

(с) механізми професійно-соціального забезпечення, які містять такі положення, не 
можуть бути ухвалені або подовжені за допомогою адміністративних заходів.

С т а т т я  24 
Віктимізація

Держави-члени запроваджують в національних правових системах заходи, 
необхідні для захисту найманих працівників, включаючи представників працівників, 
передбачених національними законами та/або практиками, від звільнення та іншого 
негативного ставлення з боку працедавця у вигляді реакції на скаргу всередині 
підприємства або судові процедури, спрямовані на забезпечення дотримання 
принципу рівноправного ставлення.

С т а т т я  2 5 
Санкції

Держави-члени встановлюють правила застосування санкцій у випадку порушення 
норм національного законодавства, прийнятих у відповідності із цією Директивою, 
та вживають всіх необхідних заходів для того, щоб ці санкції були застосовані. 
Санкції, що можуть включати виплату компенсацій постраждалій особі, повинні бути 
дієвими, пропорційними та мотивуючими. Держави-члени інформують Комісію про 
ці положення не пізніше 5 жовтня 2005 року, а також негайно повідомляють про будь-
які наступні зміни до них.

С т а т т я  2 6 
Попередження дискримінації

Держави-члени заохочують, у відповідності із національним законодавством, 
колективними договорами або практикою, роботодавців та осіб, відповідальних за 
доступ до професійного навчання, вживати ефективних заходів із попередження всіх 
форм дискримінації за статевою ознакою, зокрема, переслідувань та сексуальних 
домагань на робочому місці, при доступі до працевлаштування, професійного 
навчання і просування.

С т а т т я  27 
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Мінімальні вимоги

1. Держави-члени можуть ввести або підтримувати положення, які є більш 
сприятливими у захисті принципу рівноправного ставлення, ніж ті, що викладені у цій 
Директиві.

2. Реалізація цієї Директиви у жодному випадку не є достатньою причиною для 
зниження рівня захисту працівників у сферах, до яких вона застосовується, не 
порушуючи право держав-членів реагувати на зміни обставин шляхом ухвалення 
законів, та підзаконних актів (нормативних актів та адміністративних положень), що 
відрізняються від тих, що діють на момент повідомлення про цю Директиву, за умови, 
що положення цієї Директиви виконуються.

С т а т т я  2 8 
Зв’язок з нормами Співтовариства та національними нормами

1. Ця Директива не порушує положення про захист жінок, особливо ті, що стосуються 
вагітності та пологів.

2. Ця Директива не порушує положень Директиви 96/34/ЄС і Директиви 92/85/ЄЕС.

С т а т т я  2 9 
Врахування гендерних питань

Держави-члени активно враховують мету досягнення рівноправності чоловіків і жінок 
при формулюванні та реалізації законів та підзаконних актів (, нормативних актів, 
адміністративних положень), політик і заходів у сферах, охоплених цією Директивою.

С т а т т я  3 0 
Розповсюдження інформації

Держави-члени забезпечують те, щоб заходи, що вживаються відповідно до цієї 
Директиви, разом із чинними положеннями, були донесені до усіх зацікавлених осіб 
усіма можливими засобами та, де доцільно, на робочі місця.

РОЗДІЛ ІV 
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  31 
Звіти

1. До 15 лютого 2011 року держави-члени повідомляють Комісії усю інформацію, 
необхідну для складення Комісією звіту Європейському Парламенту і Раді про 
застосування цієї Директиви.

2. Не порушуючи частину 1, держави-члени кожні чотири роки передають до Комісії 
тексти будь-яких заходів, що вживаються відповідно до частини 4 статті 141 Договору, 
а також звіти про такі заходи та їх застосування. На основі такої інформації Комісія 
ухвалює і публікує кожні чотири роки звіт про порівняльну оцінку будь-яких заходів з 
огляду на Декларацію №2 8, додану до Заключного акту Амстердамського Договору.
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3. Держави-члени оцінюють види професійної діяльності, передбачені частиною 2 
статті 14, з метою прийняття рішення, з огляду на соціальні досягнення, про те, чи 
обґрунтоване збереження відповідних виключень. Вони періодично, але, принаймні, 
кожні 8 років, повідомляють Комісію про результати такої оцінки.

С т а т т я  32 
Перегляд

Не пізніше 15 лютого 2011 року Комісія переглядає дію цієї Директиви та, за 
необхідності, пропонує будь-які зміни, які вона вважає доцільними.

С т а т т я  3 3 
Імплементація

Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні 
положення для виконання цієї Директиви не пізніше 15 серпня 2008 року або 
забезпечують, принаймні до цієї дати, ухвалення відповідних положень керівництвом 
та працівниками шляхом укладення угод. Держави-члени можуть, за необхідності, при 
існуванні специфічних труднощів, отримати один додатковий рік для впровадження 
цієї Директиви. Держави-члени вживають всіх необхідних заходів для гарантування 
результатів, передбачених цією Директивою. Вони невідкладно передають Комісії 
тексти таких заходів.

Якщо держави-члени ухвалюють такі заходи, то вони повинні містити посилання 
на цю Директиву або супроводжуватися таким посиланням у випадку офіційної 
публікації. Вони також повинні включати заяву про те, що посилання в чинних законах, 
нормативних актах і адміністративних положеннях на Директиви, анульовані цією 
Директивою, розглядаються як посилання на цю Директиву. Держави-члени повинні 
визначити, яким чином такі посилання здійснюються і як така заява формулюється.

Зобов’язання транспонувати цю Директиву до національного права обмежується 
тими положеннями, які являють собою суттєву зміну, у порівнянні із попередніми 
Директивами. Зобов’язання транспонувати положення, суттєво не змінені, випливає 
з попередніх Директив.

Держави-члени повідомляють Комісії про тексти основних положень національного 
законодавства, що вони ухвалюють у сфері, яку охоплює ця Директива.

С т а т т я  3 4 
Скасування

1. З 15 серпня 2009 року Директиви 75/117/ЄЕС, 76/207/ЄЕС, 86/378/ЄЕС та 97/80/
ЄС скасовуються без порушення зобов’язань держав-членів стосовно часових 
рамок транспонування до національного законодавства та застосування Директив, 
визначених у Додатку І, частині В.

2. Посилання на скасовані Директиви розглядаються як посилання на цю Директиву і 
читаються у відповідності із кореляційною таблицею, поданою у Додатку ІІ.

С т а т т я  3 5 
Набрання чинності
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Ця Директива набирає чинності на 20-ий день після її публікації в Офіційному віснику 
Європейського Союзу.

С т а т т я  3 6 
Адресати

Цю Директиву адресовано державам-членам. 
Вчинено у Страсбурзі 5 липня 2006 року.

За Європейський Парламент 
Голова В. BORRELL FONTELLES

За Раду 
Голова P. LEHTOMÄKI

ДОДАТОК І 
ЧАСТИНА А

Анульовані Директиви із наведеними нижче поправками

Директива Ради 75/117/ЄЕС OВ L 45, 19.2.1975, С.19
Директива Ради 76/207/ЄЕС OВ L 39, 14.2.1976, С.40
Директива 2002/73/ЄС Європейського Парламенту і Ради OВ L 269, 5.10.2002, С.15
Директива Ради 86/378/ЄЕС OВ L 225, 12.8.1986, С.40
Директива Ради 96/97/ЄС OВ L 46, 17.2.1997, С.20
Директива Ради 97/80/ЄС OВ L 14, 20.1.1998, С.6
Директива Ради 98/52/ЄС OВ L 205, 22.7.1998, С.66

ЧАСТИНА В 
Перелік часових рамок транспонування до національного законодавства 

і дат застосування (передбачено частиною 1 статті 34)

Директива Граничний термін 
транспонування Дата застосування

Директива 75/117/ЄЕС 19.2.1976
Директива 76/207/ЄЕС 14.8.1978
Директива 86/378/ЄЕС 1.1.1993

Директива 96/97/ЄС 1.7.1997

17.5.1990 для працівників, окрім працівників та осіб, які 
виступають від їх імені, які до цієї дати подали позов або 
еквівалентну скаргу згідно із національним правом. Стаття 8 
Директиви 86/378/ЄЕС – не пізніше 1.1.1993. Пункт (і) частини 
1 статті 6, перший абзац Директиви 86/378/ЄЕС – не пізніше 
1.1.1999.

Директива 97/80/ЄС 1.1.2001 Для Великобританії та Північної Ірландії – 22.7.2001
Директива 98/52/ЄС 22.7.2001
Директива 2002/73/ЄС 5.10.2005

ДОДАТОК ІІ 
Таблиця кореляції

Директива 75/117/
ЄЕС

Директива 76/207/ЄЕС Директива 86/378/
ЄЕС

Директива 
97/80/ЄС

Ця Директива

- Частина 1 статті 1 Стаття 1 Стаття 1 Стаття 1
- Частина 2 статті 1 - - -
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- Частина 2 статті 2, перший 
абзац

- - Пункт (а) частини 1 
статті 2

- Частина 2 статті 2, другий 
абзац

- Частина 2 
статті 2

Пункт (b) частини 1 
статті 2

- Частина 2 статті 2, третій і 
четвертий абзаци

- - Пункти (с) і (d) 
частини 1 статті 2

- - - - Пункт (е) частини 1 
статті 2

- - Частина 1 статті 2 - Пункт (f) частини 1 
статті 2

- Частини 3 і 4 статті 2 і 
частина 7 статті 2, третій 
підпункт

- - Частина 2 статті 2

- Частина 8 статті 2 - - Стаття 3
Стаття 1 - - - Стаття 4

- - Частина 1 статті 5 - Стаття 5
- - Стаття 3 - Стаття 6
- - Стаття 4 - Частина 1 статті 7
- - - - Частина 2 статті 7

Частина 2 статті 2 Частина 1 статті 8
- - Частина 3 статті 2 - Частина 2 статті 8
- - Стаття 6 - Стаття 9
- - Стаття 8 - Стаття 10
- - Стаття 9 - Стаття 11
- - (Стаття 2 

Директиви 96/97/
ЄС)

- Стаття 12

- - Стаття 9а - Стаття 13
- Частина 1 статті 2 і Частина 1 

статті 3
- Частина 1 

статті 2
Частина 1 статті 14

- Частина 6 статті 2 - - Частина 2 статті 14
- Частина 7 статті 2, другий 

підпункт
- - Стаття 15

- Частина 7 статті 2, четвертий 
підпункт, друге і третє 
речення

- - Стаття 16

Стаття 2 Частина 1 статті 6 Стаття 10 - Частина 1 статті 17
- Частина 3 статті 6 - - Частина 2 статті 17
- Частина 4 статті 6 - - Частина 3 статті 17

- Частина 2 статті 6 - - Стаття 18
- - - Статті 3 і 4 Стаття 19
- Стаття 8а - - Стаття 20
- Стаття 8b - - Стаття 21
- Стаття 8с - - Стаття 22

Статті 3 і 6 Пункт (а) частини 2 статті 3 - - Частина (а) статті 
23

Стаття 4 Пункт (b) частини 2 статті 3 Частина (а) статті 7 - Частина (b) статті 
23

- - Частина (b) статті 7 - Частина (с) статті 
23

Стаття 5 Стаття 7 Стаття 11 - Стаття 24
Стаття 6 - - - -

- Стаття 8d - - Стаття 25
- Частина 5 статті 2 Стаття 26
- Частина 1 статті 8е - Частина 2 

статті 4
Частина 1 статті 27

- Частина 2 статті 8е - Стаття 6 Частина 2 статті 27



ЗМІСТ  2006/54/ЄС 1037

- Частина 7 статті 2, перший 
підпункт

Частина 2 статті 5 - Частина 1 статті 28

- Частина 7 статті 2, четвертий 
підпункт, перше речення

Частина 2 статті 28

- Частина 1а статті 1 Стаття 29
Стаття 7 Стаття 8 - Стаття 5 Стаття 30
Стаття 9 Стаття 10 Частина 2 статті 12 Стаття 7, 

четвертий 
підпункт

Частини 1 і 2 статті 
31

- Частина 2 статті 9 - - Частина 3 статті 31
- - - - Стаття 32

Стаття 8 Частина 1 статті 9, перший 
підпункт, та частини 2 і 3 
статті 9

Частина 1 статті 12 Стаття 7, 
перший, 
другий і третій 
підпункти

Стаття 33

- Частина 1 статті 9, другий 
підпункт

- - -

- - - - Стаття 34
- - - - Стаття 35
- - - - Стаття 36
- - - - -
- - Додаток - -
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DIRECTIVE 2006/54/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL OF 5 JULY 2006 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE 
OF EQUAL OPPORTUNITIES AND EQUAL TREATMENT OF MEN AND 
WOMEN IN MATTERS OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (RECAST)

Official Journal L 204/23 26.7.2006  

COUNCIL DECISION 
of 30 January 2006 

on the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership 
with Albania and repealing Decision 2004/519/EC 

(2006/54/EC)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular 
Article 141(3) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (2),

Whereas:

(1) Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle 
of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational 
training and promotion, and working conditions (3) and Council Directive 86/378/EEC of 
24 July 1986 on the implementation of the principle of equal treatment for men and 
women in occupational social security schemes (4) have been significantly amended (5). 
Council Directive 75/117/EEC of 10 February 1975 on the approximation of the laws 
of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men 
and women (6) and Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of 
proof in cases of discrimination based on sex (7) also contain provisions which have as 
their purpose the implementation of the principle of equal treatment between men 
and women. Now that new amendments are being made to the said Directives, it is 
desirable, for reasons of clarity, that the provisions in question should be recast by 
bringing together in a single text the main provisions existing in this field as well as 
certain developments arising out of the case-law of the Court of Justice of the European 
Communities (hereinafter referred to as the Court of Justice).

(2) Equality between men and women is a fundamental principle of Community law under 

1 OJ C 157, 28.6.2005, p. 83.
2 Position of 10 March 2006(OJ C 126 E, 30.5.2006, p. 33) and Position of the European Parliament 
 of 1 June 2006 (not yet published in the Official Journal).
3 OJ L 39, 14.2.1976, p. 40. Directive as amended by Directive 2002/73/EC of the European Parliament 
 and of the Council (OJ L 269, 5.10.2002, p. 15).
4 OJ L 225, 12.8.1986, p. 40. Directive as amended by Directive 96/97/EC (OJ L 46, 17.2.1997, p. 20).
5 See Annex I Part A.
6 OJ L 45, 19.2.1975, p. 19.
7 OJ L 14, 20.1.1998, p. 6. Directive as amended by Directive 98/52/EC (OJ L 205, 22.7.1998, p. 66).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0070-19990710&qid=1429703414559&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN#ntr1-L_2006204EN.01002301-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN#ntr2-L_2006204EN.01002301-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN#ntr3-L_2006204EN.01002301-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN#ntr4-L_2006204EN.01002301-E0004
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Article 2 and Article 3(2) of the Treaty and the case-law of the Court of Justice. Those 
Treaty provisions proclaim equality between men and women as a ‘task’ and an ‘aim’ 
of the Community and impose a positive obligation to promote it in all its activities.

(3) The Court of Justice has held that the scope of the principle of equal treatment for men 
and women cannot be confined to the prohibition of discrimination based on the fact 
that a person is of one or other sex. In view of its purpose and the nature of the rights 
which it seeks to safeguard, it also applies to discrimination arising from the gender 
reassignment of a person.

(4) Article 141(3) of the Treaty now provides a specific legal basis for the adoption of 
Community measures to ensure the application of the principle of equal opportunities 
and equal treatment in matters of employment and occupation, including the principle 
of equal pay for equal work or work of equal value.

(5) Articles 21 and 23 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union also 
prohibit any discrimination on grounds of sex and enshrine the right to equal treatment 
between men and women in all areas, including employment, work and pay.

(6) Harassment and sexual harassment are contrary to the principle of equal treatment 
between men and women and constitute discrimination on grounds of sex for the 
purposes of this Directive. These forms of discrimination occur not only in the workplace, 
but also in the context of access to employment, vocational training and promotion. 
They should therefore be prohibited and should be subject to effective, proportionate 
and dissuasive penalties.

(7) In this context, employers and those responsible for vocational training should be 
encouraged to take measures to combat all forms of discrimination on grounds of 
sex and, in particular, to take preventive measures against harassment and sexual 
harassment in the workplace and in access to employment, vocational training and 
promotion, in accordance with national law and practice.

(8) The principle of equal pay for equal work or work of equal value as laid down by 
Article 141 of the Treaty and consistently upheld in the case-law of the Court of Justice 
constitutes an important aspect of the principle of equal treatment between men and 
women and an essential and indispensable part of the acquis communautaire, including 
the case-law of the Court concerning sex discrimination. It is therefore appropriate to 
make further provision for its implementation.

(9) In accordance with settled case-law of the Court of Justice, in order to assess whether 
workers are performing the same work or work of equal value, it should be determined 
whether, having regard to a range of factors including the nature of the work and 
training and working conditions, those workers may be considered to be in a comparable 
situation.

(10) The Court of Justice has established that, in certain circumstances, the principle of 
equal pay is not limited to situations in which men and women work for the same 
employer.

(11) The Member States, in collaboration with the social partners, should continue to 
address the problem of the continuing gender-based wage differentials and marked 
gender segregation on the labour market by means such as flexible working time 
arrangements which enable both men and women to combine family and work 
commitments more successfully. This could also include appropriate parental leave 
arrangements which could be taken up by either parent as well as the provision of 
accessible and affordable child-care facilities and care for dependent persons.

(12) Specific measures should be adopted to ensure the implementation of the principle 
of equal treatment in occupational social security schemes and to define its scope 
more clearly.
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(13) In its judgment of 17 May 1990 in Case C-262/88 (1), the Court of Justice determined 
that all forms of occupational pension constitute an element of pay within the meaning 
of Article 141 of the Treaty.

(14) Although the concept of pay within the meaning of Article 141 of the Treaty does not 
encompass social security benefits, it is now clearly established that a pension scheme 
for public servants falls within the scope of the principle of equal pay if the benefits 
payable under the scheme are paid to the worker by reason of his/her employment 
relationship with the public employer, notwithstanding the fact that such scheme forms 
part of a general statutory scheme. According to the judgments of the Court of Justice 
in Cases C-7/93 (2) and C-351/00 (3), that condition will be satisfied if the pension scheme 
concerns a particular category of workers and its benefits are directly related to the 
period of service and calculated by reference to the public servant’s final salary. For 
reasons of clarity, it is therefore appropriate to make specific provision to that effect.

(15) The Court of Justice has confirmed that whilst the contributions of male and female 
workers to a defined-benefit pension scheme are covered by Article 141 of the Treaty, 
any inequality in employers’ contributions paid under funded defined-benefit schemes 
which is due to the use of actuarial factors differing according to sex is not to be 
assessed in the light of that same provision.

(16) By way of example, in the case of funded defined-benefit schemes, certain elements, 
such as conversion into a capital sum of part of a periodic pension, transfer of pension 
rights, a reversionary pension payable to a dependant in return for the surrender of part 
of a pension or a reduced pension where the worker opts to take earlier retirement, 
may be unequal where the inequality of the amounts results from the effects of the use 
of actuarial factors differing according to sex at the time when the scheme’s funding is 
implemented.

(17) It is well established that benefits payable under occupational social security 
schemes are not to be considered as remuneration insofar as they are attributable to 
periods of employment prior to 17 May 1990, except in the case of workers or those 
claiming under them who initiated legal proceedings or brought an equivalent claim 
under the applicable national law before that date. It is therefore necessary to limit the 
implementation of the principle of equal treatment accordingly.

(18) The Court of Justice has consistently held that the Barber Protocol (4) does not affect 
the right to join an occupational pension scheme and that the limitation of the effects in 
time of the judgment in Case C-262/88 does not apply to the right to join an occupational 
pension scheme. The Court of Justice also ruled that the national rules relating to time 
limits for bringing actions under national law may be relied on against workers who 
assert their right to join an occupational pension scheme, provided that they are not 
less favourable for that type of action than for similar actions of a domestic nature and 
that they do not render the exercise of rights conferred by Community law impossible 
in practice. The Court of Justice has also pointed out that the fact that a worker can 
claim retroactively to join an occupational pension scheme does not allow the worker 
to avoid paying the contributions relating to the period of membership concerned.

(19) Ensuring equal access to employment and the vocational training leading thereto is 
fundamental to the application of the principle of equal treatment of men and women 
in matters of employment and occupation. Any exception to this principle should 
therefore be limited to those occupational activities which necessitate the employment 
of a person of a particular sex by reason of their nature or the context in which they 
are carried out, provided that the objective sought is legitimate and complies with the 
principle of proportionality.

1 C-262/88: Barber v Guardian Royal Exchange Assurance Group (1990 ECR I-1889).
2 C-7/93: Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds v G. A. Beune (1994 ECR I-4471).
3 C-351/00: Pirkko Niemi (2002 ECR I-7007).
4 Protocol 17 concerning Article 141 of the Treaty establishing the European Community (1992).
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(20) This Directive does not prejudice freedom of association, including the right to 
establish unions with others and to join unions to defend one’s interests. Measures 
within the meaning of Article 141(4) of the Treaty may include membership or the 
continuation of the activity of organisations or unions whose main objective is the 
promotion, in practice, of the principle of equal treatment between men and women.

(21) The prohibition of discrimination should be without prejudice to the maintenance or 
adoption of measures intended to prevent or compensate for disadvantages suffered 
by a group of persons of one sex. Such measures permit organisations of persons of 
one sex where their main object is the promotion of the special needs of those persons 
and the promotion of equality between men and women.

(22) In accordance with Article 141(4) of the Treaty, with a view to ensuring full equality 
in practice between men and women in working life, the principle of equal treatment 
does not prevent Member States from maintaining or adopting measures providing for 
specific advantages in order to make it easier for the under-represented sex to pursue 
a vocational activity or to prevent or compensate for disadvantages in professional 
careers. Given the current situation and bearing in mind Declaration No 28 to the 
Amsterdam Treaty, Member States should, in the first instance, aim at improving the 
situation of women in working life.

(23) It is clear from the case-law of the Court of Justice that unfavourable treatment of a 
woman related to pregnancy or maternity constitutes direct discrimination on grounds 
of sex. Such treatment should therefore be expressly covered by this Directive.

(24) The Court of Justice has consistently recognised the legitimacy, as regards the 
principle of equal treatment, of protecting a woman’s biological condition during 
pregnancy and maternity and of introducing maternity protection measures as a means 
to achieve substantive equality. This Directive should therefore be without prejudice 
to Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures 
to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and 
workers who have recently given birth or are breastfeeding (1). This Directive should 
further be without prejudice to Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the 
framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC (2).

(25) For reasons of clarity, it is also appropriate to make express provision for the protection 
of the employment rights of women on maternity leave and in particular their right to 
return to the same or an equivalent post, to suffer no detriment in their terms and 
conditions as a result of taking such leave and to benefit from any improvement in 
working conditions to which they would have been entitled during their absence.

(26) In the Resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social 
Policy, meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of 
women and men in family and working life (3), Member States were encouraged to 
consider examining the scope for their respective legal systems to grant working men 
an individual and non-transferable right to paternity leave, while maintaining their 
rights relating to employment.

(27) Similar considerations apply to the granting by Member States to men and women 
of an individual and non-transferable right to leave subsequent to the adoption of a 
child. It is for the Member States to determine whether or not to grant such a right 
to paternity and/or adoption leave and also to determine any conditions, other than 
dismissal and return to work, which are outside the scope of this Directive.

(28) The effective implementation of the principle of equal treatment requires appropriate 
procedures to be put in place by the Member States.

(29) The provision of adequate judicial or administrative procedures for the enforcement 
1 OJ L 348, 28.11.1992, p. 1.
2 OJ L 145, 19.6.1996, p. 4. Directive as amended by Directive 97/75/EC (OJ L 10, 16.1.1998, p. 24).
3 OJ C 218, 31.7.2000, p. 5.
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ЗМІСТ  2006/54/EC 1042

of the obligations imposed by this Directive is essential to the effective implementation 
of the principle of equal treatment.

(30) The adoption of rules on the burden of proof plays a significant role in ensuring that 
the principle of equal treatment can be effectively enforced. As the Court of Justice has 
held, provision should therefore be made to ensure that the burden of proof shifts to 
the respondent when there is a prima facie case of discrimination, except in relation to 
proceedings in which it is for the court or other competent national body to investigate 
the facts. It is however necessary to clarify that the appreciation of the facts from 
which it may be presumed that there has been direct or indirect discrimination remains 
a matter for the relevant national body in accordance with national law or practice. 
Further, it is for the Member States to introduce, at any appropriate stage of the 
proceedings, rules of evidence which are more favourable to plaintiffs.

(31) With a view to further improving the level of protection offered by this Directive, 
associations, organisations and other legal entities should also be empowered to 
engage in proceedings, as the Member States so determine, either on behalf or in 
support of a complainant, without prejudice to national rules of procedure concerning 
representation and defence.

(32) Having regard to the fundamental nature of the right to effective legal protection, 
it is appropriate to ensure that workers continue to enjoy such protection even after 
the relationship giving rise to an alleged breach of the principle of equal treatment has 
ended. An employee defending or giving evidence on behalf of a person protected 
under this Directive should be entitled to the same protection.

(33) It has been clearly established by the Court of Justice that in order to be effective, the 
principle of equal treatment implies that the compensation awarded for any breach 
must be adequate in relation to the damage sustained. It is therefore appropriate 
to exclude the fixing of any prior upper limit for such compensation, except where 
the employer can prove that the only damage suffered by an applicant as a result of 
discrimination within the meaning of this Directive was the refusal to take his/her job 
application into consideration.

(34) In order to enhance the effective implementation of the principle of equal treatment, 
Member States should promote dialogue between the social partners and, within the 
framework of national practice, with non-governmental organisations.

(35) Member States should provide for effective, proportionate and dissuasive penalties 
for breaches of the obligations under this Directive.

(36) Since the objectives of this Directive cannot be sufficiently achieved by the Member 
States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may 
adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 
of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that 
Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve those 
objectives.

(37) For the sake of a better understanding of the different treatment of men and women 
in matters of employment and occupation, comparable statistics disaggregated by 
sex should continue to be developed, analysed and made available at the appropriate 
levels.

(38) Equal treatment of men and women in matters of employment and occupation 
cannot be restricted to legislative measures. Instead, the European Union and the 
Member States should continue to promote the raising of public awareness of wage 
discrimination and the changing of public attitudes, involving all parties concerned 
at public and private level to the greatest possible extent. The dialogue between the 
social partners could play an important role in this process.

(39) The obligation to transpose this Directive into national law should be confined to 
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those provisions which represent a substantive change as compared with the earlier 
Directives. The obligation to transpose the provisions which are substantially unchanged 
arises under the earlier Directives.

(40) This Directive should be without prejudice to the obligations of the Member States 
relating to the time limits for transposition into national law and application of the 
Directives set out in Annex I, Part B.

(41) In accordance with paragraph 34 of the Interinstitutional agreement on better 
law-making (1), Member States are encouraged to draw up, for themselves and in the 
interest of the Community, their own tables, which will, as far as possible, illustrate the 
correlation between this Directive and the transposition measures and to make them 
public,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

TITLE I 
GENERAL PROVISIONS

A r t i c l e  1 
Purpose

The purpose of this Directive is to ensure the implementation of the principle of equal 
opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and 
occupation.

To that end, it contains provisions to implement the principle of equal treatment in relation 
to:

(a) access to employment, including promotion, and to vocational training;
(b) working conditions, including pay;
(c) occupational social security schemes.

It also contains provisions to ensure that such implementation is made more effective by 
the establishment of appropriate procedures.

A r t i c l e  2 
Definitions

1. For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply:

(a) ‘direct discrimination’: where one person is treated less favourably on grounds of sex 
than another is, has been or would be treated in a comparable situation;

(b) ‘indirect discrimination’: where an apparently neutral provision, criterion or practice 
would put persons of one sex at a particular disadvantage compared with persons of 
the other sex, unless that provision, criterion or practice is objectively justified by a 
legitimate aim, and the means of achieving that aim are appropriate and necessary;

(c) ‘harassment’: where unwanted conduct related to the sex of a person occurs with the 
purpose or effect of violating the dignity of a person, and of creating an intimidating, 
hostile, degrading, humiliating or offensive environment;

(d) ‘sexual harassment’: where any form of unwanted verbal, non-verbal or physical 
conduct of a sexual nature occurs, with the purpose or effect of violating the dignity of 
a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or 

1 (15) OJ C 321, 31.12.2003, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN#ntc15-L_2006204EN.01002301-E0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2003:321:TOC
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offensive environment;
(e) ‘pay’: the ordinary basic or minimum wage or salary and any other consideration, 

whether in cash or in kind, which the worker receives directly or indirectly, in respect 
of his/her employment from his/her employer;

(f) ‘occupational social security schemes’: schemes not governed by Council Directive 79/7/
EEC of 19 December 1978 on the progressive implementation of the principle of equal 
treatment for men and women in matters of social security (1) whose purpose is to 
provide workers, whether employees or self-employed, in an undertaking or group of 
undertakings, area of economic activity, occupational sector or group of sectors with 
benefits intended to supplement the benefits provided by statutory social security 
schemes or to replace them, whether membership of such schemes is compulsory or 
optional.

2. For the purposes of this Directive, discrimination includes:

(a) harassment and sexual harassment, as well as any less favourable treatment based on 
a person’s rejection of or submission to such conduct;

(b) instruction to discriminate against persons on grounds of sex;
(c) any less favourable treatment of a woman related to pregnancy or maternity leave 

within the meaning of Directive 92/85/EEC.

A r t i c l e  3 
Positive action

Member States may maintain or adopt measures within the meaning of Article 141(4) of the 
Treaty with a view to ensuring full equality in practice between men and women in working 
life.

TITLE II

SPECIFIC PROVISIONS

CHAPTER 1 
Equal pay

A r t i c l e  4 
Prohibition of discrimination

For the same work or for work to which equal value is attributed, direct and indirect 
discrimination on grounds of sex with regard to all aspects and conditions of remuneration 
shall be eliminated.

In particular, where a job classification system is used for determining pay, it shall be 
based on the same criteria for both men and women and so drawn up as to exclude any 
discrimination on grounds of sex.

CHAPTER 2 
Equal treatment in occupational social security schemes

A r t i c l e  5 

1 (16) OJ L 6, 10.1.1979, p. 24.
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Prohibition of discrimination

Without prejudice to Article 4, there shall be no direct or indirect discrimination on grounds 
of sex in occupational social security schemes, in particular as regards:

(a) the scope of such schemes and the conditions of access to them;
(b) the obligation to contribute and the calculation of contributions;
(c) the calculation of benefits, including supplementary benefits due in respect of a spouse 

or dependants, and the conditions governing the duration and retention of entitlement 
to benefits.

A r t i c l e  6 
Personal scope

This Chapter shall apply to members of the working population, including self-employed 
persons, persons whose activity is interrupted by illness, maternity, accident or involuntary 
unemployment and persons seeking employment and to retired and disabled workers, and 
to those claiming under them, in accordance with national law and/or practice.

A r t i c l e  7 
Material scope

1. This Chapter applies to:

(a) occupational social security schemes which provide protection against the following 
risks:

 (i) sickness,
 (ii) invalidity,
 (iii) old age, including early retirement,
 (iv) industrial accidents and occupational diseases,
 (v) unemployment;
(b) occupational social security schemes which provide for other social benefits, in cash 

or in kind, and in particular survivors’ benefits and family allowances, if such benefits 
constitute a consideration paid by the employer to the worker by reason of the latter’s 
employment.

2. This Chapter also applies to pension schemes for a particular category of worker such as 
that of public servants if the benefits payable under the scheme are paid by reason of the 
employment relationship with the public employer. The fact that such a scheme forms part 
of a general statutory scheme shall be without prejudice in that respect.

A r t i c l e  8 
Exclusions from the material scope

1. This Chapter does not apply to:

(a) individual contracts for self-employed persons;
(b) single-member schemes for self-employed persons;
(c) insurance contracts to which the employer is not a party, in the case of workers;
(d) optional provisions of occupational social security schemes offered to participants 
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individually to guarantee them:
 (i) either additional benefits,
 (ii) or a choice of date on which the normal benefits for self-employed persons will 

start, or a choice between several benefits;
(e) occupational social security schemes in so far as benefits are financed by contributions 

paid by workers on a voluntary basis.

2. This Chapter does not preclude an employer granting to persons who have already reached 
the retirement age for the purposes of granting a pension by virtue of an occupational social 
security scheme, but who have not yet reached the retirement age for the purposes of 
granting a statutory retirement pension, a pension supplement, the aim of which is to make 
equal or more nearly equal the overall amount of benefit paid to these persons in relation 
to the amount paid to persons of the other sex in the same situation who have already 
reached the statutory retirement age, until the persons benefiting from the supplement 
reach the statutory retirement age.

A r t i c l e  9 
Examples of discrimination

1. Provisions contrary to the principle of equal treatment shall include those based on sex, 
either directly or indirectly, for:

(a) determining the persons who may participate in an occupational social security 
scheme;

(b) fixing the compulsory or optional nature of participation in an occupational social 
security scheme;

(c) laying down different rules as regards the age of entry into the scheme or the minimum 
period of employment or membership of the scheme required to obtain the benefits 
thereof;

(d) laying down different rules, except as provided for in points (h) and (j), for the 
reimbursement of contributions when a worker leaves a scheme without having fulfilled 
the conditions guaranteeing a deferred right to long-term benefits;

(e) setting different conditions for the granting of benefits or restricting such benefits to 
workers of one or other of the sexes;

(f) fixing different retirement ages;
(g) suspending the retention or acquisition of rights during periods of maternity leave or 

leave for family reasons which are granted by law or agreement and are paid by the 
employer;

(h) setting different levels of benefit, except in so far as may be necessary to take account 
of actuarial calculation factors which differ according to sex in the case of defined-
contribution schemes; in the case of funded defined-benefit schemes, certain elements 
may be unequal where the inequality of the amounts results from the effects of the use 
of actuarial factors differing according to sex at the time when the scheme’s funding is 
implemented;

(i) setting different levels for workers’ contributions;
(j) setting different levels for employers’ contributions, except:
 (i) in the case of defined-contribution schemes if the aim is to equalise the amount of 

the final benefits or to make them more nearly equal for both sexes,
 (ii) in the case of funded defined-benefit schemes where the employer’s contributions 
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are intended to ensure the adequacy of the funds necessary to cover the cost of the 
benefits defined;

(k) laying down different standards or standards applicable only to workers of a specified 
sex, except as provided for in points (h) and (j), as regards the guarantee or retention 
of entitlement to deferred benefits when a worker leaves a scheme.

2. Where the granting of benefits within the scope of this Chapter is left to the discretion 
of the scheme’s management bodies, the latter shall comply with the principle of equal 
treatment.

A r t i c l e  10 
Implementation as regards self-employed persons

1. Member States shall take the necessary steps to ensure that the provisions of occupational 
social security schemes for self-employed persons contrary to the principle of equal 
treatment are revised with effect from 1 January 1993 at the latest or for Member States 
whose accession took place after that date, at the date that Directive 86/378/EEC became 
applicable in their territory.

2. This Chapter shall not preclude rights and obligations relating to a period of membership 
of an occupational social security scheme for self-employed persons prior to revision of that 
scheme from remaining subject to the provisions of the scheme in force during that period.

A r t i c l e  11 
Possibility of deferral as regards self-employed persons

As regards occupational social security schemes for self-employed persons, Member States 
may defer compulsory application of the principle of equal treatment with regard to:

(a) determination of pensionable age for the granting of old-age or retirement pensions, and 
the possible implications for other benefits:

(i) either until the date on which such equality is achieved in statutory schemes,
(ii) or, at the latest, until such equality is prescribed by a directive;

(b) survivors’ pensions until Community law establishes the principle of equal treatment 
in statutory social security schemes in that regard;

(c) the application of Article 9(1)(i) in relation to the use of actuarial calculation factors, until 
1 January 1999 or for Member States whose accession took place after that date until the 
date that Directive 86/378/EEC became applicable in their territory.

A r t i c l e  1 2 
Retroactive effect

1. Any measure implementing this Chapter, as regards workers, shall cover all benefits under 
occupational social security schemes derived from periods of employment subsequent to 
17 May 1990 and shall apply retroactively to that date, without prejudice to workers or 
those claiming under them who have, before that date, initiated legal proceedings or raised 
an equivalent claim under national law. In that event, the implementation measures shall 
apply retroactively to 8 April 1976 and shall cover all the benefits derived from periods of 
employment after that date. For Member States which acceded to the Community after 
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8 April 1976, and before 17 May 1990, that date shall be replaced by the date on which 
Article 141 of the Treaty became applicable in their territory.

2. The second sentence of paragraph 1 shall not prevent national rules relating to time 
limits for bringing actions under national law from being relied on against workers or those 
claiming under them who initiated legal proceedings or raised an equivalent claim under 
national law before 17 May 1990, provided that they are not less favourable for that type of 
action than for similar actions of a domestic nature and that they do not render the exercise 
of rights conferred by Community law impossible in practice.

3. For Member States whose accession took place after 17 May 1990 and which were on 
1 January 1994 Contracting Parties to the Agreement on the European Economic Area, the 
date of 17 May 1990 in the first sentence of paragraph 1 shall be replaced by 1 January 
1994.

4. For other Member States whose accession took place after 17 May 1990, the date of 
17 May 1990 in paragraphs 1 and 2 shall be replaced by the date on which Article 141 of the 
Treaty became applicable in their territory.

A r t i c l e  1 3 
Flexible pensionable age

Where men and women may claim a flexible pensionable age under the same conditions, 
this shall not be deemed to be incompatible with this Chapter.

CHAPTER 3 
EQUAL TREATMENT AS REGARDS ACCESS TO EMPLOYMENT, 

VOCATIONAL TRAINING AND PROMOTION AND WORKING CONDITIONS

A r t i c l e  14 
Prohibition of discrimination

1. There shall be no direct or indirect discrimination on grounds of sex in the public or 
private sectors, including public bodies, in relation to:

(a) conditions for access to employment, to self-employment or to occupation, including 
selection criteria and recruitment conditions, whatever the branch of activity and at all 
levels of the professional hierarchy, including promotion;

(b) access to all types and to all levels of vocational guidance, vocational training, advanced 
vocational training and retraining, including practical work experience;

(c) employment and working conditions, including dismissals, as well as pay as provided 
for in Article 141 of the Treaty;

(d) membership of, and involvement in, an organisation of workers or employers, or any 
organisation whose members carry on a particular profession, including the benefits 
provided for by such organisations.

2. Member States may provide, as regards access to employment including the training 
leading thereto, that a difference of treatment which is based on a characteristic related 
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to sex shall not constitute discrimination where, by reason of the nature of the particular 
occupational activities concerned or of the context in which they are carried out, such a 
characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement, provided 
that its objective is legitimate and the requirement is proportionate.

A r t i c l e  1 5 
Return from maternity leave

A woman on maternity leave shall be entitled, after the end of her period of maternity 
leave, to return to her job or to an equivalent post on terms and conditions which are no 
less favourable to her and to benefit from any improvement in working conditions to which 
she would have been entitled during her absence.

A r t i c l e  16 
Paternity and adoption leave

This Directive is without prejudice to the right of Member States to recognise distinct rights 
to paternity and/or adoption leave. Those Member States which recognise such rights shall 
take the necessary measures to protect working men and women against dismissal due to 
exercising those rights and ensure that, at the end of such leave, they are entitled to return 
to their jobs or to equivalent posts on terms and conditions which are no less favourable 
to them, and to benefit from any improvement in working conditions to which they would 
have been entitled during their absence.

TITLE III 
HORIZONTAL PROVISIONS

CHAPTER 1 
Remedies and enforcement

SECTION 1 
Remedies

A r t i c l e  17 
Defence of rights

1. Member States shall ensure that, after possible recourse to other competent authorities 
including where they deem it appropriate conciliation procedures, judicial procedures for 
the enforcement of obligations under this Directive are available to all persons who consider 
themselves wronged by failure to apply the principle of equal treatment to them, even after 
the relationship in which the discrimination is alleged to have occurred has ended.

2. Member States shall ensure that associations, organisations or other legal entities which 
have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest in 
ensuring that the provisions of this Directive are complied with, may engage, either on behalf 
or in support of the complainant, with his/her approval, in any judicial and/or administrative 
procedure provided for the enforcement of obligations under this Directive.

3. Paragraphs 1 and 2 are without prejudice to national rules relating to time limits for 
bringing actions as regards the principle of equal treatment.
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A r t i c l e  1 8 
Compensation or reparation

Member States shall introduce into their national legal systems such measures as are 
necessary to ensure real and effective compensation or reparation as the Member States so 
determine for the loss and damage sustained by a person injured as a result of discrimination 
on grounds of sex, in a way which is dissuasive and proportionate to the damage suffered. 
Such compensation or reparation may not be restricted by the fixing of a prior upper limit, 
except in cases where the employer can prove that the only damage suffered by an applicant 
as a result of discrimination within the meaning of this Directive is the refusal to take his/her 
job application into consideration.

SECTION 2 
BURDEN OF PROOF

A r t i c l e  1 9 
Burden of proof

1. Member States shall take such measures as are necessary, in accordance with their 
national judicial systems, to ensure that, when persons who consider themselves wronged 
because the principle of equal treatment has not been applied to them establish, before a 
court or other competent authority, facts from which it may be presumed that there has 
been direct or indirect discrimination, it shall be for the respondent to prove that there has 
been no breach of the principle of equal treatment.

2. Paragraph 1 shall not prevent Member States from introducing rules of evidence which 
are more favourable to plaintiffs.

3. Member States need not apply paragraph 1 to proceedings in which it is for the court or 
competent body to investigate the facts of the case.

4. Paragraphs 1, 2 and 3 shall also apply to:

(a) the situations covered by Article 141 of the Treaty and, insofar as discrimination based 
on sex is concerned, by Directives 92/85/EEC and 96/34/EC;

(b) any civil or administrative procedure concerning the public or private sector which 
provides for means of redress under national law pursuant to the measures referred to 
in (a) with the exception of out-of-court procedures of a voluntary nature or provided 
for in national law.

5. This Article shall not apply to criminal procedures, unless otherwise provided by the 
Member States.

CHAPTER 2 
Promotion of equal treatment — dialogue

A r t i c l e  2 0 
Equality bodies

1. Member States shall designate and make the necessary arrangements for a body 
or bodies for the promotion, analysis, monitoring and support of equal treatment of all 
persons without discrimination on grounds of sex. These bodies may form part of agencies 
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with responsibility at national level for the defence of human rights or the safeguard of 
individuals’ rights.

2. Member States shall ensure that the competences of these bodies include:

(a) without prejudice to the right of victims and of associations, organisations or other 
legal entities referred to in Article 17(2), providing independent assistance to victims of 
discrimination in pursuing their complaints about discrimination;

(b) conducting independent surveys concerning discrimination;
(c) publishing independent reports and making recommendations on any issue relating to 

such discrimination;
(d) at the appropriate level exchanging available information with corresponding European 

bodies such as any future European Institute for Gender Equality.

A r t i c l e  21 
Social dialogue

1. Member States shall, in accordance with national traditions and practice, take adequate 
measures to promote social dialogue between the social partners with a view to fostering 
equal treatment, including, for example, through the monitoring of practices in the 
workplace, in access to employment, vocational training and promotion, as well as through 
the monitoring of collective agreements, codes of conduct, research or exchange of 
experience and good practice.

2. Where consistent with national traditions and practice, Member States shall encourage 
the social partners, without prejudice to their autonomy, to promote equality between men 
and women, and flexible working arrangements, with the aim of facilitating the reconciliation 
of work and private life, and to conclude, at the appropriate level, agreements laying down 
anti-discrimination rules in the fields referred to in Article 1 which fall within the scope of 
collective bargaining. These agreements shall respect the provisions of this Directive and 
the relevant national implementing measures.

3. Member States shall, in accordance with national law, collective agreements or practice, 
encourage employers to promote equal treatment for men and women in a planned 
and systematic way in the workplace, in access to employment, vocational training and 
promotion.

4. To this end, employers shall be encouraged to provide at appropriate regular intervals 
employees and/or their representatives with appropriate information on equal treatment 
for men and women in the undertaking.

Such information may include an overview of the proportions of men and women at different 
levels of the organisation; their pay and pay differentials; and possible measures to improve 
the situation in cooperation with employees’ representatives.

A r t i c l e  2 2 
Dialogue with non-governmental organisations

Member States shall encourage dialogue with appropriate non-governmental organisations 
which have, in accordance with their national law and practice, a legitimate interest in 
contributing to the fight against discrimination on grounds of sex with a view to promoting 
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the principle of equal treatment.

CHAPTER 3 
General horizontal provisions

A r t i c l e  2 3 
Compliance

Member States shall take all necessary measures to ensure that:

(a) any laws, regulations and administrative provisions contrary to the principle of equal 
treatment are abolished;

(b) provisions contrary to the principle of equal treatment in individual or collective 
contracts or agreements, internal rules of undertakings or rules governing the 
independent occupations and professions and workers’ and employers’ organisations 
or any other arrangements shall be, or may be, declared null and void or are amended;

(c) occupational social security schemes containing such provisions may not be approved 
or extended by administrative measures.

A r t i c l e  24 
Victimisation

Member States shall introduce into their national legal systems such measures as are 
necessary to protect employees, including those who are employees’ representatives 
provided for by national laws and/or practices, against dismissal or other adverse treatment 
by the employer as a reaction to a complaint within the undertaking or to any legal 
proceedings aimed at enforcing compliance with the principle of equal treatment.

A r t i c l e  2 5 
Penalties

Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the 
national provisions adopted pursuant to this Directive, and shall take all measures necessary 
to ensure that they are applied. The penalties, which may comprise the payment of 
compensation to the victim, must be effective, proportionate and dissuasive. The Member 
States shall notify those provisions to the Commission by 5 October 2005 at the latest and 
shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them.

A r t i c l e  2 6 
Prevention of discrimination

Member States shall encourage, in accordance with national law, collective agreements or 
practice, employers and those responsible for access to vocational training to take effective 
measures to prevent all forms of discrimination on grounds of sex, in particular harassment 
and sexual harassment in the workplace, in access to employment, vocational training and 
promotion.

A r t i c l e  27 
Minimum requirements
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1. Member States may introduce or maintain provisions which are more favourable to the 
protection of the principle of equal treatment than those laid down in this Directive.

2. Implementation of this Directive shall under no circumstances be sufficient grounds for 
a reduction in the level of protection of workers in the areas to which it applies, without 
prejudice to the Member States’ right to respond to changes in the situation by introducing 
laws, regulations and administrative provisions which differ from those in force on the 
notification of this Directive, provided that the provisions of this Directive are complied 
with.

A r t i c l e  2 8 
Relationship to Community and national provisions

1. This Directive shall be without prejudice to provisions concerning the protection of 
women, particularly as regards pregnancy and maternity.

2. This Directive shall be without prejudice to the provisions of Directive 96/34/EC and 
Directive 92/85/EEC.

A r t i c l e  2 9 
Gender mainstreaming

Member States shall actively take into account the objective of equality between men and 
women when formulating and implementing laws, regulations, administrative provisions, 
policies and activities in the areas referred to in this Directive.

A r t i c l e  3 0 
Dissemination of information

Member States shall ensure that measures taken pursuant to this Directive, together with 
the provisions already in force, are brought to the attention of all the persons concerned by 
all suitable means and, where appropriate, at the workplace.

TITLE IV 
FINAL PROVISIONS

A r t i c l e  31 
Reports

1. By 15 February 2011, the Member States shall communicate to the Commission all the 
information necessary for the Commission to draw up a report to the European Parliament 
and the Council on the application of this Directive.

2. Without prejudice to paragraph 1, Member States shall communicate to the Commission, 
every four years, the texts of any measures adopted pursuant to Article 141(4) of the 
Treaty, as well as reports on these measures and their implementation. On the basis of that 
information, the Commission will adopt and publish every four years a report establishing a 
comparative assessment of any measures in the light of Declaration No 28 annexed to the 
Final Act of the Treaty of Amsterdam.
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3. Member States shall assess the occupational activities referred to in Article 14(2), in order 
to decide, in the light of social developments, whether there is justification for maintaining 
the exclusions concerned. They shall notify the Commission of the results of this assessment 
periodically, but at least every 8 years.

A r t i c l e  32 
Review

By 15 February 2011 at the latest, the Commission shall review the operation of this Directive 
and if appropriate, propose any amendments it deems necessary.

A r t i c l e  3 3 
Implementation

Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 
necessary to comply with this Directive by 15 August 2008 at the latest or shall ensure, 
by that date, that management and labour introduce the requisite provisions by way of 
agreement. Member States may, if necessary to take account of particular difficulties, 
have up to one additional year to comply with this Directive. Member States shall take all 
necessary steps to be able to guarantee the results imposed by this Directive. They shall 
forthwith communicate to the Commission the texts of those measures.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive 
or be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. They shall 
also include a statement that references in existing laws, regulations and administrative 
provisions to the Directives repealed by this Directive shall be construed as references to 
this Directive. Member States shall determine how such reference is to be made and how 
that statement is to be formulated.

The obligation to transpose this Directive into national law shall be confined to those 
provisions which represent a substantive change as compared with the earlier Directives. 
The obligation to transpose the provisions which are substantially unchanged arises under 
the earlier Directives.

Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of 
national law which they adopt in the field covered by this Directive.

A r t i c l e  3 4 
Repeal

1. With effect from 15 August 2009 Directives 75/117/EEC, 76/207/EEC, 86/378/EEC and 
97/80/EC shall be repealed without prejudice to the obligations of the Member States relating 
to the time-limits for transposition into national law and application of the Directives set 
out in Annex I, Part B.

2. References made to the repealed Directives shall be construed as being made to this 
Directive and should be read in accordance with the correlation table in Annex II.

A r t i c l e  3 5 
Entry into force
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This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official 
Journal of the European Union.

A r t i c l e  3 6 
Addressees

This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Strasbourg, 5 July 2006.

For the European Parliament For the Council
The President J. BORRELL FONTELLES The President P. LEHTOMÄKI

ANNEX I 
PART A

Repealed Directives with their successive amendments
Council Directive 75/117/EEC OJ L 45, 19.2.1975, p. 19
Council Directive 76/207/EEC OJ L 39, 14.2.1976, p. 40
Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council OJ L 269, 5.10.2002, p. 15
Council Directive 86/378/EEC OJ L 225, 12.8.1986, p. 40
Council Directive 96/97/EC OJ L 46, 17.2.1997, p. 20
Council Directive 97/80/EC OJ L 14, 20.1.1998, p. 6
Council Directive 98/52/EC OJ L 205, 22.7.1998, p. 66

PART B

List of time limits for transposition into national law and application dates 
(referred to in Article 34(1))

Directive Time-limit for 
transposition

Date of application

Directive 
75/117/EEC

19.2.1976  

Directive 
76/207/EEC

14.8.1978  

Directive 
86/378/EEC

1.1.1993  

Directive 
96/97/EC

1.7.1997 17.5.1990 in relation to workers, except for those workers or those 
claiming under them who had before that date initiated legal 
proceedings or raised an equivalent claim under national law.
Article 8 of Directive 86/378/EEC — 1.1.1993 at the latest.
Article 6(1)(i), first indent of Directive 86/378/EEC –1.1.1999 at the 
latest.

Directive 
97/80/EC

1.1.2001 As regards the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
22.7.2001

Directive 
98/52/EC

22.7.2001  

Directive 
2002/73/EC

5.10.2005  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1975:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1976:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2002:269:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1986:225:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1997:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1998:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1998:205:TOC
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ANNEX II 
CORRELATION TABLE

Directive 75/117/EEC Directive 76/207/EEC Directive 86/378/EEC Directive 97/80/EC This Directive
— Article 1(1) Article 1 Article 1 Article 1
— Article 1(2) — — —
— Article 2(2), first indent — — Article 2(1), 

(a)
— Article 2(2), second indent — Article 2(2) Article 2(1), 

(b)
— Article 2(2), third and fourth 

indents
— — Article 2(1), 

(c) and (d)
— — — — Article 2(1), 

(e)
— — Article 2(1) — Article 2(1), 

(f)
— Article 2(3) and (4) 

and Article 2(7) third 
subparagraph

— — Article 2(2)

— Article 2(8) — — Article 3
Article 1 — — — Article 4

— — Article 5(1) — Article 5
— — Article 3 — Article 6
— — Article 4 — Article 7(1)
— — — — Article 7(2)
  Article 2(2)  Article 8(1)

— — Article 2(3) — Article 8(2)
— — Article 6 — Article 9
— — Article 8 — Article 10
— — Article 9 — Article 11
— — (Article 2 of Directive 

96/97/EC)
— Article 12

— — Article 9a — Article 13
— Articles 2(1) and 3(1) — Article 2(1) Article 14(1)
— Article 2(6) — — Article 14(2)
— Article 2(7), second 

subparagraph
— — Article 15

— Article 2(7), fourth 
subparagraph, second and 
third sentence

— — Article 16

Article 2 Article 6(1) Article 10 — Article 17(1)
— Article 6(3) — — Article 17(2)
— Article 6(4) — — Article 17(3)
— Article 6(2) — — Article 18
— — — Articles 3 and 4 Article 19
— Article 8a — — Article 20
— Article 8b — — Article 21
— Article 8c — — Article 22

Articles 3 and 6 Article 3 (2)(a) — — Article 23(a)
Article 4 Article 3(2)(b) Article 7(a) — Article 23(b)
— — Article 7(b) — Article 23(c)
Article 5 Article 7 Article 11 — Article 24
Article 6 — — — —

— Article 8d — — Article 25
 Article 2(5)   Article 26

— Article 8e(1) — Article 4(2) Article 27(1)
— Article 8e(2) — Article 6 Article 27(2)
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— Article 2(7) first 
subparagraph

Article 5(2) — Article 28(1)

— Article 2(7) fourth 
subparagraph first sentence

  Article 28(2)

— Article 1(1a)   Article 29
Article 7 Article 8 — Article 5 Article 30
Article 9 Article 10 Article 12(2) Article 7, fourth 

subparagraph
Article 31(1) 
and (2)

— Article 9(2) — — Article 31(3)
— — — — Article 32

Article 8 Article 9(1), first 
subparagraph and 9(2) and 
(3)

Article 12(1) Article 7, first, 
second and third 
subparagraphs

Article 33

— Article 9(1), second 
subparagraph

— — —

— — — — Article 34
— — — — Article 35
— — — — Article 36
— — Annex — —
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ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ 
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МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
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1. ПЛАН ЗАХОДІВ КМУ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ 
ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА — ЄС: ГЛАВА 21 
«СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ, 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ»

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 17 вересня 2014 р. № 847-р 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки 

(витяг)

 

Положення Угоди Розділ (глава) Угоди, на-
йменування заходу

Строк 
виконання

Відповідальний 
за виконання 
(з Української 

Сторони)

Партнери 
із Сторони ЄС

Глава 21. Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей

387. Статті 419-425,  
додаток XL

Стимулювання підвищення 
рівня зайнятості населен-
ня, створення та збережен-
ня робочих місць, зокрема 
для вимушено переміще-
них осіб, та зменшення 
напруги на ринку праці 
шляхом залучення клієнтів 
Державної служби зайня-
тості до активних програм 
сприяння зайнятості

2014-2017 
роки

Мінсоцполітики  
Мінекономрозвитку  
Мінфін  
інші центральні 
органи виконавчої 
влади

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
“Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація”

388. Статті 419-425,  
додаток XL

Удосконалення трудових 
відносин з урахуванням 
міжнародних норм і стан-
дартів, підвищення рівня 
заробітної плати в Україні

-“- Мінсоцполітики -”-

389. Статті 419-425,  
додаток XL

Вивчення та підготовка 
пропозицій щодо подаль-
шого використання кращо-
го досвіду держав - членів 
ЄС стосовно усунення та 
унеможливлення проявів 
дискримінації за ознакою 
інвалідності

грудень  
2014 р.

Мінсоцполітики  
Мін’юст  
Уповноважений 
Верховної Ради 
України з прав 
людини (за згодою)  
МЗС

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
“Юстиція”

390.
Статті 419-425,  
додаток XL 
(стаття 114, 
додаток XXVII)

Аналіз права ЄС з питань 
надання соціальних по-
слуг та підготовка у разі 
потреби відповідних зако-
нодавчих та інших норма-
тивно-правових актів щодо 
приведення законодавства 
України у відповідність із 
правом ЄС

грудень  
2015 р. Мінсоцполітики

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
“Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація”

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/print1416480877599952
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391. Статті 419-425,  
додаток XL

Розроблення Стратегії по-
долання бідності

грудень  
2015 р.

Мінсоцполітики  
інші центральні 
органи виконавчої 
влади

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
“Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація”

392. Статті 420, 424,  
додаток ХL

Розроблення, прийняття 
та впровадження норма-
тивно-правового акта про 
мінімальні вимоги щодо 
безпеки і захисту здоров’я 
у разі застосування праців-
никами знарядь праці під 
час роботи (здоров’я і без-
пека праці)

вересень  
2015 р.

Держгірпромнагляд  
Мінсоцполітики -”-

393. Статті 420, 424,  
додаток ХL

Розроблення, прийняття 
та впровадження норма-
тивно-правового акта про 
мінімальні вимоги для по-
ліпшення безпеки та за-
хисту здоров’я працівників 
у видобувних галузях, що 
використовують буріння 
(здоров’я і безпека праці)

жовтень  
2015 р. -”- -”-

394. Статті 420, 424,  
додаток ХL

Розроблення, прийняття 
та впровадження норма-
тивно-правового акта про 
мінімальні вимоги до по-
ліпшення безпеки та за-
хисту здоров’я працівників 
видобувних підприємств 
з підземним і відкритим 
способами видобування 
(здоров’я і безпека праці)

травень  
2016 р. -”- -”-

395. Статті 420, 424,  
додаток ХL

Розроблення, прийняття 
та впровадження норма-
тивно-правового акта про 
мінімальні вимоги до без-
пеки та захисту здоров’я 
на тимчасових або таких, 
що змінюють своє місце, 
будівельних майданчиках 
(здоров’я і безпека праці)

квітень  
2017 р. -”- -”-

396. Статті 420, 424,  
додаток ХL

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правового акта про міні-
мальні вимоги до безпеки 
та захисту здоров’я під час 
роботи з екранними при-
строями (здоров’я і безпека 
праці)

квітень  
2017 р. Держгірпромнагляд

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
“Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація”

397. Стаття 424,  
додаток XL

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правових актів з метою 
імплементації положень 
Директиви Ради 2001/23/
ЄС від 12 березня 2001 р. 
про наближення законів 
держав-членів, що стосу-
ються охорони прав праців-
ників у разі зміни власника 
підприємства, бізнесу чи їх 
частин

серпень  
2017 р. Мінсоцполітики -”-
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398. Стаття 424,  
додаток XL

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правових актів з метою 
імплементації положень 
Директиви 2002/14/ЄС Єв-
ропейського Парламен-
ту та Ради від 11 березня 
2002 р. про встановлення 
загальної структури інфор-
мування та консультації 
працівників Європейського 
Співтовариства - Спільної 
декларації Європейського 
Парламенту, Ради та Ко-
місії про представництво 
працівників

-”- -”- -”-

399. Стаття 424,  
додаток XL

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правових актів з метою 
імплементації положень 
Директиви Ради 97/81/ЄЕС 
від 15 грудня 1997 р. щодо 
рамкової угоди про непо-
вну зайнятість, укладеної 
ETUC, UNICE та CEEP - дода-
ток: Рамкова угода про не-
повну зайнятість

-”- -”- -”-

400. Стаття 424,  
додаток XL

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правових актів з метою 
імплементації положень 
Директиви Ради 91/383/
ЄЕС від 25 червня 1991 р. 
про доповнення заходів із 
сприяння покращенню без-
пеки та охорони праці пра-
цівників з фіксованим стро-
ком працевлаштування або 
тимчасовим працевлашту-
ванням

серпень  
2017 р.

Мінсоцполітики  
Держгірпромнагляд

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
“Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація”

401. Статті 419-425

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правових актів з метою 
імплементації положень 
Директиви 91/533/ЄЕС від 
14 жовтня 1991 р. щодо 
обов’язку роботодавця ін-
формувати своїх працівни-
ків про умови, що додають-
ся до контракту чи трудової 
угоди

-”- Мінсоцполітики -”-

402. Статті 419-425

Розроблення, прийняття 
та впровадження норма-
тивно-правових актів з 
метою імплементації по-
ложень Директиви Ради 
1999/70/ЄС від 28 червня 
1999 р. щодо рамкової уго-
ди про роботу на визначе-
ний строк, укладеної ETUC, 
UNICE та CEEP

-”- -”- -”-
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403. Статті 419-425

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правових актів з метою 
імплементації положень 
Директиви Ради 98/59/ЄС 
від 20 липня 1998 р. про на-
ближення законодавства 
держав-членів щодо колек-
тивного звільнення

-”- -”- -”-

404. Стаття 424,  
додаток XL

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правових актів з метою 
імплементації положень 
Директиви Ради 2004/113/
ЄС від 13 грудня 2004 р. про 
реалізацію принципів рів-
них можливостей та рівно-
го ставлення до чоловіків і 
жінок у питаннях доступу 
та постачання товарів та 
послуг

-”- Мінсоцполітики  
Мін’юст

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
“Юстиція”

405. Стаття 424,  
додаток XL

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правових актів з метою 
імплементації положень 
Директиви Ради 2010/18/
ЄС від 8 березня 2010 р. 
про імплементацію пере-
глянутої рамкової угоди 
щодо батьківської відпуст-
ки, укладеної UNICE, CEEP 
і ETUC, та скасування Ди-
рективи 96/34/ЄС (якою 
скасовується Директива 
Ради 96/34/ЄС від 3 червня 
1996 р. про рамкову угоду 
щодо батьківської відпуст-
ки, укладена UNICE, CEEP і 
ETUC)

серпень  
2017 р. Мінсоцполітики

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
“Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація”

406. Стаття 424, 
додаток XL

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правових актів з метою 
імплементації положень 
Директиви Ради 92/85/ЄЕС 
від 19 жовтня 1992 р. про 
вжиття заходів до покра-
щення безпеки та гігієни 
праці вагітних жінок, пра-
цівниць, які нещодавно на-
родили, чи годувальниць 
(десята окрема Директива 
у значенні статті 16(1) Ди-
рективи 89/391/ЄЕС)

-”-
Мінсоцполітики  
МОЗ  
Держгірпромнагляд

-”-

407. Стаття 424,  
додаток XL

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правових актів з метою 
імплементації положень 
Директиви Ради 79/7/ЄЕС 
від 19 грудня 1978 р. про 
поступове запровадження 
принципу однакового під-
ходу до чоловіків і жінок у 
сфері соціального забезпе-
чення

-”- Мінсоцполітики

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
“Юстиція”
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408. Статті 419-425

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правових актів з метою 
імплементації положень 
Директиви Ради 2000/43/
ЄС від 29 червня 2000 р. про 
реалізацію принципу рівно-
го відношення незалежно 
від расової чи етнічної на-
лежності

-”-

Мінсоцполітики  
Мін’юст  
Мінкультури 
Уповноважений 
Верховної Ради 
України з прав 
людини (за згодою)

-”-

409. Статті 419-425

Розроблення, прийняття та 
впровадження норматив-
но-правових актів з метою 
імплементації положень 
Директиви Ради 2000/78/
ЄС від 27 листопада 2000 р. 
про встановлення загаль-
ної системи рівного відно-
шення у сфері зайнятості та 
професійної діяльності

серпень  
2017 р.

Мінсоцполітики  
Уповноважений 
Верховної Ради 
України з прав 
людини (за згодою)

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
“Юстиція”
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2. ПЛАНИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВ З СОЦІАЛЬНО-
ТРУДОВИХ ПИТАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ГЛАВОЮ 21 
«СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ, 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ»

2.1. ДИРЕКТИВИ ГРУПИ «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 91/533/ЄЕС ПРО ОБОВ’ЯЗОК 
РОБОТОДАВЦЯ ІНФОРМУВАТИ ПРАЦІВНИКІВ ПРО УМОВИ, ЩО 
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО КОНТРАКТУ ЧИ ТРУДОВОЇ УГОДИ

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. Загальна частина 
1. Підстави розробки плану імплементації

План імплементації Директиви 91/533/ЄЕС від 14 жовтня 1991 р. щодо обов’язку 
роботодавця інформувати своїх працівників про умови, що додаються до контракту чи 
трудової угоди (Офіційний вісник ЄС, L 288, 18 жовтня 1991 p., с. 32–35) на виконання:

– статті 419-425 та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації протягом 
3 років з дати набрання чинності Угодою);

– пункту 401 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 
(строк виконання відповідно до Плану заходів – серпень 2017 року).

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 
30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є створення правових умов для забезпечення 
підвищення рівня захисту трудових прав працівника при практичному застосуванні 
норм законодавства про працю.

Основними завданнями імплементації є:

гарантування дотримання цілей Директиви, якими передбачено положення щодо 
встановлення обов’язку роботодавця інформувати у письмовому вигляді працівника 
про зміст трудового договору (умови та оплата праці) чи трудових відносин, його 
права та обов’язки при виконанні умов трудового договору;
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встановлення обов’язку роботодавця у визначений статтями 3 і 5 Директиви строк 
письмово інформувати найманого ним працівника про:

колективний договір та колективні угоди, що на нього поширюються;

внесення змін і доповнень до зазначеного колективного договору, угоди;

приведення норм чинного законодавства України стосовно забезпечення трудових 
прав працівників на отримання інформації про основні умови трудового договору чи 
трудових відносин у відповідність до стандартів ЄС.

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС 
в Україні та очікувані результати імплементації

На сьогодні положення Директиви імплементовані частково, зокрема у Кодексі 
законів про працю України (далі — КЗпП) та Законі України «Про колективні договори 
і угоди».

Так, відповідно до статті 24 КЗпП трудовий договір укладається, як правило, у 
письмовій формі.

Додержання письмової форми є обов’язковим:

1) при організованому наборі працівників;
2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими 

природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного 
ризику для здоров’я;

3) при укладенні контракту;
4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у 

письмовій формі;
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

У випадку укладення контракту або трудового договору, укладеного відповідно 
до законодавства про працю України у письмовій формі, у ньому зазначаються всі 
аспекти трудового договору щодо сторін трудових відносин, місця роботи, професії 
чи посади, на яку приймається працівник, умов праці, розміру заробітної плати, 
тривалості відпустки та строку тривалості трудових відносин.

У інших випадках укладення трудового договору оформляється наказом чи 
розпорядженням роботодавця про зарахування працівника на роботу.

Невід̀ ємною частиною наказу про зарахування працівника на роботу є місце роботи, 
професія чи посада, на яку приймається працівник, умови праці, розмір заробітної 
плати, а також строк трудових відносин.

Статтею 29 КЗпП встановлено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором 
власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника з 
правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.
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Що стосується щорічної відпустки, то її тривалість у цьому випадку визначається у 
колективному договорі або в окремому наказі роботодавця, там де колективний 
договір не укладається.

Статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачено, що 
усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути 
ознайомлені з колективним договором роботодавцем.

Норми статті 4 Директиви імплементовані в національне законодавство.

Так, зокрема частиною першої статті 38 Закону України «Про зайнятість населення» 
визначено, що діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з 
посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню і регулюється 
законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність», цим Законом та іншими 
законодавчими актами України.

Послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном надаються 
відповідно до заявок іноземного роботодавця (його контрагента) щодо вільних робочих 
місць (вакансій) і лише в межах укладених іноземними суб’єктами господарювання 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у 
сфері працевлаштування з метою сприяння підписанню трудового договору (контракту 
найму). Обов’язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про 
надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування за кордоном є проект 
трудового договору, завірений іноземним роботодавцем.

Суб’єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні 
за кордоном, несе відповідальність згідно із законодавством за погіршення умов 
трудового договору, укладеного між особою та іноземним роботодавцем, копія якого 
зберігається у такого суб’єкта протягом трьох років.

Водночас, з метою забезпечення дотримання прав працівників та захисту їх інтересів 
необхідно врахувати в законодавстві України вимоги статей 2, 3, 5, 8 Директиви в 
частині надання відповідної інформації у письмовій формі.

При цьому, з метою належної імплементації Директиви слід здійснити окремі 
організаційні заходи в частині проведення консультацій із сторонами соціального 
діалогу.

Імплементація положень Директиви дасть можливість посилити захист прав 
працівників щодо отримання інформації про основні умови трудового договору чи 
трудових відносин, а також інформації про колективні угоди, умови яких поширюються 
на працівника, внесення до них змін і доповнень, шляхом закріплення в законодавстві 
України обов’язку роботодавця надавати таку інформацію у письмовому вигляді.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні 
тим, які врегульовано у Директиві є:

Кодекс законів про працю України;

Закон України «Про колективні договори і угоди».
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4. Головний виконавець та співвиконавці

Відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану імплементації є 
Мінсоцполітики.

ІІ. Заходи плану імплементації Директиви 91/533/ЄЕС про обов’язок роботодавця 
інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової 

угоди

№ Зміст заходу Виконавці Строк Програми 
та/або 

проекти 
допомоги 
ЄС, інших 
донорів

Індикатор(и) 
виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1: Закріплення у законодавстві про працю норм щодо 
встановлення обов’язку роботодавця інформувати у письмовому вигляді працівника 
про: зміст трудового договору (умови та оплата праці), внесення змін до нього; 
права та обов’язки працівника при виконанні умов трудового договору; колективний 
договір та колективні угоди, що поширюються на працівника, а також внесення змін 
і доповнень до зазначеного колективного договору, угоди
Статті 2, 3, 5, 8 Директиви
1.1. Взаємодія із заінтересованими сторонами
1.1.1. Проведення кон-
сультацій із сторонами 
соціального діалогу з 
метою підготовки про-
екту Закону України 
«Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо підвищення рівня 
захисту трудових прав 
працівника»

Мінсоцполітики 2015 рік Погодження 
проекту За-
кону України 
«Про внесен-
ня змін до 
деяких за-
конів України 
щодо підви-
щення рівня 
захисту тру-
дових прав 
працівника» 
із сторонами 
соціального 
діалогу

1.2. Нормотворчі заходи
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1.2.1. Підготовка про-
екту Закону України про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
підвищення рівня захис-
ту трудових прав праців-
ника

Мінсоцполітики 2016 рік Прийняття 
Закону
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 1999/70/ЄС 
ЩОДО РАМКОВОЇ УГОДИ ПРО РОБОТУ НА ВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК, 
УКЛАДЕНОЇ ETUC, UNICE ТА CEEP

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1. Підстави розроблення плану імплементації

План імплементації Директиви Ради 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 р. щодо рамкової 
угоди про роботу на визначений строк, укладеної ETUC, UNICE та CEEP (Офіційний 
вісник ЄС, L 175, 10 липня 1999 р., с. 43–48) підготовлено на виконання:

статей 419 - 425 та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації – протягом 4 
років з дати набрання чинності Угодою);

пункту 402 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 (строк 
виконання відповідно до Плану заходів – серпень 2017 року).

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 
30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є удосконалення умов праці працівників, які 
працюють за трудовими договорами на визначений строк.

Основним завданням імплементації є:

удосконалення національного законодавства про працю в частині поліпшення умов 
праці працівників, які працюють за трудовими договорами на визначений строк.

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в Україні та 
очікувані результати імплементації

На сьогодні положення Директиви в цілому враховані в національному законодавстві 
України, зокрема у Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП) та законах України 
«Про зайнятість населення», «Про професійний розвиток працівників».

Так, відповідно до статті 23 КЗпП трудовий договір може бути укладений, зокрема на 
визначений строк, встановлений за погодженням сторін, та на час виконання певної 
роботи.

При цьому, строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові 
відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням 
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характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в 
інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Особливими різновидами строкового трудового договору є трудові договори з 
тимчасовими та сезонними працівниками.

Відповідно до статті 391 КЗпП у разі якщо після закінчення строку трудового договору 
трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія 
цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Строкові трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком 
випадків, передбачених частиною другою статті 23 КЗпП, вважаються такими, що 
укладені на невизначений строк.

Водночас, відповідно до абзацу 3 частини першої статті 39 Закону України «Про 
зайнятість населення», зокрема суб’єкти господарювання — роботодавці, які наймають 
працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, 
зобов’язані не перешкоджати укладенню трудового договору між працівником та 
роботодавцем, у якого виконувалися роботи.

Пунктом 4 частини третьої статті 50 Закону України «Про зайнятість населення», 
зокрема визначено, що роботодавці повинні своєчасно та в повному обсязі у 
порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням 
з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 
політики у галузі статистики, подавати територіальним органам центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії).

Питання доступу працівників з визначеним робочим терміном до професійного 
навчання з метою поліпшення їх навичок, розвитку кар’єри та професійної мобільності 
слід зазначити врегульовано нормами Закону України «Про професійний розвиток 
працівників».

Зокрема, зазначеним Законом унормовується система професійного навчання 
працівників на виробництві із врахуванням перспективного європейського досвіду у цій 
сфері, зокрема запроваджується неформальне навчання працівників, передбачається 
створення системи підтвердження результатів неформального навчання працівників; 
визначені основні напрями діяльності і завдання роботодавців та участь профспілок 
у сфері професійного розвитку працівників, вводиться норма щодо підвищення 
кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років.

Роботодавці проводять професійне навчання працівників з урахуванням потреб 
власної господарської або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства. 
Професійне навчання працівників здійснюється безпосередньо у роботодавця та 
на договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на 
підприємствах, в установах або організаціях.

Водночас, зазначене питання доцільно опрацювати на предмет удосконалення 
трудових відносин з працівниками, що працюють за трудовим договором на 
визначений строк.
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Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні 
тим, які врегульовано у Директиві є: Кодекс законів про працю України;

Закони України «Про зайнятість населення», «Про професійний розвиток працівників».

4. Головний виконавець та співвиконавці

Відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану імплементації є 
Мінсоцполітики.

ІІ. Заходи плану імплементації Директиви Ради 1999/70/ЄС щодо рамкової угоди 
про роботу на визначений строк, укладеної ETUC, UNICE та CEEP

№ Зміст заходу Виконавці Строк
Програми та/
або проекти 

допомоги ЄС, 
інших донорів

Індикатор(и) 
виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1: Удосконалення національного законодавства про працю в частині поліпшення 
умов праці працівників, які працюють за трудовими договорами на визначений строк
Положення Рамкової угоди про роботу на визначений строк
1.1 Нормотворчі заходи

1.1.1. Проведення 
консультацій із сторонами 
соціального діалогу на 
предмет забезпечення гідних 
умов праці працівників, які 
працюють за трудовими 
договорами на визначений 
строк

Мінсоцполітики
Спільний 
представницький 
орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань 
профспілок на 
національному 
рівні, Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному
рівні

Червень 
2015 року

Вироблення 
пропозицій щодо 
законодавчих 
змін

1.1.2. За результатами 
консультацій підготовка 
пропозицій проекту Закону 
України щодо внесення змін 
до Кодексу законів про працю 
України в частині поліпшення 
умов праці працівників, які 
працюють за трудовими 
договорами на визначений 
строк

Мінсоцполітики Грудень 
2015 року

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття Закону
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 97/81/ЄС ЩОДО РАМКОВОЇ 
УГОДИ ПРО НЕПОВНУ ЗАЙНЯТІСТЬ, УКЛАДЕНОЇ ETUC, UNICE ТА CEEP — 
ДОДАТОК: РАМКОВА УГОДА ПРО НЕПОВНУ ЗАЙНЯТІСТЬ

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1. Підстави розроблення плану імплементації

План імплементації Директиви Ради 97/81/ЄС від 15 грудня 1997 р. щодо рамкової 
угоди про неповну зайнятість, укладеної ETUC, UNICE та CEEP, – додаток: Рамкова 
угода про неповну зайнятість (Офіційний вісник ЄС, L 14, 20 січня 1998 р., с. 9–14) 
підготовлено на виконання:

статті 424 та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації протягом 3 
років з дати набрання чинності Угодою);

пункту 399 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 (строк 
виконання відповідно до Плану заходів – серпень 2017 року).

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 
30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є удосконалення умов праці працівників неповної 
зайнятості.

Основним завданням імплементації є удосконалення норм національного 
законодавства в частині забезпечення гнучкості організації робочого часу при 
неповній зайнятості та розвитку неповної зайнятості.

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС 
в Україні та очікувані результати імплементації

В цілому національне законодавство адаптовано до норм Директиви.

Відповідно до статті 56 КЗпП України за угодою між працівником і роботодавцем 
може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий 
день або неповний робочий тиждень.

Неповний робочий час може встановлюватися шляхом зменшення тривалості 
щоденної роботи; зменшення кількості днів роботи протягом тижня; одночасного 
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зменшення кількості годин роботи упродовж дня, і кількості робочих днів продовж 
тижня.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень 
обсягу трудових прав працівників.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або 
залежно від виробітку.

Роботодавцем може бути запроваджений гнучкий режим робочого часу, у тому 
числі і для працівників, які працюють на умовах неповної зайнятості, з метою 
поліпшення організації праці, підвищення її ефективності, гармонійного поєднання 
соціально-економічних та особистих інтересів працівників з інтересами роботодавця 
(наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 № 359 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму 
робочого часу»).

Що стосується сприяння роботодавцями у доступі робітників неповної зайнятості до 
професійної освіти для покращання кар’єрних можливостей і професійної мобільності, 
то Законом України «Про професійний розвиток працівників» унормовується система 
професійного навчання працівників на виробництві із врахуванням перспективного 
європейського досвіду у цій сфері, передбачається створення системи підтвердження 
результатів неформального навчання працівників. Також Законом визначені основні 
напрями діяльності і завдання роботодавців та участь профспілок у сфері професійного 
розвитку працівників, вводиться норма щодо підвищення кваліфікації працівників 
не рідше одного разу на п’ять років. Державна політика у сфері професійного 
розвитку працівників формується за принципами доступності професійного розвитку 
працівникам, додержання інтересів роботодавця та працівника, безперервності 
процесу професійного розвитку працівників.

Кожна особа має право на професійне навчання, яке реалізується шляхом первинної 
професійної підготовки, перепідготовки, спеціалізації і підвищення кваліфікації, 
стажування у професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах 
післядипломної освіти, безпосередньо на робочих місцях на виробництві чи у сфері 
послуг з метою здобуття особою відповідної кваліфікації або приведення її рівня у 
відповідність із вимогами сучасного виробництва та сфери послуг.

З метою створення умов для організації професійного навчання працівників в Україні 
створена відповідна законодавча та методична база.

Кодексом законів про працю України, передбачено ряд пільг для працівників, які 
поєднують роботу з навчанням (статті 201, 207, 208, 213, 216, 217, 220).

Разом з тим доцільно провести консультації з представниками сторін соціального 
діалогу щодо законодавчих пропозицій щодо неповної зайнятості.

Також необхідно посилити державний нагляд та контроль за дотриманням 
законодавства про неповну зайнятість.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні 
тим, які врегульовано у Директиві 97/81/ЄС, є:
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Кодекс законів про працю України;
Закон України «Про зайнятість населення»;
Закон України «Про професійний розвиток працівників»;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про вищу освіту»;
Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 № 956 «Про затвердження 

Положення про ступеневу професійно-технічну освіту»;
Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики 

України від 26.03.2001 № 127/151 «Про затвердження Положення про професійне 
навчання на виробництві»;

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики 
України від 27.12.2006 № 500/861 «Про затвердження Положення про організацію 
навчально-виробничого процесу на виробництві».

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 № 359 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму 
робочого часу».

4. Головний виконавець та співвиконавці

Відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану імплементації є 
Мінсоцполітики.

ІІ. Заходи плану імплементації Директиви Ради 97/81/ЄС щодо рамкової угоди про неповну 
зайнятість, укладеної ETUC, UNICE та CEEP, – додаток: Рамкова угода про неповну зайнятість

№ Зміст заходу Виконавці Строк
Програми та/
або проекти 

допомоги ЄС, 
інших донорів

Індикатор(и) 
виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1: Удосконалення норм національного законодавства в частині гнучкості організації 

робочого часу при неповній зайнятості
Стаття 1 Директиви

1.1 Нормотворчі заходи
1.1.1. Проведення консультацій 
з представниками сторін 
соціального діалогу щодо 
законодавчих пропозицій 
неповної зайнятості

Мінсоцполітики Серпень 
2015 року

Вироблення 
пропозицій 

щодо розробки 
нормативно-

правового акта
1.1.2. За результатами 
консультацій підготовка 
проекту нормативно-
правового акта щодо розвитку 
неповної зайнятості в частині 
гнучкості організації робочого 
часу

Мінсоцполітики Лютий 2016 
року

Прийняття 
нормативно-

правового акта
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 91/383/ЄЕС ПРО 
ДОПОВНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ СПРИЯННЯ ПОКРАЩЕННЮ БЕЗПЕКИ 
ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ З ФІКСОВАНИМ СТРОКОМ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ АБО ТИМЧАСОВИМ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1. Підстави розроблення плану імплементації

План імплементації Директиви 91/383/ЄЕС від 25 червня 1991 р. про доповнення 
заходів із сприяння покращенню безпеки та охорони праці працівників з фіксованим 
строком працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням (Офіційний вісник 
ЄС, L 206, 29 липня 1999 p., с. 19–21) підготовлено на виконання:

 статті 424 та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації протягом 
3 років з дати набрання чинності Угодою).

 пункту 400 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії 
і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 
(термін виконання відповідно до Плану заходів – серпень 2017 року).

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 
30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є сприяння поліпшенню безпеки та охорони 
праці працівників з фіксованим строком працевлаштування або тимчасовим 
працевлаштуванням та встановлення заборони на проведення громадських та інших 
робіт на об’єктах підвищеної небезпеки.
Основним завданням імплементації є:
забезпечення законодавчої зміни щодо поліпшення безпеки та охорони 
праці працівників з фіксованим строком працевлаштування або тимчасовим 
працевлаштуванням та встановлення заборони на проведення громадських та інших 
робіт тимчасового характеру, які мають підвищену небезпечність та ризики для 
здоров’я та життя людини під час їх проведення для задоволення потреб держави.

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в Україні 
та очікувані результати імплементації

Норми Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону праці» 
поширюються на всіх працівників, незалежно від того, працюють вони за трудовим 
договором (строковим чи безстроковим) або за контрактом. Ступінь відповідності 
зазначених законодавчих актів України вимогам даної Директиви щодо забезпечення 
безпеки та здоров’я працівників, зайнятих на умовах строкового договору або 
контракту на робочому місці, є повним.
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Разом з тим, потребує врегулювання питання щодо встановлення заборони на 
проведення будь-яких громадських та інших робіт тимчасового характеру, які мають 
підвищену небезпечність та ризики для здоров’я та життя людини під час їх проведення 
для задоволення потреб держави, та внесення зміни до статті 31 Закону України «Про 
зайнятість населення».

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні 
тим, які врегульовано у Директиві, є:

Кодекс законів про працю України;

Закон України «Про охорону праці»;

Закон України «Про зайнятість населення»;

постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175 «Про затвердження 
Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»;

наказ Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 № 246 «Про затвердження 
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»;

наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Переліку робіт 
з підвищеною небезпекою».

4. Головний виконавець та співвиконавці

Відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану імплементації є 
Мінсоцполітики.

ІІ. ЗАХОДИ ПЛАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 91/383/ЄЕС ПРО 
ДОПОВНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ СПРИЯННЯ ПОКРАЩЕННЮ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ З ФІКСОВАНИМ СТРОКОМ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ АБО 

ТИМЧАСОВИМ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ

№ Зміст заходу Виконавці Строк
Програми та/
або проекти 

допомоги ЄС, 
інших донорів

Індикатор(и) 
виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1: Забезпечення законодавчої зміни щодо поліпшення безпеки та охорони праці 
працівників з фіксованим строком працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням та 
встановлення заборони на проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, які мають 
підвищену небезпечність та ризики для здоров’я та життя людини під час їх проведення для задоволення 
потреб держави
Статті 1- 6 Директиви
1.1. Нормотворчі заходи
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1.1.2. Підготовка проекту Закону 
України «Про внесення зміни 
до статті 31 Закону України 
«Про зайнятість населення» 
щодо врегулювання питання 
із встановлення заборони 
на проведення будь-яких 
громадських та інших робіт 
тимчасового характеру, які 
мають підвищену небезпечність 
та ризики для здоров’я та життя 
людини під час їх проведення 
для задоволення потреб 
держави

Мінсоцполітики
Державна служба 
України з питань 

праці МОЗ 
Мінекономрозвитку 

Мінфін
Мінюст

Квітень 
2015 року

Прийняття 
Закону
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 98/59/ЄС ПРО 
НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ 
ЩОДО КОЛЕКТИВНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1. Підстави розроблення плану імплементації

План імплементації Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про наближення 
законодавства держав-членів щодо колективного звільнення (Офіційний вісник ЄС, L 
225, 12 серпня 1998 p., с. 16–21)

підготовлено на виконання:

– статей 419 - 425 та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації протягом 
4 років з дати набрання чинності Угодою);

– пункту 403 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 
(строк виконання відповідно до Плану заходів – серпень 2017 року).

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 
30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є посилення правового захисту працівників у разі 
колективного звільнення, в тому числі у розрізі розвитку економічної та соціальної 
стабільності.

Основним завданням імплементації є:

– удосконалення національного законодавства про працю в частині посилення 
правового захисту працівників у випадку колективного звільнення;

– посилити відповідальність роботодавця за неподання або порушення 
установленого порядку подання звіту про заплановане масове вивільнення 
працівників.

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в Україні 
та очікувані результати імплементації

На сьогодні положення Директиви в цілому враховані в національному законодавстві, 
зокрема у Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП) та Законі України «Про 
зайнятість населення».

Так, стаття 48 Закону України «Про зайнятість населення» визначає критерії масового 
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вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом трьох 
місяців), крім випадку ліквідації юридичної особи.

Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної 
особи) є одноразове або протягом одного місяця вивільнення 10 і більше працівників 
на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників; 
вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та 
організації з чисельністю від 101 до 300 працівників; трьох місяців - вивільнення 20 і 
більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від 
чисельності працівників.

Показники масового вивільнення працівників, заходи з їх запобігання та з мінімізації 
негативних наслідків встановлюються колективними договорами та угодами, 
укладеними на національному, галузевому та регіональному рівнях.

Розроблення комплексу заходів щодо забезпечення зайнятості працівників, які 
підлягають вивільненню, здійснюється відповідними органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування за участю сторін соціального діалогу.

У разі коли масове вивільнення працівників спричинило різке зростання безробіття 
в регіоні або на відповідній території на три і більше відсоткових пункти протягом 
звітного періоду, ситуація на ринку праці визнається кризовою.

Для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового 
вивільнення працівників можуть утворюватися спеціальні комісії в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Крім того, частиною третьою. статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» 
передбачено, що роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати 
територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію 
про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації 
виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням 
підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників 
підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності 
та господарювання за два місяці до вивільнення.

У разі неподання або порушення роботодавцем установленого порядку подання 
такого звіту, з нього стягується штраф відповідно до частини 6 статті 53 Закону України 
«Про зайнятість населення».

Відповідно до статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, 
а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть 
бути розірвані власником або уповноваженим ним органом, зокрема у разі змін в 
організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або 
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або 
штату працівників.

Статтею 492 КЗпП встановлено, що про наступне вивільнення працівників персонально 
попереджають не пізніше ніж за два місяці.
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При вивільненні працівників у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі 
ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, 
організації, скорочення чисельності або штату працівників їм виплачується вихідна 
допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку (стаття 44 КЗпП). Розмір 
зазначеної допомоги може бути збільшеним, про що зазначається у колективному 
або трудовому договорі.

При вивільненні працівників у разі змін в організації виробництва і праці враховується 
переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

Водночас, відповідно до статті 43 КЗпП розірвання трудового договору, зокрема у разі 
змін в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації, банкрутства або 
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або 
штату працівників (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), може 
бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового 
представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

У разі якщо виборний орган первинної профспілкової організації не утворюється, згоду 
на розірвання трудового договору надає профспілковий представник, уповноважений 
на представництво інтересів членів професійної спілки згідно із статутом.

Разом з тим, зазначене питання доцільно опрацювати на предмет удосконалення 
національного законодавства про працю в частині посилення правового захисту 
працівників у разі колективного звільнення.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні 
тим, які врегульовано у Директиві є:

– Кодекс законів про працю України;
– Закон України «Про зайнятість населення».

4. Головний виконавець та співвиконавці

Відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану імплементації є 
Мінсоцполітики.

ІІ. ЗАХОДИ ПЛАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 98/59/ЄС 
ПРО НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ 

ЩОДО КОЛЕКТИВНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

№ Зміст заходу Виконавці Строк
Програми та/
або проекти 

допомоги ЄС, 
інших донорів

Індикатор(и) 
виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1: Удосконалення національного законодавства про працю в частині посилення 
правового захисту працівників у разі колективного звільнення
Статті 1-4 Директиви
1.1.Нормотворчі заходи
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1.1.1. Проведення 
консультацій із сторонами 
соціального діалогу 
на предмет виконання 
національного законодавства 
про працю у частині 
колективного звільнення та 
необхідності подальшого 
удосконалення законодавства 
у цій сфері

Мінсоцполітики Квітень 2015 
року

Прийняття 
рішення щодо 

розробки 
нормативно-

правового акта

1.1.2. Підготовка проекту 
нормативно-правового акта 
щодо змін до законодавства 
про працю у частині 
посилення правового 
захисту працівників 
у разі колективного 
звільнення, у тому числі 
отримання працівниками, 
що звільняються, повної 
інформації про їх права 
та компенсації, існування 
кількісних критеріїв, 
які застосовуються для 
колективного звільнення

Мінсоцполітики Грудень 
2015 року

Генеральний 
директорат 

Європейської 
Комісії 

«Зайнятість, 
соціальні 

питання та 
адаптація»

Прийняття 
нормативно-

правового акта

Основне завдання 2: Посилення відповідальності роботодавця за неподання або порушення 
установленого порядку подання звіту про заплановане масове вивільнення працівників
Статті 1-4 Директиви
2.1.Нормотворчі заходи
2.1.1. Проведення 
консультацій із сторонами 
соціального діалогу щодо 
посилення відповідальності 
роботодавця за неподання 
або порушення установленого 
порядку подання звіту 
про заплановане масове 
вивільнення працівників

Мінсоцполітики Квітень 2015 
року

Вироблення 
пропозицій 

щодо розробки 
нормативно-

правового акта

2.1.2. Розроблення проекту 
нормативно-правового 
акта про внесення змін 
до законодавства у сфері 
зайнятості в частині 
посилення відповідальності 
роботодавця за неподання 
або порушення установленого 
порядку подання звіту 
про заплановане масове 
вивільнення працівників

Мінсоцполітики Жовтень 
2015 року

Генеральний 
директорат 

Європейської 
Комісії 

«Зайнятість, 
соціальні 

питання та 
адаптація»

Прийняття 
нормативно-

правового акта
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 2001/23/ЄС ПРО 
НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНІВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 
ОХОРОНИ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ЗМІНИ ВЛАСНИКА 
ПІДПРИЄМСТВА, БІЗНЕСУ ЧИ ЇХ ЧАСТИНИ

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1. Підстави розробки плану імплементації

План імплементації Директиви Ради від 12 березня 2001 р. про наближення законів 
держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у разі зміни власника 
підприємства, бізнесу чи їх частини (Офіційний вісник ЄС, L 82, 22 березня 2001 р., с. 
16–20) підготовлено на виконання:

– статті 424 та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації протягом 
3 років з дати набрання чинності Угодою);

– пункту 397 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 
(строк виконання відповідно до Плану заходів – серпень 2017 року).

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 
30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є забезпечення юридичних гарантій трудових прав 
працівників підприємств, установ, закладів та організацій усіх форм власності у разі 
зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частини.

Основними завданнями імплементації є:

1) встановлення обов’язку роботодавця дотримуватися протягом строку, визначеного 
пунктом 3 статті 3 Директиви, на підприємстві (в установі, організації) умов 
колективного договору, що набув чинності до передачі, передбаченої статтею 1 
Директиви;

2) вироблення порядку:

 функціонування профспілок у разі ліквідації, реорганізації, зміни форми 
власності підприємства, установи, організації;

 представлення працівників у разі припинення діяльності профспілкової 
організації до утворення нової профспілкової організації;

3) встановлення обов’язку роботодавця невідкладно повідомити працівників про 
зміну власника підприємства, бізнесу чи їх частини;
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4) приведення норм законодавства України в частині забезпечення трудових 
прав працівників у випадку зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частини у 
відповідність до стандартів ЄС.

3. Короткий опис поточного стану імплементації 
акта законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації

На сьогодні положення Директиви враховані частково, зокрема у Кодексі законів про 
працю України (далі — КЗпП) та Законі України “Про колективні договори і угоди” 
(далі — Закон).

Так, зокрема частинами другою та третьою статті 36 КЗпП встановлено, що зміна 
підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового 
договору.

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника 
продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату 
працівників (пункт 1 частини першої статті 40 КЗпП).

Крім того, статтею 9 Закону передбачено, що у разі реорганізації підприємства 
колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або 
може бути переглянутий за згодою сторін.

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається 
протягом строку його дії, але не більше одного року.

Однак, зазначені норми потребують доопрацювання з метою врахування вимоги 
пункту 3 статті 3 Директиви, де обумовлено, що строк дотримання умов чинного 
колективного договору «не буде меншим одного року».

Необхідно також зазначити, що з метою посилення захисту працівників необхідно 
доопрацювати норми актів законодавства в частині визначення порядку представлення 
працівників в окремих випадках, передбачених статтею 6 Директиви, зокрема 
банкрутства, зміни власника, реорганізації підприємства, (організації, установи).

Крім того, в національному законодавстві необхідно передбачити норму щодо 
встановлення обов’язку роботодавця невідкладно повідомляти працівників про 
зміну власника підприємства, бізнесу чи їх частини.

Водночас, з метою належної імплементації Директиви Ради 2001/23/ЄС слід здійснити 
окремі організаційні заходи в частині проведення консультацій із сторонами 
соціального діалогу.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні 
тим, які врегульовано у Директиві Ради 2001/23/ЄС є:

Кодекс законів про працю України;
закони України «Про колективні договори і угоди», та «Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності».
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4. Головний виконавець та співвиконавці

Відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану імплементації є 
Мінсоцполітики.

ІІ. ЗАХОДИ ПЛАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 2001/23/ЄС 
ПРО НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНІВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ, 

ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОХОРОНИ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 
У РАЗІ ЗМІНИ ВЛАСНИКА ПІДПРИЄМСТВА, БІЗНЕСУ ЧИ ЇХ ЧАСТИНИ

№ Зміст заходу Виконавці Строк Програми та/
або проекти 

допомоги ЄС, 
інших донорів

Індикатор(и) 
виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1: Встановлення обов’язку роботодавця дотримуватися протягом строку, визначеного 
пунктом 3 статті 3 Директиви, на підприємстві (в установі, організації) умов колективного договору, що 
набув чинності до передачі, передбаченої статтею 1 Директиви
Пункт 3 статті 3 Директиви
1.1. Нормотворчі заходи
1.1.1. Проведення консультацій 
із сторонами соціального діалогу 
та розроблення проекту Закону 
України щодо встановлення 
обов’язку роботодавця 
дотримуватися умов чинного 
колективного договору, до 
реорганізації, зміни власника 
юридичної особи (відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи), протягом 
передбаченого Директивою 
строку

Мінсоцполітики 2016 рік Прийняття 
Закону

Основне завдання 2: Вироблення порядку: функціонування профспілок у випадку ліквідації, реорганізації, 
зміни форми власності підприємства, установи, організації; представлення працівників у разі припинення 
діяльності профспілкової організації до утворення нової профспілкової організації
Стаття 6 Директиви
2.1. Нормотворчі заходи
2.1.1. Проведення консультацій 
із сторонами соціального діалогу 
щодо змісту законодавчих 
пропозицій з питань визначення 
порядку:
1) функціонування профспілок у 
разі ліквідації, реорганізації, зміни 
форми власності підприємства, 
установи, організації;
2) представлення працівників 
у разі припинення діяльності 
профспілкової організації до 
утворення нової профспілкової 
організації

Мінсоцполітики 2015 рік Вироблення 
узгоджених 

зі сторонами 
соціального 

діалогу 
пропозицій до 
проекту Закону

2.1.2. Розроблення проекту Закону 
України про внесення змін до 
законодавчих актів України в 
частині упорядкування питань 
функціонування профспілок 
та представлення інтересів 
працівників в окремих випадках, 
передбачених статтею 6 
Директиви

Мінсоцполітики 2016 рік Прийняття 
Закону

Основне завдання 3: Встановлення обов’язку роботодавця невідкладно повідомити працівників про 
зміну власника підприємства, бізнесу чи їх частини
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Стаття 7 Директиви
3.1. Нормотворчі заходи
3.1.1.Проведення консультацій із 
сторонами соціального діалогу 
щодо законодавчого закріплення 
обов’язку роботодавця 
невідкладно повідомити 
працівників про зміну власника 
підприємства, бізнесу чи їх 
частини

Мінсоцполітики 2015 рік Вироблення 
узгоджених 

зі сторонами 
соціального 

діалогу 
пропозицій до 
проекту Закону

3.1.2. Розроблення проекту Закону 
України щодо встановлення 
обов’язку роботодавця 
невідкладно повідомити 
працівників про зміну власника 
підприємства, бізнесу чи їх 
частини

Мінсоцполітики 2016 рік Прийняття 
Закону
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ 2002/14/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 
ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СПІВТОВАРИСТВА – СПІЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ПАРЛАМЕНТУ, РАДИ ТА КОМІСІЇ ПРО ПРЕДСТАВНИЦТВО 
ПРАЦІВНИКІВ

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. Загальна частина 
1. Підстави розроблення плану імплементації

План імплементації Директиви 2002/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 
березня 2002 р. про встановлення загальної структури інформування та консультації 
працівників Європейського Співтовариства – Спільної декларації Європейського 
Парламенту, Ради та Комісії про представництво працівників (Офіційний вісник ЄС, L 
80, 23 березня 2002 p., с. 29–34) підготовлено на виконання:

– статті 424 та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації протягом 
3 років з дати набрання чинності Угодою);

– пункту 398 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 
(строк виконання відповідно до Плану заходів – серпень 2017 року).

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 
30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є доопрацювання окремих норм законодавства в 
частині підвищення захисту працівників через удосконалення механізмів інформування 
та консультування з питань, передбачених статтею 4 (Практичні домовленості щодо 
інформування та консультації) Директиви 2002/14/ЄС.

Основними завданнями імплементації є:

1. Надання права:

всім категоріям представників працівників (у разі відсутності первинної профспілкової 
організації на підприємстві, в установі, організації) на отримання інформації щодо 
передбачених Директивою питань та можливості участі у консультаціях з метою її 
обговорення і прийняття узгоджених рішень;

працівникам (у разі відсутності представників працівників на підприємстві, в установі, 
організації) отримувати інформацію щодо передбачених Директивою питань та 
можливості висловити роботодавцю свою позицію, про результати розгляду якої 
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роботодавець інформує працівника у взаємоприйнятний спосіб.

2. Упорядкування процедури інформування та проведення консультацій з питань, 
зазначених у статті 4 Директиви (Практичні домовленості щодо інформування та 
консультації).

3. Забезпечення збереження конфіденційності інформації з обмеженим доступом 
(передбачення окремих норм щодо заборони її розголошення) у разі, якщо 
роботодавцем буде прийнято рішення стосовно її надання представникам працівників.

4. Визначення санкцій та порядку їх застосування до осіб, які порушують норми 
законодавства, встановлені цією Директивою.

3. Короткий опис поточного стану імплементації 
акта законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації

Положення Директиви в цілому враховано у національному законодавстві України.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні 
тим, які врегульовано у Директиві є:

Кодекс законів про працю України,

Закон України «Про соціальний діалог в Україні»,

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,

Закон України «Про колективні договори і угоди»,

Закон України «Про зайнятість населення»,

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкротом»,

Закон України «Про інформацію»,

Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Положення пункту 1 статті 3 Директиви (Сфера застосування) враховано повністю, 
оскільки національним законодавством передбачено застосовування норм, 
аналогічних нормам статті 4 Директиви, до підприємств, установ, організацій із будь 
якою кількістю працівників.

Положення статей 4, 5 і 7 Директиви (Практичні домовленості щодо інформування та 
консультації, Інформація та консультація, що походить із угоди, Захист представників 
працівників) враховано у національному законодавстві в частині забезпечення прав 
окремої категорії представників працівників (профспілок). В окремих випадках 
такі права надано також іншим категоріям представників працівників (загальним 
зборам (конференціям), радам трудових колективів, іншим органам, уповноваженим 
трудовим колективом на представництво, вільно обраним для ведення колективних 
переговорів представникам (представнику) працівників).
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Законом України «Про соціальний діалог в Україні» визначено правові засади 
організації та ведення соціального діалогу - процесу визначення та зближення позицій, 
досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами 
соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та 
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування 
та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, 
соціальних, економічних відносин.

Соціальний діалог серед іншого здійснюється на локальному рівні (підприємство, 
установа, організація) на принципах, зокрема: незалежності та рівноправності сторін; 
конструктивності та взаємодії; добровільності та прийняття реальних зобов’язань; 
взаємної поваги та пошуку компромісних рішень; обов’язковості розгляду пропозицій 
сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; відкритості та гласності; обов’язковості 
дотримання досягнутих домовленостей; відповідальності за виконання прийнятих 
зобов’язань.

Законом України «Про соціальний діалог в Україні» визначені сторони соціального 
діалогу. Зокрема на локальному рівні (підприємство, установа, організація):

– сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх 
відсутності — вільно обрані для ведення колективних переговорів представники 
(представник) працівників;

– сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або уповноважені 
представники роботодавця.

Соціальний діалог в Україні здійснюється у формах консультацій, обміну інформацією, 
узгоджувальних процедур і колективних переговорів з укладення колективних 
договорів і угод.

Обмін інформацією здійснюється з метою з’ясування позицій, досягнення 
домовленостей, пошуку компромісу і прийняття спільних рішень з питань економічної 
та соціальної політики. Порядок обміну інформацією визначається сторонами.

Консультації проводяться за пропозицією сторони соціального діалогу з метою 
визначення та зближення позицій сторін при прийнятті ними рішень, що належать до 
їх компетенції.

Сторона-ініціатор направляє іншим сторонам письмову пропозицію із зазначенням 
предмета консультації та терміну її проведення. Сторони, які одержали таку 
пропозицію, зобов’язані взяти участь у консультації, спільно погодити порядок і 
строки її проведення та визначити склад учасників.

Права профспілок як представників працівників на отримання інформації і консультації 
забезпечуються Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» (частина 7 статті 20, частини 7, 8, 9, 10 статті 21, частина 1 та 3 статті 22, 
частина 1 статті 28, стаття 33, абзаци 1, 3, 4, 6 статті 40, стаття 41, частини 1, 2, 4 статті 
42, стаття 45).

Зокрема, цим Законом України забезпечено право профспілок на:

– проведення незалежних експертиз умов праці;
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– здійснення громадського контролю із зазначених питань;
– отримання інформації щодо намічуваних звільнень працівників не пізніше як 

за три місяці до таких заходів (включно із інформацією про причини звільнень, 
кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, терміни проведення 
звільнень);

– проведення консультацій з профспілками про заходи щодо запобігання 
звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих 
наслідків будь-яких звільнень;

– участь і проведення консультацій з питань залучення і використання в Україні 
іноземної робочої сили;

– безоплатне одержання інформації від роботодавців або їх об’єднань, державних 
органів та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових 
і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, інформації 
про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій 
(інформація має бути надана не пізніше п’ятиденного терміну).

Також роботодавці, їх об’єднання зобов’язані в тижневий термін надавати на запити 
профспілок, їх об’єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці 
та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, 
установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов’язаний на вимогу 
виборних профспілкових органів дати дозвіл на отримання в банківських установах 
інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації 
або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому 
органу. У разі відмови роботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання 
інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду.

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкротом» (частина 1 пункту 4 статті 29) передбачено, що у разі якщо планом санації 
передбачено звільнення працівників, праця яких не може бути задіяною під час його 
виконання, керуючий санацією до передбачуваного звільнення має подати первинній 
профспілковій організації відповідну інформацію, а також провести консультації з 
профспілками щодо вжиття заходів для запобігання звільненню, зведення кількості 
звільнених працівників до мінімальної або пом’якшення наслідків будь-якого 
звільнення. Вихідна допомога в такому разі виплачується за рахунок боржника або 
коштів від продажу майна боржника, або кредиту, одержаного для цієї мети.

Законом України «Про зайнятість населення» (абзац 5 пункту 3 статті 50, пункт 2 статті 51) 
встановлено обов’язок роботодавця проводити попередні консультації з первинною 
профспілковою організацією, з якою укладено колективний договір, щодо залучення 
працівників інших роботодавців, зокрема працівників суб’єктів господарювання, які 
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.

Професійні спілки та їх об’єднання:

1) беруть участь у:

– здійсненні заходів щодо забезпечення зайнятості населення;
– розробленні проектів актів законодавства з питань зайнятості населення та 

трудової міграції;
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– розробленні механізму та здійсненні контролю за дотриманням законодавства 
у сфері зайнятості населення, трудової міграції, професійного навчання та 
підтвердженні кваліфікації працівників;

– розробленні заходів щодо соціального захисту працівників, які вивільняються з 
підприємств, установ та організацій з ініціативи роботодавців;

– роботі координаційних комітетів сприяння зайнятості населення;
– консультаціях з питань залучення і використання в Україні іноземної робочої 

сили;
– управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

відповідно до законодавства, зокрема у формуванні проекту бюджету Фонду 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок 
безробіття;

– розробленні та оновленні професійних стандартів (кваліфікаційних характеристик), 
сприянні розвитку системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
працівників, забезпеченні їх належної якості та працевлаштуванні випускників 
професійно-технічних і вищих навчальних закладів;

– проведенні досліджень з проблем поточної та перспективної потреби ринку 
праці;

2) проводять разом з організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування консультації з питань 
зайнятості населення.

Професійні спілки та їх об’єднання мають право вносити органам виконавчої влади, 
органам місцевого самоврядування, роботодавцям та їх об’єднанням обов’язкові 
для розгляду пропозиції щодо вдосконалення механізму забезпечення зайнятості 
населення.

Право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями передбачено статтею 245 Кодексу законів про працю України.

Працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, 
професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені 
трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення 
роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і 
побутового обслуговування.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний створювати умови, які б 
забезпечували участь працівників в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов’язані у 
встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції працівників і 
повідомляти їх про вжиті заходи.

Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» встановлено 
гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів, щодо можливості для 
здійснення їх повноважень.

Так, зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної 
відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, 
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допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є.

Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, 
організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового 
представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання 
загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, 
членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки 
(об’єднання профспілок).

Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу 
профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом 
року після закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації 
підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній 
посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає 
продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством 
передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається 
працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв’язку 
з неналежним виконанням своїх обов’язків або за власним бажанням, за винятком 
випадків, коли це обумовлено станом здоров’я.

Працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних 
профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня 
робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи 
службових обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи 
угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі 
в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах 
трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, 
але не менше ніж дві години на тиждень.

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних 
профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова 
відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної 
плати за рахунок роботодавця.

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, 
що діє на підприємстві, в установі або організації, зберігаються соціальні пільги та 
заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до 
законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані 
додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

Також Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
передбачено обов’язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок 
(надання для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів 
працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, 
освітленням, прибиранням, транспортом, охороною здійснюється роботодавцем у 
порядку, передбаченому колективним договором (угодою)).

За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець 
щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок 
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профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного 
колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. 
Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.

Спори, пов’язані з невиконанням роботодавцем цих обов’язків, розглядаються в 
судовому порядку.

Водночас, з метою підвищення ефективності співпраці сторін соціального діалогу на 
локальному рівні (підприємство, установа, організація) існує потреба доопрацювання 
окремих норм законодавства з метою забезпечення відповідними правами всіх 
категорій представників працівників, визначених національним законодавством, з 
урахуванням прерогативи окремих категорій (профспілок).

Положення статті 6 Директиви (Конфіденційна інформація) в цілому враховано. 
Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» жодна із сторін не 
може відмовити в наданні інформації, крім випадків, якщо така інформація відповідно 
до закону належить до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом 
є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої 
обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. 
Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної 
особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в 
інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов’язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються 
законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу 
до неї регулюються законами.

Разом з тим, пропонується доопрацювати законодавчі норми з метою визначення 
порядку забезпечення збереження конфіденційності інформації з обмеженим 
доступом у разі, якщо роботодавцем буде прийнято рішення стосовно її надання 
представникам працівників.

Положення статті 8 Директиви (Захист прав) враховано в частині забезпечення захисту 
прав роботодавців та представників працівників. Законодавством передбачено 
правові процедури для надання можливості виконання зобов’язань, встановлених 
цією Директивою.

Водночас законодавство України потребує доопрацювання з метою визначення 
ефективних превентивних санкцій та порядку їх застосування до осіб, які порушують 
норми законодавства, аналогічні нормам, встановленим цією Директивою.

4. Головний виконавець та співвиконавці

Відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану імплементації є 
Мінсоцполітики.
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ІІ. ЗАХОДИ ПЛАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ 2002/14/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 
ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СПІВТОВАРИСТВА – СПІЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, 
РАДИ ТА КОМІСІЇ ПРО ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРАЦІВНИКІВ

№ Зміст заходу Виконавці Строк Програми та/
або проекти 

допомоги ЄС, 
інших донорів

Індикатор(и) 
виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1: Законодавче закріплення права:
всім категоріям представників працівників (у разі відсутності первинної профспілкової організації на 
підприємстві, в установі, організації) на отримання інформації щодо передбачених Директивою питань та 
участь у консультаціях з метою її обговорення і прийняття узгоджених рішень;
працівникам (у разі відсутності представників працівників на підприємстві, в установі, організації) на 
отримання інформації щодо передбачених Директивою питань та висловлення роботодавцю своєї 
позиції, про результати розгляду якої роботодавець інформує працівника у взаємоприйнятний спосіб
Статті 2, 4 Директиви
1.1. Нормотворчі заходи
Розроблення проекту Закону 
України щодо внесення змін 
до законодавчих актів України 
стосовно забезпечення права 
всіх категорій представників 
працівників на отримання 
інформації та консультації 
на підприємстві (в установі, 
організації)

Мінсоцполітики Грудень 
2016 року

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
Закону

Основне завдання 2: Упорядкування процедури інформування та проведення консультацій з питань, 
зазначених у статті 4 Директиви
Пункт 3 статті 1, стаття 4 Директиви
2.1. Нормотворчі заходи
Розроблення проекту Закону 
України щодо внесення змін 
до законодавчих актів України 
стосовно встановлення 
загального порядку 
інформування представників 
працівників (на підприємстві, в 
установі, організації, у фізичної 
особи – роботодавця) та 
проведення із ними консультацій

Мінсоцполітики Грудень 
2016 року

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
Закону

Основне завдання 3: Забезпечення збереження конфіденційності інформації з обмеженим доступом 
(передбачення окремих норм щодо заборони її розголошення) у разі, якщо роботодавцем буде прийнято 
рішення стосовно її надання представникам працівників
Стаття 6 Директиви
3.1. Нормотворчі заходи
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3.1.1. Розроблення проекту 
нормативно-правового акта 
у сфері соціального діалогу 
з метою надання права 
роботодавцям визначати 
тип інформації з обмеженим 
доступом за критеріями її 
конфіденційності для прийняття 
рішення щодо можливості 
надання такої інформації 
представникам працівників.
Розроблення за участю 
сторонами соціального 
діалогу критеріїв, що мають 
спростити диференціювання 
типу інформації з обмеженим 
доступом:
1) інформація, розголошення 
якої завдає серйозної шкоди 
функціонуванню підприємства, 
установи, організації (у 
такому випадку інформація не 
надається);
2) інформація, розголошення якої 
не спричинить серйозної шкоди 
функціонуванню підприємства, 
установи, організації (у такому 
випадку інформація (за згоди 
власника) надається та підлягає 
захисту від розголошення)

Мінсоцполітики Грудень 
2016 року

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
нормативно-
правового акта

3.1.2. Розроблення проекту 
Закону України щодо внесення 
змін до законодавчих актів 
України стосовно збереження 
конфіденційності інформації 
з обмеженим доступом (у 
разі, якщо роботодавцем буде 
прийнято рішення стосовно 
її надання представникам 
працівників)

Мінсоцполітики Грудень 
2016 року

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
Закону

Основне завдання 4: Визначення санкцій та порядку їх застосування до осіб, які порушують норми 
законодавства, встановлені цією Директивою
Стаття 8 Директиви
4.1. Нормотворчі заходи
Розроблення проекту Закону 
України щодо внесення змін 
до законодавчих актів України 
стосовно визначення санкцій 
у випадку порушення норм 
законодавства, аналогічних 
нормам цієї Директиви, та 
порядку їх застосування

Мінсоцполітики Грудень 
2016 року

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
Закону
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2.2 ДИРЕКТИВИ ГРУПИ «АНТИДИСКРИМІНАЦІЯ 
 ТА ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ»

ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 2000/43/ЄС 
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПУ РІВНОГО ВІДНОШЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД РАСОВОЇ ЧИ ЕТНІЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1. Підстави розроблення плану імплементації

План імплементації Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. щодо 
імплементації принципу рівноправності осіб незалежно від расової або етнічної 
приналежності (Офіційний вісник ЄС, L 180, 19.07.2000 р., с. 22–26) підготовлено на 
виконання:

статті 419-425 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з 
іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації протягом 4 років з дати набрання 
чинності Угодою);

пункту 408 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 (строк 
виконання відповідно до Плану заходів – серпень 2017 року).

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 
30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є забезпечення захисту осіб від дискримінації на 
основі расової або етнічної приналежності у питаннях умов доступу до зайнятості, 
індивідуальної праці та професії, включаючи критерії відбору і умови прийняття на 
роботу незалежно від сфери діяльності і на всіх рівнях професійної ієрархії, включаючи 
просування по службі; доступу до всіх типів і всіх рівнів професійної орієнтації, 
професійно-технічної підготовки, підвищення кваліфікації і перекваліфікації, 
включаючи досвід практичної роботи; зайнятості і умов роботи, включаючи звільнення 
і оплату праці; членства і вступу до організацій працівників або роботодавців, або 
до будь-якої організації, члени якої працюють за певною спеціальністю, включаючи 
пільги, надані такими організаціями; соціального захисту, включаючи соціальне 
забезпечення і охорону здоров’я; соціальних пільг; освіти; доступу та постачання 
товарів та послуг, доступних для громадськості, включаючи житло.
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Основними завданнями імплементації є:

– удосконалення системи контролю за дотриманням законодавства у сфері 
зайнятості населення, зокрема в частині недопущення дискримінації працівників 
на основі расової або етнічної приналежності під час прийому на роботу та 
запровадження дієвих механізмів виявлення порушень;

– посилення забезпечення ефективного доступу населення до інформації.

3. Короткий опис поточного стану імплементації 
акта законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації

Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законодавством у сфері 
освіти і зайнятості надаються можливості всім особам на основі рівності без якої-
небудь дискримінації розвивати і застосовувати свої здібності до праці у власних 
інтересах і відповідно до своїх прагнень, виходячи з потреб суспільства.

Відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень 
за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками.

Відповідно до статті 43 Конституції України держава гарантує рівні можливості у виборі 
професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного 
навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Кодексом законів про працю України (стаття 2-1) визначено, що Україна забезпечує 
рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і 
майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних 
поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших 
обставин.

Статтею 3 Закону України «Про зайнятість населення» визначено, що державна політика 
зайнятості населення базується на принципі забезпечення усім громадянам, незалежно 
від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, 
статі, віку, політичних переконань, ставлення до релігії, рівних можливостей в реалізації 
права на вільний вибір виду діяльності відповідно до здібностей та професійної 
підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних потреб.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про зайнятість населення» держава гарантує 
особі право на захист від будь-яких проявів дискримінації у сфері зайнятості 
населення за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, членства у професійних спілках або інших об’єднаннях громадян, статі, 
віку, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками. Не вважається дискримінацією здійснення заходів 
щодо додаткового сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян.

В оголошеннях (рекламі) про вакансії забороняється зазначати обмеження щодо 
віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком 
специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, 
висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які 
працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.
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Обмеження щодо змісту оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу) 
та відповідальність за порушення встановленого порядку їх розповсюдження 
встановлюються статтею 24-1 Закону України «Про рекламу».

Відповідно до статті 22 Кодексу законів про працю України забороняється 
необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Будь-яке пряме або непряме 
обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні 
та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового 
стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, 
релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, 
роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватись 
законодавством України.

Принцип  рівності прав громадян закріплений у Законі України «Про загаль-
нообов’яз кове державне страхування на випадок безробіття», яким не передбачено 
жодних обмежень за ознакою походження, соціального і майнового стану, расо-
вої і національної належності статі тощо для осіб щодо страхування на випадок 
безробіття.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про оплату праці» забороняється будь-яке 
зниження розмірів оплати праці залежно від походження, соціального і майнового 
стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 
переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і 
характеру занять, місця проживання.

Питання впровадження рівноправного поводження у сфері зайнятості і професійної 
діяльності під час ведення соціального діалогу та укладання договорів і угод між 
сторонами соціального діалогу врегульовано Законами України «Про соціальний 
діалог в Україні» та «Про колективні договори та угоди».

Законом України «Про професійний розвиток працівників» унормовується система 
професійного навчання працівників на виробництві із врахуванням перспективного 
європейського досвіду у цій сфері. Державна політика у сфері професійного розвитку 
працівників формується за принципами доступності професійного розвитку 
працівникам, додержання інтересів роботодавця та працівника, безперервності 
процесу професійного розвитку працівників.

Статтею 8 Закону України «Про зайнятість населення» визначено, що кожна особа 
має право на професійне навчання, яке реалізується шляхом первинної професійної 
підготовки, перепідготовки, спеціалізації і підвищення кваліфікації, стажування у 
професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, 
безпосередньо на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг з метою здобуття 
особою відповідної кваліфікації або приведення її рівня у відповідність із вимогами 
сучасного виробництва та сфери послуг.

Згідно із статтею 3 Закону України «Про освіту» громадяни України мають право на 
безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статті, раси, 
національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних 
переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, 
місця проживання та інших обставин.
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Статтею 4 Закону України «Про вищу освіту» визначено, що право на вищу освіту 
гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору 
шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану 
здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин. 
Громадяни України вільні у виборі вищого навчального закладу, форми здобуття 
вищої освіти і спеціальності.

Згідно із статтею 5 Закону України «Про професійно-технічну освіту» громадяни 
України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до 
своїх здібностей і нахилів. Обмеження допускаються за медичними та віковими 
показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються 
Кабінетом Міністрів України.

Законодавство України в частині зайнятості і професійної діяльності в цілому відповідає 
вимогам Директиви Ради 2000/43/ЄС та міжнародним стандартам. Водночас потребує 
удосконалення система контролю за дотриманням законодавства у сфері зайнятості 
населення, зокрема в частині недопущення дискримінації працівників під час прийому 
на роботу та запровадження дієвих механізмів виявлення порушень. Таким чином 
реалізація комплексу нормотворчих та організаційних заходів, передбачених планом 
імплементації, сприятиме максимальному досягненню цілей та вимог, закріплених 
Директивою 2000/43/ЄС.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, 
аналогічні тим, які врегульовано у Директиві Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року 
щодо імплементації принципу рівноправності осіб незалежно від расової або етнічної 
приналежності, є: Конституція України;

Кодекс законів про працю України;
Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;
Закон України «Про зайнятість населення»;
Закон України «Про професійний розвиток працівників»;
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
Закон України «Про оплату праці»;
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про вищу освіту»;
Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
Закон України «Про соціальний діалог в Україні»;
Закон України «Про колективні договори та угоди»;
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;
Закон України «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок 
безробіття»;
Закон України «Про рекламу».
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» 
від 26 вересня 2013 року № 717.
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4. Головний виконавець та співвиконавці

Головним відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану 
імплементації, зокрема за реалізацію основного завдання 1 «Удосконалення системи 
контролю за дотриманням законодавства у сфері зайнятості населення, зокрема 
в частині недопущення дискримінації працівників на основі расової або етнічної 
приналежності під час прийому на роботу та запровадження дієвих механізмів 
виявлення порушень” та основного завдання 2 «Посилення забезпечення ефективного 
доступу населення до інформації2 є Мінсоцполітики.

Співвиконавцем, відповідальним за реалізацію заходу 1.1.4 в рамках реалізації 
завдання 1, є Міністерство юстиції.

ІІ. ЗАХОДИ ПЛАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 2000/43/ЄС 
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПУ РІВНОГО ВІДНОШЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД РАСОВОЇ ЧИ ЕТНІЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ

№ Зміст заходу Виконавці Строк Програми та/
або проекти 

допомоги ЄС, 
інших донорів

Індикатор(и) 
виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1: Удосконалення системи контролю за дотриманням законодавства у сфері зайнятості 
населення, зокрема в частині недопущення дискримінації працівників на основі расової або етнічної 
приналежності під час прийому на роботу та запровадження дієвих механізмів виявлення порушень
Стаття 7 Директиви
1.1. Нормотворчі заходи
1.1.1. Розроблення законопроекту 
про внесення змін до законів 
України «Про зайнятість 
населення» та «Про рекламу» 
щодо надання уповноваженому 
органу з реалізації державної 
політики з питань державного 
нагляду та контролю за 
дотриманням законодавства 
про зайнятість населення 
повноважень застосовувати 
заходи впливу за порушення 
вимог законодавства щодо 
реклами про вакансії (прийом на 
роботу)

Мінсоцполітики 2016 рік Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
Закону

1.1.2. Розроблення проекту 
нормативно-правового акта про 
затвердження порядку щодо 
можливостей застосування 
заходів впливу до порушників 
вимог законодавства щодо 
реклами про вакансії (прийом на 
роботу)

Мінсоцполітики 2016 рік Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
нормативно-
правового акта

1.1.3. Розроблення проекту 
нормативно-правового 
акта щодо посилення 
відповідальності приватних 
агентств зайнятості за порушення 
вимог антидискримінаційного 
законодавства під час надання 
послуг

Мінсоцполітики 2016 рік Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
нормативно-
правового акта
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1.1.4. Розроблення законопроекту 
про внесення змін до Кодексу про 
адміністративні правопорушення 
щодо застосування заходів 
впливу за встановлення фактів 
дискримінації у сфері праці

Мін’юст 2016 рік Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання

Прийняття 
Закону

1.1.5. Розроблення законопроекту 
про ратифікацію Конвенції МОП 
№ 181 про приватні агентства 
зайнятості

Мінсоцполітики 2016 рік Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
Закону

1.2. Організаційні заходи
1.2.1. Забезпечення кадрової, 
фінансової та матеріально-
технічної спроможності 
уповноваженого органу з 
реалізації державної політики 
з питань державного нагляду 
та контролю за дотриманням 
законодавства про зайнятість 
населення

Мінсоцполітики 2015 рік Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»,
Проекти 
технічної 
допомоги 
ЄС, МОП, 
ООН та інших 
організацій

Забезпечення 
належного 
функціонування 
уповноваженого 
органу з 
реалізації 
державної 
політики з питань 
державного 
нагляду та 
контролю за 
дотриманням 
законодавства 
про зайнятість 
населення

1.2.2. Проведення семінарів-
тренінгів з метою навчання 
та підвищення кваліфікації 
працівників уповноваженого 
органу з реалізації державної 
політики з питань державного 
нагляду та контролю за 
дотриманням законодавства 
про зайнятість населення 
щодо запобігання та протидії 
дискримінації у сфері праці 
на основі міжнародних 
трудових стандартів та кращого 
європейського досвіду

Мінсоцполітики 2015-2017 
роки

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»,
Проекти 
технічної 
допомоги 
ЄС, МОП, 
ООН та інших 
організацій

Проведення 
запланованої 
кількості 
семінарів-
тренінгів
Підвищення 
кваліфікації 
працівників 
уповноваженого 
органу з 
реалізації 
державної 
політики з питань 
державного 
нагляду та 
контролю за 
дотриманням 
законодавства 
про зайнятість 
населення

Основне завдання 2: Посилення забезпечення ефективного доступу населення до інформації
Стаття 10 Директиви
2.1. Організаційні заходи
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2.1.1. Проведення семінарів-
тренінгів з метою підвищення 
кваліфікації представників органів 
державної влади, роботодавців, 
кадрових служб підприємств, 
приватних агентств зайнятості 
щодо дотримання законодавства 
з питань запобігання та 
протидії дискримінації у сфері 
праці на основі міжнародних 
трудових стандартів та кращого 
європейського досвіду

Мінсоцполітики 2015-2017 
роки

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»,
Проекти 
технічної 
допомоги 
ЄС, МОП, 
ООН та інших 
організацій

Проведення 
запланованої 
кількості 
семінарів-
тренінгів
Підвищення 
кваліфікації 
представників 
органів 
державної влади, 
роботодавців, 
кадрових служб 
підприємств, 
приватних 
агентств 
зайнятості
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 2000/78/ЄС  ПРО 
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РІВНОГО ВІДНОШЕННЯ У 
СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. Загальна частина 
1. Підстави розроблення плану імплементації

План імплементації Директиви Ради 2000/78/ ЄС від 27 листопада 2000 р. про 
встановлення загальної системи рівного відношення у сфері зайнятості та професійної 
діяльності (Офіційний вісник ЄС, L 303, 2 грудня 2000 р., с. 16–22) підготовлено на 
виконання:

– статті 419-425 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-
членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації протягом 4 років з 
дати набрання чинності Угодою);

– пункту 409 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 
року № 847 (строк виконання відповідно до Плану заходів – серпень 2017 року).

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 
30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є забезпечення захисту осіб від дискримінації 
на основі релігії або віросповідання, обмеженості фізичних можливостей, віку або 
сексуальної орієнтації у питаннях умов доступу до зайнятості, індивідуальної праці 
та професії, включаючи критерії відбору і умови прийняття на роботу незалежно 
від сфери діяльності і на всіх рівнях професійної ієрархії, включаючи просування по 
службі; доступу до всіх типів і всіх рівнів професійної орієнтації, професійно-технічної 
підготовки, підвищення кваліфікації і перекваліфікації, включаючи досвід практичної 
роботи; зайнятості і умов роботи, включаючи звільнення і оплату праці; членства і 
вступу до організацій працівників або роботодавців, або до будь-якої організації, 
члени якої працюють за певною спеціальністю, включаючи пільги, надані такими 
організаціями.

Основними завданнями імплементації є:
– удосконалення системи контролю за дотриманням законодавства у сфері 

зайнятості населення, зокрема в частині недопущення дискримінації працівників 
на основі релігії або віросповідання, обмеженості фізичних можливостей, віку або 
сексуальної орієнтації під час відбору та прийому на роботу та запровадження 
дієвих механізмів виявлення порушень;

– посилення забезпечення ефективного доступу населення до інформації.
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3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в Україні 
та очікувані результати імплементації

Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законодавством у сфері 
освіти і зайнятості надаються можливості всім особам на основі рівності без якої-
небудь дискримінації розвивати і застосовувати свої здібності до праці у власних 
інтересах і відповідно до своїх прагнень, виходячи з потреб суспільства.

Відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень 
за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками.

Відповідно до статті 43 Конституції України держава гарантує рівні можливості у виборі 
професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного 
навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Кодексом законів про працю України (стаття 2-1) визначено, що Україна забезпечує 
рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і 
майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних 
поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших 
обставин.

Статтею 3 Закону України «Про зайнятість населення» визначено, що державна 
політика зайнятості населення базується на принципі забезпечення усім громадянам, 
незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної 
належності, статі, віку, політичних переконань, ставлення до релігії, рівних 
можливостей в реалізації права на вільний вибір виду діяльності відповідно до 
здібностей та професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних 
потреб.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про зайнятість населення» держава гарантує 
особі право на захист від будь-яких проявів дискримінації у сфері зайнятості 
населення за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, членства у професійних спілках або інших об’єднаннях громадян, статі, 
віку, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками. Не вважається дискримінацією здійснення заходів 
щодо додаткового сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян.

В оголошеннях (рекламі) про вакансії забороняється зазначати обмеження щодо 
віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком 
специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, 
висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які 
працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.

Обмеження щодо змісту оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу) 
та відповідальність за порушення встановленого порядку їх розповсюдження 
встановлюються статтею 24-1 Закону України «Про рекламу».

Законом України «Про зайнятість населення» передбачено додаткові гарантії 
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зайнятості для окремих категорій громадян, які потребують соціального захисту і не 
здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. До зазначеної категорії громадян 
відносяться зокрема батьки з сімейними обов’язками, молодь, інваліди, які не досягли 
пенсійного віку.

Відповідно до статті 22 Кодексу законів про працю України забороняється 
необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Будь-яке пряме або непряме 
обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні 
та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового 
стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, 
релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, 
роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватись 
законодавством України.

Питання впровадження рівноправного поводження у сфері зайнятості і професійної 
діяльності під час ведення соціального діалогу та укладання договорів і угод між 
сторонами соціального діалогу врегульовано Законами України «Про соціальний 
діалог в Україні» та «Про колективні договори та угоди».

Принцип рівності прав громадян закріплений у Законі України «Про загальнообов’язкове 
державне страхування на випадок безробіття», яким не передбачено жодних обме-
жень за ознакою походження, соціального і майнового стану, расової і національної 
належності статі тощо для осіб щодо страхування на випадок безробіття.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про оплату праці» забороняється будь-яке 
зниження розмірів оплати праці залежно від походження, соціального і майнового 
стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 
переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і 
характеру занять, місця проживання.

Законом України «Про професійний розвиток працівників» унормовується система 
професійного навчання працівників на виробництві із врахуванням перспективного 
європейського досвіду у цій сфері. Державна політика у сфері професійного розвитку 
працівників формується за принципами доступності професійного розвитку 
працівникам, додержання інтересів роботодавця та працівника, безперервності 
процесу професійного розвитку працівників.

Статтею 8 Закону України «Про зайнятість населення» визначено, що кожна особа 
має право на професійне навчання, яке реалізується шляхом первинної професійної 
підготовки, перепідготовки, спеціалізації і підвищення кваліфікації, стажування у 
професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, 
безпосередньо на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг з метою здобуття 
особою відповідної кваліфікації або приведення її рівня у відповідність із вимогами 
сучасного виробництва та сфери послуг.

Згідно із статтею 3 Закону України «Про освіту» громадяни України мають право на 
безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статті, раси, 
національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних 
переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, 
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місця проживання та інших обставин.

Статтею 4 Закону України «Про вищу освіту» визначено, що право на вищу освіту 
гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору 
шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану 
здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин. 
Громадяни України вільні у виборі вищого навчального закладу, форми здобуття 
вищої освіти і спеціальності.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на безоплатне 
забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням 
технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я 
(для осіб з особливими освітніми потребами), а також спеціальний навчально-
реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури вищого навчального 
закладу відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень 
життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

Згідно із статтею 5 Закону України «Про професійно-технічну освіту» громадяни 
України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до 
своїх здібностей і нахилів. Обмеження допускаються за медичними та віковими 
показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються 
Кабінетом Міністрів України.

Реалізація інвалідами права на працю забезпечується протягом останніх років 
з урахуванням впровадженої в українському законодавстві практики країн ЄС, 
особливо це стосується діючої системи квотування для роботодавців робочих місць, 
призначених для працевлаштування інвалідів.

Також, завдяки тому, що Україною ратифіковано Конвенцію МОП № 159 про професійну 
реабілітацію та зайнятість інвалідів і Конвенцію ООН про права інвалідів, що є частиною 
національного законодавства України, у 2011 році внесені осучаснені зміни до Законів 
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні», що стосуються, зокрема, недопущення дискримінації в усіх сферах 
життєдіяльності інвалідів, у тому числі у сфері їх працевлаштування.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» (далі – Закон) інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-
економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, 
законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України.

Відповідно до статті 2 Закону інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, 
що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її 
життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації 
нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється.
Терміни «дискримінація за ознакою інвалідності», «розумне пристосування» та 
«універсальний дизайн» вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права 
інвалідів.
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Відповідно до статті 17 Закону з метою реалізації творчих і виробничих здібностей 
інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується 
право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися 
підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за 
ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів 
інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-
соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних 
обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової 
діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я інвалідів.

Згідно із статтею 19 Закону для підприємств, установ, організацій, у тому числі 
підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які 
використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для 
працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової 
чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 
осіб, — у кількості одного робочого місця.

Виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною 
першою цієї статті, вважається працевлаштування підприємством, установою, 
організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій 
інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для яких це 
місце роботи є основним.

Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій 
громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, 
у разі незабезпечення виконання нормативів робочих місць для працевлаштування 
інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та пра-
цевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Відповідно до статті 20 Закону підприємства, установи, організації, у тому числі 
підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які 
використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих 
інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього 
Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту 
інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі 
середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, 
у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної 
особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для 
працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, 
організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, 
фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських 
санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте 
інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати 
на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, 
організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує 
найману працю. Положення цієї частини не поширюється на підприємства, установи 
і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих 
бюджетів.
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Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою 
нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки 
Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму 
недоїмки за весь її строк.

Сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підприємства, установи, 
організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, 
фізичні особи, які використовують найману працю, проводять відповідно до закону 
за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків 
і зборів (обов’язкових платежів).

Адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами, 
установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських 
організацій інвалідів, фізичними особами, зазначеними в частині першій цієї статті, 
самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення 
нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону. При цьому до 
правовідносин із стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених 
цим Законом, не застосовуються строки, визначені статтею 250 Господарського 
кодексу України.

У разі несплати адміністративно-господарських санкцій або пені чи неможливості їх 
сплати за рішенням суду їх стягнення в примусовому порядку може бути звернено 
на майно підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації 
громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, 
в порядку, передбаченому законом.

Спори, що виникають із правовідносин за статтями 19, 20 цього Закону, вирішуються 
Фондом соціального захисту інвалідів або в судовому порядку.

Відповідно до статті 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і 
звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу 
робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального 
захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів, тягнуть за собою 
накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Абзац перший статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 09.07.2003 № 1058 визначає право особи на призначення пенсії 
за віком після досягнення віку 60 років. Абзац другий зазначеної статті передбачає 
поступове (до 2021р.) підвищення пенсійного віку жінкам, які народилися до 1961 
р., з 55 до 60 років. Таким чином, законодавством визначені рівні умови для жінок і 
чоловіків в частині призначення пенсій.

У свою чергу, визначені законодавством положення щодо спеціальних умов виходу 
на пенсію згідно із Законом України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723, 
на пільгових умовах та за вислугу років мають розглядатися в контексті пільгового 
режиму (компенсатори за особливі умови праці), а не як прояв дискримінації.

Законодавство України в частині зайнятості і професійної діяльності в цілому відповідає 
вимогам Директиви Ради 2000/78/ЄС та міжнародним стандартам. Водночас потребує 
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удосконалення система контролю за дотриманням законодавства у сфері зайнятості 
населення, зокрема в частині недопущення дискримінації працівників під час прийому 
на роботу та запровадження дієвих механізмів виявлення порушень.

Таким чином реалізація комплексу нормотворчих та організаційних заходів, 
передбачених планом імплементації, сприятиме максимальному досягненню цілей 
та вимог, закріплених Директивою № 2000/78/ЄС.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, 
аналогічні тим, які врегульовано у Директиві Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 
року, що встановлює загальні рамки рівноправного поводження у сфері зайнятості і 
професійної діяльності, є:

 Конституція України;
 Кодекс законів про працю України;
 Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;
 Закон України «Про зайнятість населення»;
 Закон України «Про професійний розвиток працівників»;
 Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
 Закон України «Про оплату праці»;
 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
 Закон України «Про освіту»;
 Закон України «Про вищу освіту»;
 Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
 Закон України «Про соціальний діалог в Україні»;
 Закон України «Про колективні договори та угоди»;
 Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок 

безробіття»;
 Закон України «Про рекламу»;
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне Страхування»;
 Закон України «Про державну службу».

4. Головний виконавець та співвиконавці

Головним відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану 
імплементації є Мінсоцполітики.

Головним співвиконавцем відповідальним за реалізацію заходу 1.1.4 в рамках 
реалізації завдання 1, є Міністерство юстиції.
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ІІ. ЗАХОДИ ПЛАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ ЄС 2000/78/ЄС 
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РІВНОГО ВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ 

ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ Зміст заходу Виконавці Строк Програми та/
або проекти 
допомоги ЄС, 
інших донорів

Індикатор(и) 
виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1: Удосконалення системи контролю за дотриманням законодавства у сфері 
зайнятості населення, зокрема в частині недопущення дискримінації працівників на основі релігії або 
віросповідання, обмеженості фізичних можливостей, віку або сексуальної орієнтації під час відбору 
прийому на роботу та запровадження дієвих механізмів виявлення порушень
Стаття 9 Директиви
1.1. Нормотворчі заходи
1.1.1. Розроблення 
законопроекту про внесення 
змін до законів України «Про 
зайнятість населення» та 
«Про рекламу» щодо надання 
уповноваженому органу з 
реалізації державної політики 
з питань державного нагляду 
та контролю за дотриманням 
законодавства про зайнятість 
населення повноважень 
застосовувати заходи впливу за 
порушення вимог законодавства 
щодо реклами про вакансії 
(прийом на роботу), а також 
заборони при працевлаштуванні 
дискримінації на основі 
сексуальної орієнтації

Мінсоцполітики 2016 рік Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
Закону

1.1.2. Розроблення проекту акта 
Кабінету Міністрів України про 
затвердження порядку щодо 
можливостей застосування 
заходів впливу до порушників 
вимог законодавства щодо 
реклами про вакансії (прийом на 
роботу)

Мінсоцполітики 2016 рік Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
акта Кабінету 
Міністрів України

1.1.4. Розроблення 
законопроекту про внесення 
змін до Кодексу про 
адміністративні правопорушення 
щодо застосування заходів 
впливу за встановлення фактів 
дискримінації у сфері праці

Мін’юст 2016 рік Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
Закону

1.1.5. Розроблення 
законопроекту про ратифікацію 
Конвенції МОП № 181 про 
приватні агентства зайнятості

Мінсоцполітики 2016 рік Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
Закону

1.1.6. Розроблення 
законопроекту щодо 
впровадження стимулюючих 
механізмів для роботодавців 
з метою працевлаштування 
інвалідів

Мінсоцполітики 2016 рік Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Прийняття 
Закону
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1.2. Організаційні заходи
1.2.1. Забезпечення кадрової, 
фінансової та матеріально-
технічної спроможності 
уповноваженого органу з 
реалізації державної політики 
з питань державного нагляду 
та контролю за дотриманням 
законодавства про зайнятість 
населення

Мінсоцполітики 2015 рік Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»

Забезпечення 
належного 
функціонування 
уповноваженого 
органу з 
реалізації 
державної 
політики з питань 
державного 
нагляду та 
контролю за 
дотриманням 
законодавства 
про зайнятість 
населення

Основне завдання 2: Посилення забезпечення ефективного доступу населення до інформації
Стаття 12 Директиви
2.1. Організаційні заходи
2.1.1. Проведення семінарів-
тренінгів з метою підвищення 
кваліфікації представників 
органів державної влади, 
роботодавців, кадрових 
служб підприємств, приватних 
агентств зайнятості щодо 
дотримання законодавства 
з питань запобігання та 
протидії дискримінації у сфері 
праці на основі міжнародних 
трудових стандартів та кращого 
європейського досвіду

Мінсоцполітики 2015-2017 
роки

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
«Зайнятість, 
соціальні 
питання та 
адаптація»,
Проекти 
технічної 
допомоги 
ЄС, МОП, 
ООН та інших 
організацій

Проведення 
запланованої 
кількості 
семінарів-
тренінгів 
Підвищення 
кваліфікації 
представників 
органів 
державної влади, 
роботодавців, 
кадрових служб 
підприємств, 
приватних 
агентств 
зайнятості
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 2004/113/ЄС 
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПІВ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ТА РІВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК У ПИТАННЯХ 
ДОСТУПУ ТА ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. Загальна частина 
1. Підстави розроблення плану імплементації

План імплементації Директиви Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 р. про реалізацію 
принципів рівних можливостей та рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях 
доступу та постачання товарів та послуг (Офіційний вісник ЄС, L 373, 21 грудня 2004 р, 
с. 37–43) підготовлено на виконання:

– статті 424 та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації протягом 
3 років з дати набрання чинності Угодою);

– пункту 404 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 
(строк виконання відповідно до Плану заходів – серпень 2017 рік).

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 
30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є створення умов в Україні для ліквідації 
дискримінації за ознакою статі в доступі до товарів і послуг, їх постачання і надання.

Основними завданнями імплементації є:

підсилення та реформування механізму забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок та чоловіків;

удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою 
статі;

забезпечення інформаційної прозорості, підвищення ефективності інформування 
громадськості.

3. Короткий опис поточного стану імплементації 
акта законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації

Державна політика України спрямована на створення передумов для забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя, 
подолання всіх форм дискримінації за ознакою статі, найповнішої реалізації природних 
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здібностей жінок і чоловіків у трудовій сфері, суспільному та особистому житті.

Механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні 
складається з системи центральних органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, інституту радників 
з гендерних питань, інститутів громадянського суспільства.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні 
тим, які врегульовано у Директиві 2004/113/ЄС, є:

Конституція України (стаття 24);

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року2;

Наказ Мінсоцполітики від 08.06.2012 № 345 «Про Експертну раду з питань розгляду 
звернень за фактами дискримінації за ознакою статі»;

Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 01.02.2013 № 
11/02-13 «Про експертну раду з питань недискримінації та ґендерної рівності при 
Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань 
дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності».

Законодавство України в частині регулювання основ забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації за ознакою статі в цілому 
відповідає вимогам Директиви 2004/113/ЄС та міжнародним стандартам.

Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
передбачає запровадження стандартів рівності жінок і чоловіків з урахуванням 
кращого європейського досвіду, у тому числі у сфері соціально-трудових відносин; 
гармонізацію вітчизняного та європейського законодавства в частині забезпечення 
рівності прав і можливостей жінок і чоловіків. Налагоджена співпраця з міжнародними 
та громадськими організаціями, які працюють у сфері гендерних перетворень.

Водночас необхідно підсилення та реформування механізму забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків, удосконалення механізму реалізації права 
на захист від дискримінації за ознакою статі.

Таким чином реалізація комплексу нормотворчих, організаційних, заходів, 
передбачених планом імплементації, сприятиме максимальному досягненню цілей 
та вимог, закріплених Директивою 2004/113/ЄС.

4. Головний виконавець та співвиконавці

Головним відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану 
імплементації є Мінсоцполітики.
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ІІ. ЗАХОДИ ПЛАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 2004/113/ЄС 
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПІВ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА РІВНОГО СТАВЛЕННЯ 

ДО ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК У ПИТАННЯХ ДОСТУПУ 
ТА ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

№ Зміст заходу Виконавці Строк Програми та/
або проекти 

допомоги ЄС, 
інших донорів

Індикатор(и) 
виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1: Посилення та реформування механізму забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків
Статті 11, 12 Директиви
1.1. Організаційні заходи
1.1.1. Відновлення інституту 
радників з гендерних питань

Мінсоцполітик Грудень 
2015 рік

Забезпечення 
застосування 
підходів рівного 
ставлення у 
діяльності 
органів 
державної влади

1.1.2. Узагальнення досвіду 
роботи міжнародних та 
громадських організацій, які 
працюють у сфері протидії 
дискримінації за ознакою статі

Мінсоцполітики Лютий 2015 
року

Створення бази 
даних організацій 
які працюють у 
сфері протидії 
дискримінації за 
ознакою статі

1.1.3. Організація і проведення 
тренінгів та навчальних заходів 
з метою підвищення кваліфікації 
кадрів у сфері забезпечення 
гендерної рівності та протидії 
дискримінації за ознакою статі

Мінсоцполітики 2016 рік Залучення 
міжнародної 
технічної 
допомоги

Проведення 
запланованої 
кількості 
тренінгів та 
навчальних 
заходів

Основне завдання 2: Удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою 
статі
Статті 8, 9, 10, 14 Директиви
2.1.1. Розроблення 
законопроекту про внесення 
змін до Закону України 
«Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в 
Україні» стосовно захисту від 
дискримінації за ознакою 
статі, яким передбачатиметься 
запровадження відповідних 
санкцій за дискримінацію за 
ознакою статі

Мінсоцполітики 2016 рік Прийняття 
Закону

2.2. Організаційні заходи
2.2.1. Забезпечення ефективного 
функціонування Експертної ради 
з питань розгляду звернень 
за фактами дискримінації за 
ознакою статі

Мінсоцполітики 2016 рік Забезпечення 
регулярного 
розгляду 
звернень та 
прийняття рішень 
щодо захисту від 
дискримінації

Основне завдання 3: Забезпечення інформаційної прозорості, підвищення ефективності інформування 
громадськості
Статті 3, 12 Директиви
3.1. Організаційні заходи
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3.1.1. Проведення дослідження 
щодо рівня доступу до 
правосуддя жінок та чоловіків, 
які зазнали дискримінацію та 
насильство за ознакою статі

Мінсоцполітики Грудень 
2015 року

Отримання та 
впровадження 
результатів 
дослідження, 
яким визначено 
рівень доступу 
до правосуддя 
жінок та 
чоловіків, 
які зазнали 
дискримінацію 
та насильство за 
ознакою статі

3.1.2. Налагодження системи 
поширення інформації стосовно 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків 
та питань, які стосуються 
дискримінації

Мінсоцполітики Грудень 
2015 року

Публікація та 
поширення 
інформації 
стосовно 
забезпечення 
рівних прав та 
можливостей 
жінок і чоловіків 
та питань, які 
стосуються 
дискримінації
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 2010/18/ЄС ПРО 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЮ ПЕРЕГЛЯНУТОЇ РАМКОВОЇ УГОДИ ЩОДО 
БАТЬКІВСЬКОЇ ВІДПУСТКИ, УКЛАДЕНОЇ UNICE, CEEP І ETUC, 
ТА СКАСУВАННЯ ДИРЕКТИВИ 96/34/ЄС

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. Підстави розроблення плану імплементації

План імплементації Директиви Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 р. про 
імплементацію переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної 
UNICE, CEEP і ETUC, та скасування Директиви 96/34/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 68, 18 
березня 2010 р., с. 13–20) підготовлено на виконання:

– статті 424 та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації протягом 
3 років з дати набрання чинності Угодою);

– пункту 405 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 
(строк виконання відповідно до Плану заходів – серпень 2017 рік).

Розроблення плану обумовлене доцільністю імплементації Директиви 2010/18/ЄС, 
прийнятої на заміну Директиві Ради 96/34/ЄС від 3 червня 1996 року про рамкову 
угоду щодо батьківської відпустки, укладену UNICE, CEEP і ETUC.

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 
30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є зміцнення трудових прав працівників, забезпечення 
надання відповідних соціальних гарантій усім працівникам, без дискримінації за 
ознакою статі.

Основними завданнями імплементації є:

гарантування дотримання цілей Директиви, якими передбачено необхідність 
забезпечення умов щодо тривалості відпустки у зв’язку з усиновленням дітей, старших 
трьох років, яка має бути не менше трьох місяців;

забезпечення можливості встановлення скороченої тривалості робочого часу або 
неповного робочого часу як жінкам так і чоловікам;

визначення права щодо відсутності на роботі у випадку настання надзвичайних 
обставин у невідкладних справах сімейного характеру, пов’язаних з хворобою або 
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нещасним випадком, що вимагають безпосередньої присутності працівника.

3. Короткий опис поточного стану імплементації 
акта законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації

Забезпечення працівникам можливостей поєднувати роботу з сімейними обов’язками 
є важливим елементом.

В цілому національне законодавство адаптовано до норм Директиви.

Разом із тим, у деяких випадках, переважне право, що стосується догляду за дітьми, 
надається жінці. У цій частині законодавство України потребує приведення у 
відповідність до норм Директиви.

Приведення національного законодавства до норм Директиви надасть рівні 
можливості для чоловіків та жінок у вихованні дітей, без дискримінації за ознакою 
статі.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні 
тим, які врегульовано у Директиві, є:

Кодекс законів про працю України; Закону України «Про відпустки»;

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

4. Головний виконавець та співвиконавці

Відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану імплементації є 
Мінсоцполітики.

ІІ. ЗАХОДИ ПЛАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 2010/18/ЄС 
ПРО ІМПЛЕМЕНТАЦІЮ ПЕРЕГЛЯНУТОЇ РАМКОВОЇ УГОДИ ЩОДО БАТЬКІВСЬКОЇ 

ВІДПУСТКИ, УКЛАДЕНОЇ UNICE, CEEP І ETUC
№ Зміст заходу Виконавці Строк Програми та/

або проекти 
допомоги ЄС, 
інших донорів

Індикатор(и) 
виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1:
Усунення дискримінації за ознакою статі щодо батьківської відпустки в частині надання відпустки для до-
гляду за дитиною у разі усиновлення та її тривалості;
встановлення скороченого та неповного робочого дня/тижня для осіб, які вийшли з батьківської відпуст-
ки
Положення Рамкової угоди щодо батьківської відпустки
1.1. Нормотворчі заходи
1.1.1.Розроблення проекту Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
тривалості відпустки у разі уси-
новлення дитини старше трьох 
років»

Мінсоцполітики 2017 рік Прийняття 
Закону
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1.1.2. Розроблення проекту За-
кону України «Про внесення змін 
до Кодексу законів про працю 
України» (щодо приведення стат-
ті 182 Кодексу у відповідність із 
змінами, які були внесення у За-
кону України «Про відпустки» (із 
статтею 17 та 181)

Мінсоцполітики 2017 рік Прийняття 
Закону

1.1.3. Розроблення проекту Зако-
ну України «Про внесення змін до 
Кодексу законів про працю Укра-
їни» (щодо права на скорочену 
тривалість робочого часу та не-
повного робочого часу на рівних 
умовах, як для чоловіків так і для 
жінок)

Мінсоцполітики 2017 рік Прийняття 
Закону

1.2. Організаційні заходи
1.2.1. Консультації з міжнарод-
ними експертами щодо застосу-
вання положень пункту 2 статті 
2 Директиви (щодо надання 
батьківської відпустки без права 
передачі)

Мінсоцполітики 2015 рік Залучення 
міжнародних 
експертів

За результатами 
консультацій, 
у разі потреби, 
внесення змін до 
національного 
законодавства

Основне завдання 2: Врегулювання питання щодо відсутності на роботі у випадку настання надзвичайних 
обставин у невідкладних справах сімейного характеру, пов’язаних з хворобою або нещасним випадком, 
що вимагають безпосередньої присутності працівника
Стаття 3 Директиви
2.1. Організаційні заходи
2.1.1. Консультації з міжнародни-
ми експертами щодо застосуван-
ня положень статті 3 Директиви 
(щодо відсутності на роботі у 
випадку настання надзвичайних 
обставин)

Мінсоцполітики 2015 рік Залучення 
міжнародних 
експертів

За результатами 
консультацій, 
у разі потреби, 
внесення змін до 
національного 
законодавства
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 92/85/ЄЕС ПРО ВЖИТТЯ 
ЗАХОДІВ З ПОЛІПШЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
НА ВИРОБНИЦТВІ ВАГІТНИХ ПРАЦІВНИЦЬ, ПРАЦІВНИЦЬ, ЯКІ 
НЕЩОДАВНО НАРОДИЛИ, АБО ГОДУЮТЬ (ДЕСЯТА ІНДИВІДУАЛЬНА 
ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ СТАТТІ 16 (1) ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. Підстави розроблення плану імплементації

План імплементації Директиви Ради 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. про вжиття 
заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на виробництві вагітних працівниць, 
працівниць, які нещодавно народили, або годують (десята індивідуальна Директива у 
значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС, L 348, 28 листопада 
1992 р., с. 1–7) підготовлено на виконання:

– статті 424 та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 
державами-членами, з іншої сторони (строк імплементації протягом 3 років з 
дати набрання чинності Угодою);

– пункту 406 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії 
і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 
(строк виконання відповідно до Плану заходів серпень 2017 р.).

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу 
від 30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про 
асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є вжиття заходів щодо збереження репродуктивної 
функції жінок та покращення їх безпеки та гігієни праці.

Основними завданнями імплементації є:

гарантування дотримання цілей Директиви, якими передбачено вжиття заходів 
з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на виробництві вагітних працівниць, 
працівниць, які нещодавно народили, або годують; узгодження положень чинного 
законодавства України з положеннями Директиви.

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в Україні 
та очікувані результати імплементації

В цілому національне законодавство адаптоване до норм Директиви.

З метою створення умов щодо поліпшення безпеки та охорони здоров’я на вироб-
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ництві вагітних працівниць в Україні створена відповідна законодавча та методична 
база.

Кодексом законів про працю України, для вагітних працюючих жінок, та тих, які 
нещодавно народили передбачено ряд пільг (статті 176, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 
185, 186).

Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні 
дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох 
років.

Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, 
норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає 
вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за 
попередньою роботою.

Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання 
попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього 
заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років.

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку 
з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі 
народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів 
після пологів, починаючи з дня пологів.

Разом з тим потребує здійснення заходів з посилення контролю щодо обов’язків 
роботодавця у частині:

1. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 
років.

2. Залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення 
у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні 
тим, які врегульовано у Директиві 91/383/ЄЕС, є:

– Кодекс законів про працю України; 
– Закон України «Про охорону праці»;
– наказ МОЗ 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій»;
– наказ МОЗ від 15.07.2011 № 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-

гінекологічної допомоги в Україні»;
– наказ МОЗ від 29.12.1993 № 256 «Про затвердження Переліку важких робіт та 

робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 
застосування праці жінок»;

– наказ МОЗ від 10.12.1993 № 241 «Про затвердження Граничних норм підіймання 
і переміщення важких речей жінками»;

– система профілактичних заходів щодо збереження репродуктивного здоров’я 
сільської молоді (методичні рекомендації), Київ, 2009 р.

4. Головний виконавець та співвиконавці
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Головним відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану 
імплементації є Мінсоцполітики.

Головним співвиконавцем, відповідальним за реалізацію основного завдання 1 
«Вжиття заходів щодо збереження репродуктивної функції жінок та покращення їх 
безпеки та гігієни праці» є Державна служба України з питань праці.

ІІ. ЗАХОДИ ПЛАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 92/85/ЄЕС 
ПРО ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ З ПОЛІПШЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

НА ВИРОБНИЦТВІ ВАГІТНИХ ПРАЦІВНИЦЬ, ПРАЦІВНИЦЬ, ЯКІ НЕЩОДАВНО 
НАРОДИЛИ, АБО ГОДУЮТЬ (ДЕСЯТА ІНДИВІДУАЛЬНА ДИРЕКТИВА 

У ЗНАЧЕННІ СТАТТІ 16 (1) ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

№ Зміст заходу Виконавці Строк Програми та/
або проекти 

допомоги ЄС, 
інших донорів

Індикатор(и) 
виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1: Вжиття заходів щодо збереження репродуктивної функції жінок та покращення їх 
безпеки та гігієни праці
Статті 5, 7 Директиви
1.1. Організаційні заходи
1.1.1. Посилення контролю шля-
хом проведення планових та ви-
біркових перевірок за дотриман-
ням законодавства про працю 
щодо обов’язків роботодавців в 
частині:
1. Переведення на легшу роботу 
вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років
2. Залучення до робіт у нічний 
час, до надурочних робіт і робіт у 
вихідні дні і направлення у відря-
дження вагітних жінок і жінок, що 
мають дітей віком до трьох років

Державна служба 
України з питань 

праці

2015-2017 
роки

Зменшення вияв-
лених порушень 
законодавства 
про працю ро-
ботодавцями та 
зменшення скарг 
громадян щодо 
протиправних дій 
роботодавців
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 79/7/ЄЕС 
ПРО ПОСТУПОВЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ 
ОДНАКОВОГО ПІДХОДУ ДО ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 21 січня 2015 р. № 34

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Підстави розроблення плану імплементації

План імплементації Директиви Ради 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 р. про поступове 
запровадження принципу однакового підходу до чоловіків і жінок у сфері соціального 
забезпечення (Офіційний вісник ЄС, L 6, 10 січня 1979 р., с. 24–25) підготовлено на 
виконання:

– статті 424 та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації протягом 
3 років з дати набрання чинності Угодою);

– пункту 407 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 
(строк виконання відповідно до Плану заходів – серпень 2017 рік).

Положення Угоди підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 
Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 
30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію.

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Метою цього плану імплементації є забезпечення, у тому числі у статутних схемах, 
рівності жінок і чоловіків у сфері соціального забезпечення працівників, у тому 
числі самозайнятих осіб, чия робота перервана через хворобу, нещасний випадок 
або вимушене безробіття, осіб, які шукають роботу, пенсіонерів та працівників з 
інвалідністю (принцип рівності у ставленні).

Основними завданнями імплементації є:

розроблення ефективних механізмів забезпечення та поступова імплементація 
принципу рівності чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення та їх захисті від 
таких ризиків як хвороба, інвалідність, старість, нещасні випадки на роботі і професійні 
хвороби, безробіття;

здійснення заходів, необхідних для скасування законів, підзаконних актів та 
адміністративних положень, які не відповідають принципу рівності у ставленні у сфері 
соціального забезпечення;

розроблення механізмів захисту у судовому порядку прав та інтересів кожного, хто 
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вважає себе жертвою неспроможності застосування принципу рівності у ставленні.

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в Україні 
та очікувані результати імплементації

Державна політика України у сфері соціального забезпечення базується на таких 
принципах як всезагальність, всебічність (універсальність) соціального захисту, 
рівність прав і можливостей та заборона дискримінації, диференціація умов та рівня 
соціального захисту, наукової та економічної обґрунтованості соціальних стандартів, 
державна гарантованість встановлених прав у сфері соціального захисту.

Законодавство України в частині регулювання основ забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та у сфері соціального захисту в цілому відповідає 
вимогам Директиви 79/7/ЄЕС та міжнародним стандартам.

Водночас необхідним є проведення гендерного аналізу захисту працівників від таких 
ризиків як хвороба, інвалідність, старість, нещасні випадки на роботі і професійні 
хвороби, безробіття для подальшого удосконалення механізмів соціального захисту 
у відповідних сферах. Це сприятиме максимальному досягненню цілей та вимог, 
закріплених Директивою 79/7/ЄЕС.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні 
тим, які врегульовано у Директиві 79/7/ЄЕС, є:

 Конституція України (стаття 24);
 Закон України «Про зайнятість населення»;
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття»;
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 

тимчасової працездатності та витратами, зумовленими похованням»;
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності»;

 Закон України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування»;

 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; Закон 

«Про колективні договори і угоди» (статті 7, 8);
 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

4. Головний виконавець та співвиконавці

Головним відповідальним за організацію роботи та виконання цього плану 
імплементації є Мінсоцполітики.

Головним співвиконавцем відповідальним за реалізацію основного завдання 1 
«Розроблення ефективних механізмів забезпечення рівності чоловіків і жінок у їх 
захисті від таких ризиків як хвороба, інвалідність, старість, нещасні випадки на роботі 
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і професійні хвороби, безробіття» та основних завдань 2, 3 «Здійснення заходів, 
необхідних для скасування законів, підзаконних актів та адміністративних положень, 
які не відповідають принципу рівності у ставленні у сфері соціального забезпечення; 
розроблення механізмів захисту у судовому порядку прав та інтересів кожного, хто 
вважає себе жертвою неспроможності застосування принципу рівності у ставленні» є 
Міністерство юстиції.

ІІ. ЗАХОДИ ПЛАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 79/7/ЄЕС 
ПРО ПОСТУПОВЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ОДНАКОВОГО ПІДХОДУ 

ДО ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

№ Зміст заходу Виконавці Строк
Програми та/
або проекти 

допомоги ЄС, 
інших донорів

Індикатор(и) виконання

1 2 3 4 5 6
Основне завдання 1: Розроблення ефективних механізмів забезпечення рівності чоловіків і жінок у 
їх захисті від таких ризиків як хвороба, інвалідність, старість, нещасні випадки на роботі і професійні 
хвороби, безробіття
Статті 3, 4, 5 Директиви
1.1. Організаційні заходи

1.1.1. Проведення соціальних 
досліджень Мінсоцполітики Травень 

2015 року

Спільно з громадськістю 
підготовка огляду типових 
порушень принципу рів-
ності у ставленні разом із 
переліком положень чин-
ного законодавства, що 
створюють можливість нео-
днозначного застосування 
та спричиняють (прямо чи 
опосередковано) пору-
шення принципу рівності у 
ставленні

Основне завдання 2, 3: Здійснення заходів, необхідних для скасування законів, підзаконних актів та 
адміністративних положень, які не відповідають принципу рівності у ставленні у сфері соціального 
забезпечення; розроблення механізмів захисту у судовому порядку прав та інтересів кожного, хто вважає 
себе жертвою неспроможності застосування принципу рівності у ставленні
2.1. Нормотворчі заходи
2.1.1. Розроблення проекту 
Закону України «Про 
внесення змін до Закону 
України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» з метою 
гарантування досягнення 
цілей, закріплених у статтях 
1, 2 Директиви

Мін’юст
Мінсоцполітики

Грудень 
2015 року Прийняття Закону
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2.3. ДИРЕКТИВИ ГРУПИ «ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКА ПРАЦІ»

ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 92/104/ЄЕС ВІД 3 ГРУДНЯ 
1992 РОКУ ПРО МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ 
БЕЗПЕКИ І ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧОДОБУВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ З ПІДЗЕМНИМ І ВІДКРИТИМ СПОСОБАМИ 
ВИДОБУВАННЯ (ДВАНАДЦЯТА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ 
ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

Схвалено розпорядженням 
КМУ від 17 липня 2015 року № 745-р

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Підстави розроблення плану імплементації

Підставою для розроблення Плану імплементації Директиви Ради 92/104/ЄЕС від 3 
грудня 1992 року про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я 
працівників гірничодобувних підприємств з підземним і відкритим способами видо-
бування (дванадцята окрема Директива у значенні частини першої статті 16 Директи-
ви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС L 404, 31.12.1992, с. 10) (далі – Директива) є:

— статті 419–425 глави 21 Співробітництво у сфері зайнятості, соціальної політики та 
рівних можливостей, розділу V Економічне і галузеве співробітництво, додаток 
ХL до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації положень Директиви, 
передбачений Угодою, – протягом двох років з дати набрання чинності Угоди про 
асоціацію);

— пункт 394 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 
р. № 847 (термін виконання – травень 2016 року).

Зазначені положення Угоди не підпадають під тимчасове застосування відповідно до 
статті 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського 
Союзу від 30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди.

2. Мета і завдання плану імплементації

Метою розроблення плану імплементації є забезпечення Держпраці України органі-
зації та здійснення заходів з імплементації актів законодавства ЄС у сфері охорони 
праці.

Основними завданнями імплементації Директиви є:

– створення визначених законодавством про охорону праці дієвих механізмів 
захисту прав працюючих;
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– створення належних, безпечних і здорових умов праці;

– розроблення механізму формування пріоритетних напрямів науки і техніки з 
питань охорони праці та вибору конкретних стратегічних напрямів;

– забезпечення конкурентоспроможності науково-технічних розробок та їх 
відповідності світовому рівню;

– максимальне використання досягнень національної та світової науки, результатів 
міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення охорони 
праці та її нормативно-правової, наукової та матеріально-технічної бази;

– усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

– створення засобів діагностики устаткування та запобігання аваріям на об’єктах 
підвищеної небезпеки, засобів та систем колективного захисту працівників;

– удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;

– інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань 
охорони праці;

– запровадження надійної системи охорони праці, яка відповідає світовим та 
європейським стандартам;

– забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства з 
питань охорони праці;

– запровадження європейських стандартів відповідальності за порушення вимог 
законодавства з охорони праці.

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС 
в Україні та очікувані результати імплементації

Мінімальні вимоги до підвищення рівня безпеки та охорони здоров’я працівників гір-
ничодобувної галузі, які працюють на поверхні та під землею, викладені у Директиві 
Ради 92/104/ЄС від 03 грудня 1992 року про мінімальні вимоги для поліпшення без-
пеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і відкри-
тим способами видобування (дванадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) 
Директиви 89/391/ЄЕС) в цілому враховано у положеннях національного законодав-
ства України, а саме в Загальних вимогах охорони праці працівників гірничодобувних 
підприємств, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних си-
туацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 
19 липня 2006 року № 459 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 серпня 
2006 року за № 943/12817.

Зазначений нормативно-правовий акт потребує перегляду з метою приведення у від-
повідність до вимог нормативних актів України, які вступили в дію після прийняття 
цього акта, що сприятиме підвищенню рівня безпеки працівників на видобувних під-
приємствах з підземним і відкритим способами видобування, зниженню травматиз-
му та професійної захворюваності на гірничодобувних підприємствах.

4. Головний виконавець та співвиконавці

Головний виконавець – Державна служба України з питань праці.
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Співвиконавець – Міністерство соціальної політики України.

ІІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ПЛАНОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

№ Заходи Виконавці Строк
Програми та / або 
проекти допомоги 
ЄС, інших донорів

Індикатори 
виконання

Нормотворчі

1
Розроблення 
проекту нормативно-
правового акта

Держпраці

Мінсоцполітики

Листопад

2015 року

 

 

Отримання 
остаточної 
редакції проекту 
нормативно-
правового акта

 

2

Обговорення, 
оприлюднення 
та погодження 
нормативно-
правового акта із 
заінтересованими 
органами виконавчої 
влади

Держпраці

Мінсоцполітики

Березень

2016 року

 

 
Отримання 
матеріалів 
погодження

3

Здійснення 
супроводу 
до прийняття 
нормативно-
правового акта

Держпраці

Мінсоцполітики

Квітень

2016 року
 

Прийняття 
нормативно-
правового акта

Організаційні

4

Проведення аналізу 
міжвідомчою 
робочою групою 
з опрацювання 
проекту нормативно-
правового акта 
на відповідність 
положенням 
Директиви Ради 
92/104/ЄС

Держпраці

Мінсоцполітики

Листопад

2015 року
 

Визначення 
переліку 
нормативно-
правових актів, які 
треба привести 
у відповідність 
до проекту 
нормативно-
правового акта, 
що розробляється

5

Опрацювання 
зауважень і 
пропозицій до 
проекту нормативно-
правового акта 
відповідно до 
Директиви Ради 
92/104/ЄС

Держпраці

Мінсоцполітики

Березень

2016 року
 

Зведення відгуків 
про проект 
нормативно-
правового акта

Координаційні
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6

Удосконалення 
взаємодії з 
іншими органами, 
інституціями, 
громадськими 
організаціями, 
галузевими спілками, 
проведення 
спільних заходів з 
інформування про 
виконання положень 
Директиви Ради  
92/104/ЄС

Держпраці

Мінсоцполітики
Постійно  

Формування 
координаційної 
групи 
зацікавлених 
сторін стосовно 
виконання плану 
імплементації 
Директиви Ради 
92/104/ЄС
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 2009/104/ЄЕС ВІД 16 
ВЕРЕСНЯ 2009 РОКУ ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ДО БЕЗПЕКИ 
ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРАЦІВНИКАМИ 
РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ НА РОБОТІ (ДРУГА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА У 
ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 17 липня 2015 року № 745-р

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Підстави розроблення плану імплементації

Підставою для розроблення Плану імплементації Директиви Ради 2009/104/ЄЕС від 
16 вересня 2009 року щодо мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров’я при 
використанні працівниками робочого обладнання на роботі (друга окрема Директи-
ва у значенні частини першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС L 
260, 03.10.2009, с. 5) (далі – Директива) є:

— статті 419–425 глави 21 Співробітництво у сфері зайнятості, соціальної політики та 
рівних можливостей, розділу V Економічне і галузеве співробітництво, додаток 
ХL до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації положень Директиви, 
передбачений Угодою, – протягом двох років з дати набрання чинності Угоди про 
асоціацію);

— пункт 393 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 
р. № 847 (термін виконання – жовтень 2015 року).

Зазначені положення Угоди не підпадають під тимчасове застосування відповідно до 
статті 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського 
Союзу від 30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди про 
асоціацію.

2. Мета і завдання плану імплементації

Метою розроблення плану імплементації є запровадження заходів щодо сприяння 
поліпшенню охорони праці, а також запобіганню нещасним випадкам і травматизму, 
що виникають внаслідок виробничої діяльності під час використання робочого об-
ладнання.

Основними завданнями імплементації Директиви є:

– створення визначених законодавством про охорону праці дієвих механізмів 
захисту прав працюючих;

– створення належних, безпечних і здорових умов праці;

– розроблення механізму формування пріоритетних напрямів науки і техніки з 
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питань охорони праці та вибору конкретних стратегічних напрямів;

– забезпечення конкурентоспроможності науково-технічних розробок та їх 
відповідності світовому рівню;

– максимальне використання досягнень національної та світової науки, результатів 
міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення охорони 
праці та її нормативно-правової, наукової та матеріально-технічної бази;

– усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

– створення засобів діагностики устаткування та запобігання аваріям на об’єктах 
підвищеної небезпеки, засобів і систем колективного захисту працівників;

– удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;

– інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань 
охорони праці;

– запровадження надійної системи охорони праці, яка відповідає світовим та 
європейським стандартам;

– забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства з 
питань охорони праці;

– запровадження європейських стандартів відповідальності за порушення вимог 
законодавства з охорони праці.

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС 
в Україні та очікувані результати імплементації

На європейському рівні правова регламентація безпеки та охорони здоров’я при вико-
ристанні працівниками робочого обладнання здійснюється згідно з Директивою Ради 
2009/104/ЄЕС від 16.09.2009 стосовно мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я 
при використанні робочого обладнання робітниками при здійсненні професійної ді-
яльності (друга окрема Директива у розумінні пункту 1 статті 16 Директиви 89/391/
ЄЕС).

Законодавчим актом, що регламентує вимоги з охорони праці під час використання 
працівниками робочого обладнання, є Закон України „Про охорону праці” (далі – За-
кон), у якому визначено обов’язки роботодавця та працівника щодо використання 
робочого обладнання.

Відповідно до статті 13 Закону роботодавець забезпечує функціонування системи 
управління охороною праці, а саме:

— забезпечує належне утримання виробничого обладнання та устаткування, 
проведення моніторингу їхнього технічного стану;

— організовує оцінювання технічного стану виробничого обладнання та 
устаткування;

— здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил 
поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами 
виробництва.
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Стаття 14 Закону встановлює обов’язок працівників знати і виконувати правила пово-
дження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва.

Стаття 21 Закону встановлює такі вимоги щодо використання робочого обладнання:

– машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після 
будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та 
технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з 
охорони праці;

– машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини і їх 
сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, допускаються 
в експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи на 
відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на 
території України.

В Україні прийнято ряд технічних регламентів, якими встановлюються вимоги до кон-
струкцій і виготовлення робочого обладнання та ряд галузевих і міжгалузевих норма-
тивно-правових актів з охорони праці, які встановлюють вимоги з охорони праці під 
час використання обладнання.

Національне законодавство у сфері регламентації використання робочого обладнан-
ня, вимог до його конструкції, виготовлення та безпеки в цілому відповідає європей-
ським нормам. Однак Директива 2009/104/ЄС містить більш конкретні обов’язки ро-
ботодавця щодо використання робочого обладнання. До того ж в Україні відсутній 
комплексний нормативно-правовий акт, який регулював би використання робочого 
обладнання.

4. Головний виконавець та співвиконавці

Головний виконавець – Державна служба України з питань праці.

Співвиконавець – Міністерство соціальної політики України

ІІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ПЛАНОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

№ Заходи Виконавці Строк
Програми та / або 
проекти допомоги 
ЄС, інших донорів

Індикатори 
виконання

Нормотворчі

1
Розроблення 
проекту нормативно-
правового акта

Держпраці

Мінсоцполітики

Липень

2015 року

 

 

Отримання 
остаточної 
редакції проекту 
нормативно-
правового акта

2

Обговорення, 
оприлюднення 
та погодження із 
заінтересованими 
органами виконавчої 
влади

Держпраці

Мінсоцполітики

Серпень

2015 року

 

 
Отримання 
матеріалів 
погодження
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3

Здійснення 
супроводу 
до прийняття 
нормативно-
правового акта

Держпраці

Мінсоцполітики

Вересень

2015 року
 

Прийняття 
нормативно-
правового акта

 

 

 

 

Організаційні

4

Проведення 
міжвідомчою 
робочою групою 
з опрацювання 
проекту нормативно-
правового 
акта аналізу на 
відповідність 
положенням 
Директиви 2009/104/
ЄС

Держпраці

Мінсоцполітики

Липень

2015 року
 

Визначення 
переліку 
нормативно-
правових актів, які 
треба привести 
у відповідність 
до проекту 
нормативно-
правового акта, що 
розробляється

5

Опрацювання 
зауважень і 
пропозицій до 
проекту нормативно-
правового акта 
відповідно до 
Директиви 2009/104/
ЄС

Держпраці

Мінсоцполітики

Серпень

2015 року
 

Зведення відгуків 
про проект 
нормативно-
правового акта

Координаційні

6

Удосконалення 
взаємодії з 
іншими органами, 
інституціями, 
громадськими 
організаціями, 
галузевими спілками, 
проведення 
спільних заходів з 
інформування про 
виконання положень 
Директиви 2009/104/
ЄС

Держпраці

Мінсоцполітики
Постійно  

Формування 
координаційної 
групи зацікавлених 
сторін стосовно 
виконання плану 
імплементації 
Директиви 
2009/104/ЄС

7

Забезпечення 
доступу до публічної 
інформації, в 
тому числі про 
реалізацію положень 
нормативно-
правового акта

Держпраці Постійно  

Розміщення 
інформації на 
офіційній

інтернет-сторінці 
органу
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 92/91/ЄЕС ВІД 3 ЛИСТОПАДА 
1992 РОКУ ПРО МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА 
ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ У ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЯХ, 
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ БУРІННЯ (ОДИНАДЦЯТА ОКРЕМА ДИРЕКТИВА 
У ЗНАЧЕННІ СТАТТІ 16 (1) ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 17 липня 2015 року № 745-р

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Підстави розроблення плану імплементації

Підставою для розроблення Плану імплементації Директиви Ради № 92/91/ЄЕС від 
3 листопада 1992 року про мінімальні вимоги для поліпшення безпеки та захисту 
здоров’я працівників у видобувних галузях, що використовують буріння (одинадцята 
окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС 
L 348, 28.11.1992, с. 9) (далі – Директива) є:

— статті 419–425 глави 21 Співробітництво у сфері зайнятості, соціальної політики 
та рівних можливостей, розділу V Економічне і галузеве співробітництво, додаток 
ХL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з ін-
шої сторони (далі – Угода) (строк імплементації положень Директиви, передбаче-
ний Угодою, – протягом двох років з дати набрання чинності Угоди про асоціацію);

— пункт 393 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з од-
нієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 
(термін виконання – жовтень 2015 року).

Зазначені положення Угоди не підпадають під тимчасове застосування відповідно до 
статті 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського 
Союзу від 30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди.

2. Мета і завдання плану імплементації

Метою розроблення плану імплементації є забезпечення Державною службою Укра-
їни з питань праці організації та здійснення заходів з імплементації актів законодав-
ства ЄС у сфері охорони праці.

Основними завданнями імплементації Директиви є:

– створення визначених законодавством про охорону праці дієвих механізмів 
захисту прав працюючих;

– створення належних, безпечних і здорових умов праці;
– розроблення механізму формування пріоритетних напрямів науки і техніки з 

питань охорони праці та вибору конкретних стратегічних напрямів;
– забезпечення конкурентоспроможності науково-технічних розробок та їх 

відповідності світовому рівню;
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– максимальне використання досягнень національної та світової науки, результатів 
міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення охорони 
праці та її нормативно-правової, наукової та матеріально-технічної бази;

– усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;
– створення засобів діагностики устаткування та запобігання аваріям на об’єктах 

підвищеної небезпеки, засобів і систем колективного захисту працівників;
– удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;
– інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань 

охорони праці;
– запровадження надійної системи охорони праці, яка відповідає світовим та 

європейським стандартам;
– забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства з 

питань охорони праці;
– запровадження європейських стандартів відповідальності за порушення вимог 

законодавства з охорони праці.

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС 
в Україні та очікувані результати імплементації

Національне законодавство, яке регламентує вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я 
працівників у видобувних галузях, що використовують буріння, складається із Зако-
ну України «Про охорону праці» та ряду нормативно-правових актів з охорони праці, 
прийнятих з метою його реалізації.

Національне законодавство у сфері охорони праці в цілому відповідає міжнародним 
та європейським нормам.

Вимоги безпеки під час проведення бурових робіт визначені Правилами безпеки при 
геолого-розвідувальних роботах, затвердженими за часів СРСР Мінгео СРСР (погодже-
ні Держпроматомнаглядом СРСР 16.02.1990), Правилами безпеки в нафтогазовидо-
бувній промисловості України, затвердженими наказом Державного комітету України 
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.05.2008 № 95 та 
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02 червня 2008 року за № 497/15188, 
Правилами безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ 
нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів, затвердженими наказом Мініс-
терства надзвичайних ситуацій України від 14.12.2012 № 1423 та зареєстрованими в 
Міністерстві юстиції України 08 січня 2013 року за № 76/22608.

Вищезазначеними Правилами встановлено вимоги до охорони праці під час виконан-
ня робіт на суші та в акваторіях Чорного й Азовського морів, пов’язаних із розвідуван-
ням (пошуково-розвідувальне буріння, пробна експлуатація, геологічні дослідження, 
консервування і ліквідування свердловин) та розробленням родовищ нафти і газу 
(спрямоване та повторне буріння, добування нафти і природного газу, експлуатуван-
ня, ремонт і дослідження нафтових і газових та інших, пов’язаних з видобуванням на-
фти і газу, свердловин, експлуатацією, капітальним ремонтом свердловин, ремонтом 
і реконструкцією морських нафтогазових об’єктів та об’єктів нафтогазодобувних ви-
робництв промислового збору нафти і газу, підготовки нафти і газу до транспортуван-
ня), транспортуванням газу магістральними трубопроводами.
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Директивою встановлено мінімальні вимоги до охорони праці в усіх галузях з видо-
бутку корисних копалин із використанням буріння та до діяльності, пов’язаної з об-
робленням видобутих корисних копалин.

Зазначеними Правилами встановлено вимоги тільки для окремих галузей (геолого-
розвідка та буріння в нафтогазовій галузі) і не враховано повною мірою вимоги Ди-
рективи, тому ці Правила потребують перегляду.

4. Головний виконавець та співвиконавці

Головний виконавець – Державна служба України з питань праці.

Співвиконавець – Міністерство соціальної політики України.

 

ІІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ПЛАНОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

№ Заходи Виконавці Строк
Програми та / або 
проекти допомоги 
ЄС, інших донорів

Індикатори 
виконання

Нормотворчі

1
Розроблення 
проекту нормативно-
правового акта

Держпраці

Мінсоцполітики

Липень 
2015 року

 

 

 

Отримання 
остаточної 
редакції проекту 
нормативно-
правового акта

2

Обговорення, 
оприлюднення 
та погодження 
нормативно-
правового акта із 
заінтересованими 
органами виконавчої 
влади

Держпраці

Мінсоцполітики

Серпень

2015 року

 

 
Отримання 
матеріалів 
погодження

3

Здійснення супроводу 
до прийняття 
нормативно-
правового акта

Держпраці

Мінсоцполітики

Жовтень

2015 року
 

Прийняття 
нормативно-
правового акта

Організаційні

4

Проведення 
міжвідомчою робочою 
групою з опрацювання 
проекту нормативно-
правового акта аналізу 
на відповідність 
положенням 
Директиви Ради 
92/91/ЄЕС

Держпраці

Мінсоцполітики

Серпень

2015 року

 

 

Визначення 
переліку 
нормативно-
правових актів, які 
треба привести 
у відповідність 
до проекту 
нормативно-
правового акта, що 
розробляється

План імплементації 92/91/ЄЕС 1134



ЗМІСТ

5

Опрацювання 
зауважень і 
пропозицій до 
проекту нормативно-
правового акта 
відповідно до 
Директиви Ради 
92/91/ЄЕС

Держпраці

Мінсоцполітики

Вересень

2015 року
 

Зведення відгуків 
про проект 
нормативно-
правового акта

Координаційні

6

Удосконалення 
взаємодії з 
іншими органами, 
інституціями, 
громадськими 
організаціями, 
галузевими спілками, 
проведення 
спільних заходів з 
інформування про 
виконання положень 
Директиви Ради 
92/91/ЄЕС

Держпраці

Мінсоцполітики
Постійно  

Формування 
координаційної 
групи зацікавлених 
сторін стосовно 
виконання плану 
імплементації 
Директиви Ради 
92/91/ЄЕС

7

Забезпечення 
доступу до публічної 
інформації, в 
тому числі про 
реалізацію положень 
нормативно-
правового акта

Держпраці Постійно  

Розміщення 
інформації на 
офіційній

інтернет-сторінці 
органу
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 92/57/ЄЕС ВІД 24 ЧЕРВНЯ 
1992 РОКУ ПРО ВИКОНАННЯ МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ЩОДО БЕЗПЕКИ 
І ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я НА ТИМЧАСОВИХ АБО ТАКИХ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ 
СВОЄ МІСЦЕ, БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКАХ (ВОСЬМА ОКРЕМА 
ДИРЕКТИВА У ЗНАЧЕННІ СТАТТІ 16 (1) ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 17 липня 2015 року № 745-р

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Підстави розроблення плану імплементації

Підставою для розроблення Плану імплементації Директиви 
Ради 92/57/ЄЕС від 24 червня 1992 року про виконання мінімальних вимог щодо без-
пеки і захисту здоров’я на тимчасових або таких, що змінюють своє місце, будівельних 
майданчиках (восьма окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/
ЄЕС) (ОВ L 245, 26.08.1992, с. 6) (далі – Директива) є:

— статті 419–425 глави 21 Співробітництво у сфері зайнятості, соціальної політики та 
рівних можливостей, розділу V Економічне і галузеве співробітництво, додаток 
ХL до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації положень Директиви, 
передбачений Угодою, – протягом семи років з дати набрання чинності Угоди);

— пункт 395 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 
р. № 847 (термін виконання – квітень 2017 року).

Зазначені положення Угоди не підпадають під тимчасове застосування відповідно до 
статті 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського 
Союзу від 30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди.

2. Мета і завдання плану імплементації

Метою розроблення плану імплементації є запровадження заходів щодо сприяння 
поліпшенню охорони праці, а також запобіганню нещасним випадкам і травматизму, 
що виникають внаслідок виробничої діяльності на будівництві.

Основними завданнями імплементації Директиви є:

– створення визначених законодавством про охорону праці дієвих механізмів 
захисту прав працюючих;

– створення належних, безпечних і здорових умов праці;

– розроблення механізму формування пріоритетних напрямів науки і техніки з 
питань охорони праці та вибору конкретних стратегічних напрямів;

– забезпечення конкурентоспроможності науково-технічних розробок та їх 
відповідності світовому рівню;
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– максимальне використання досягнень національної та світової науки, результатів 
міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення охорони 
праці та її нормативно-правової, наукової та матеріально-технічної бази;

– усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

– створення засобів діагностики устаткування та запобігання аваріям на об’єктах 
підвищеної небезпеки, засобів і систем колективного захисту працівників;

– удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;

– інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань 
охорони праці;

– запровадження надійної системи охорони праці, яка відповідає світовим та 
європейським стандартам;

– забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства з 
питань охорони праці;

– запровадження європейських стандартів відповідальності за порушення вимог 
законодавства з охорони праці.

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС 
в Україні та очікувані результати імплементації

У європейському законодавстві питання охорони праці у будівництві врегульовані Ди-
рективою Ради 92/57/ЄЕС від 24 червня 1992 року про виконання мінімальних вимог 
щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або таких, що змінюють своє місце, 
будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директи-
ви 89/391/ЄЕС).

Національне законодавство, яке регламентує вимоги з охорони праці у будівництві, 
складається із Закону України „Про охорону праці” та ряду нормативно-правових ак-
тів з охорони праці, прийнятих з метою його реалізації.

Національне законодавство у сфері охорони праці в цілому відповідає міжнародним 
та європейським нормам. Однак у ньому:

– не враховано вимоги Директиви щодо призначення і визначення обов’язків таких 
фізичних або юридичних осіб: замовник; керівник будівництва; координатор з питань 
безпеки і захисту здоров’я на стадії проектування будівництва; координатор з питань 
безпеки і захисту здоров’я на стадії будівництва;

– не передбачено норми, що регламентували б участь у будівництві та охорону праці 
осіб, які забезпечують себе працею за власною ініціативою і не є ні роботодавцями, 
ні найманими працівниками, а також питання охорони праці роботодавців, що осо-
бисто беруть участь у будівництві.

В українському законодавстві відсутній комплексний нормативно-правовий акт, який 
регулював би відносини охорони праці у будівництві.

4. Головний виконавець та співвиконавці
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Головний виконавець – Державна служба України з питань праці.

Співвиконавець – Міністерство соціальної політики України.

ІІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ПЛАНОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

№ Заходи Виконавці Строк
Програми та / або 
проекти допомоги 
ЄС, інших донорів

Індикатори 
виконання

Нормотворчі

1
Розроблення 
проекту нормативно-
правового акта

Держпраці

Мінсоцполітики

Листопад

2016 року

 

 

Отримання 
остаточної 
редакції проекту 
нормативно-
правового акта

2

Обговорення, 
оприлюднення 
та погодження 
нормативно-
правового акта із 
заінтересованими 
органами виконавчої 
влади

Держпраці

Мінсоцполітики

Березень

2017 року

 

 
Отримання 
матеріалів 
погодження

3

Здійснення 
супроводу 
до прийняття 
нормативно-
правового акта

Держпраці

Мінсоцполітики

Квітень

2017 року
 

Прийняття 
нормативно-
правового акта

Організаційні

4

Проведення 
міжвідомчою 
робочою групою 
з опрацювання 
проекту нормативно-
правового 
акта аналізу на 
відповідність 
положенням 
Директиви Ради 
92/57/ЄЕС

Держраці

Мінсоцполітики

Листопад

2016 року
 

Визначення 
переліку 
нормативно-
правових актів, які 
треба привести 
у відповідність 
до проекту 
нормативно-
правового акта, 
що розробляється

5

Опрацювання 
зауважень і 
пропозицій до 
проекту нормативно-
правового акта 
відповідно до 
Директиви Ради 
92/57/ЄЕС

 

Держпраці

Мінсоцполітики

Березень

2017 року
 

Зведення відгуків 
про проект 
нормативно-
правового акта

Координаційні
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6

Удосконалення 
взаємодії з 
іншими органами, 
інституціями, 
громадськими 
організаціями, 
галузевими спілками, 
проведення 
спільних заходів з 
інформування про 
виконання положень 
Директиви Ради 
92/57/ЄЕС

Держпраці

Мінсоцполітики
Постійно  

Формування 
координаційної 
групи 
зацікавлених 
сторін стосовно 
виконання плану 
імплементації 
Директиви Ради 
92/57/ЄЕС

7

Забезпечення 
доступу до публічної 
інформації, в 
тому числі про 
реалізацію положень 
нормативно-
правового акта

Держпраці Постійно  

Розміщення 
інформації на 
офіційній

інтернет-сторінці 
органу
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ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ РАДИ 90/270/ЄЕС ВІД 29 ТРАВНЯ 
1990 РОКУ ПРО МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я ПРИ 
РОБОТІ З ЕКРАННИМИ ПРИСТРОЯМИ (П’ЯТА РАМКОВА ДИРЕКТИВА В 
ЗНАЧЕННІ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 16 ДИРЕКТИВИ 89/391/ЄЕС)

Схвалено розпорядженням КМУ 
від 17 липня 2015 року № 745-р

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Підстави розроблення плану імплементації

Підставою для розроблення Плану імплементації Директиви Ради 90/270/ЄЕС від 29 
травня 1990 року про мінімальні вимоги безпеки та здоров’я при роботі з екранними 
пристроями (п’ята рамкова Директива в значенні частини першої статті 16 Директиви 
89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС L 156, 21.06.1990, с. 14) (далі – Директива) є:

— статті 419-425 глави 21 Співробітництво у сфері зайнятості, соціальної політики та 
рівних можливостей, розділу V Економічне і галузеве співробітництво, додаток 
ХL до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації положень Директиви, 
передбачений Угодою, – протягом семи років з дати набрання чинності Угоди 
про асоціацію);

— пункт 396 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 
р. № 847 (термін виконання – квітень 2017 року).

Зазначені положення Угоди не підпадають під тимчасове застосування відповідно до 
статті 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського 
Союзу від 30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди.

2. Мета і завдання плану імплементації

Метою розроблення плану імплементації є запровадження заходів щодо сприяння 
поліпшенню охорони праці, а також запобіганню нещасним випадкам і травматизму, 
що виникають внаслідок виробничої діяльності на будівництві.

Основними завданнями імплементації Директиви є:

– створення визначених законодавством про охорону праці дієвих механізмів 
захисту прав працюючих;

– створення належних, безпечних і здорових умов праці;
– розроблення механізму формування пріоритетних напрямів науки і техніки з 

питань охорони праці та вибору конкретних стратегічних напрямів;
– забезпечення конкурентоспроможності науково-технічних розробок та їх 

відповідності світовому рівню;
– максимальне використання досягнень національної та світової науки, результатів 

міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення охорони 
праці та її нормативно-правової, наукової та матеріально-технічної бази;
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– усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;
– створення засобів діагностики устаткування та запобігання аваріям на об’єктах 

підвищеної небезпеки, засобів і систем колективного захисту працівників;
– удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;
– інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань 

охорони праці;
– запровадження надійної системи охорони праці, яка відповідає світовим та 

європейським стандартам;
– забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства з 

питань охорони праці;
– запровадження європейських стандартів відповідальності за порушення вимог 

законодавства з охорони праці.

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС 
в Україні та очікувані результати імплементації

Національне законодавство, яке регламентує вимоги з охорони праці під час роботи 
з екранними пристроями, складається із Закону України «Про охорону праці» та ряду 
нормативно-правових актів з охорони праці, прийнятих з метою його реалізації.

Національне законодавство у сфері охорони праці в цілому відповідає міжнародним 
та європейським нормам.

Вимоги безпеки при роботі з персональними електронно-обчислювальними 
машинами (далі – ЕОМ) визначено положеннями Правил охорони праці при 
експлуатації електронно-обчислювальних машин (далі – Правила), затверджених 
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
19 квітня 2010 року за № 293/17588.

Правилами встановлено вимоги безпеки до обладнання робочих місць операторів ЕОМ 
(далі – оператори) з відеодисплейними терміналами (далі – ВДТ) та периферійними 
пристроями (далі – ПП) та до роботи із застосуванням ЕОМ з ВДТ і ПП.

Директива є п’ятою рамковою угодою, що встановлює мінімальні вимоги безпеки 
та гігієни праці для роботи з екранним обладнанням (алфавітно-цифровий або 
графічний екран (дисплей), незалежно від того, який метод індикації покладено в 
основу пристрою).

Вимоги встановлюються, як до організації безпечних умов праці із зазначеним 
обладнанням, так і до самого обладнання.

Таким чином, у положеннях Правил не враховано повною мірою вимоги Директиви, 
тому вони потребують перегляду.

4. Головний виконавець та співвиконавці

Головний виконавець – Державна служба України з питань праці.
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ІІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ПЛАНОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

№ Заходи Виконавці Строк
Програми та / або 
проекти допомоги 
ЄС, інших донорів

Індикатори 
виконання

Нормотворчі

1

Розроблення 
проекту нормативно-
правового акта, що 
встановлює мінімальні 
вимоги безпеки та 
гігієни праці для 
роботи з екранним 
обладнанням 

Держпраці 
Мінсоцполітики

Січень

2017 року
 

Отримання 
остаточної 
редакції проекту 
нормативно-
правового акта

2

Обговорення, 
оприлюднення 
та погодження 
нормативно-
правового акта, що 
встановлює мінімальні 
вимоги безпеки та 
гігієни праці для 
роботи з екранним 
обладнанням із 
заінтересованими 
органами виконавчої 
влади

Держпраці

Мінсоцполітики

Лютий

2017 року
 

Отримання 
матеріалів 
погодження

3

Здійснення супроводу 
до прийняття 
нормативно-
правового акта, що 
встановлює мінімальні 
вимоги безпеки та 
гігієни праці для 
роботи з екранним 
обладнанням 

Держпраці

Мінсоцполітики

Березень –
квітень

2017 року
 

Прийняття 
нормативно-
правового акта

Організаційні

4

Проведення 
міжвідомчою робочою 
групою з опрацювання 
проекту нормативно-
правового акта, що 
встановлює мінімальні 
вимоги безпеки та 
гігієни праці для 
роботи з екранним 
обладнанням, аналізу 
на відповідність 
положенням 
Директиви Ради 
90/270/ЄЕС

Держпраці

Мінсоцполітики

Березень

2017 року
 

Визначення 
переліку 
нормативно-
правових актів, які 
треба привести 
у відповідність 
до проекту 
нормативно-
правового акта, що 
розробляється
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5

Опрацювання 
зауважень і 
пропозицій до 
проекту нормативно-
правового акта, що 
встановлює мінімальні 
вимоги безпеки та 
гігієни праці для 
роботи з екранним 
обладнанням 
відповідно до 
Директиви Ради 
90/270/ЄЕС

Держпраці

Мінсоцполітики

Березень

2017 року
 

Зведення відгуків 
про проект 
нормативно-
правового акта

Координаційні

6

Удосконалення 
взаємодії з 
іншими органами, 
інституціями, 
громадськими 
організаціями, 
галузевими спілками, 
проведення 
спільних заходів з 
інформування про 
виконання положень 
Директиви Ради 
90/270/ЄЕС

Держпраці

Мінсоцполітики
Постійно  

Формування 
координаційної 
групи зацікавлених 
сторін стосовно 
виконання плану 
імплементації 
Директиви Ради 
92/57/ЄЕС

7

Забезпечення 
доступу до публічної 
інформації, в 
тому числі про 
реалізацію положень 
нормативно-правового 
акта

Держпраці

Мінсоцполітики
Постійно  

Розміщення 
інформації на 
офіційній 
інтернет-сторінці 
органу
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	Directive 2002/14/EC of the European Parliament
and of the Council of 11 March 2002
establishing a general framework for informing
and consulting employees in the European Community

	2. Директиви групи «Антидискримінація та гендерна рівність»
	1. Директива Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року
про реалізацію принципу рівного ставлення до осіб незалежно від расової або етнічної належності
	Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing
the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin
	2. Директива Ради 2000/78/ЄC від 27 листопада 2000 року про встановлення загальних правил рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності
	Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation
	3. Директива Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 року
про реалізацію принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок щодо доступу та надання товарів і послуг
	Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services
	4. Директива Ради 96/34/ЄС від 3 червня 1996 року про рамкову угоду щодо батьківської відпустки, укладену UNICE, CEEP і ETUC
	Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental leave concluded
by UNICE, CEEP and the ETUC
	4.1. Директива Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 р. про впровадження переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної UNICE, CEEP і ETUC, та скасування Директиви 96/34/ЄС.
	Council Directive 2010/18/EU of 8 March 2010 implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive 96/34/EC
	5. Директива Ради 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року про вжиття заходів з покращення безпечних і здорових умов праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують грудьми (десята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89
	Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within
	6. Директива Ради 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 року про поступову реалізацію принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок з питань соціального забезпечення
	Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978
on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security

	3. Директиви групи «Здоров’я і безпека праці»
	1.	Директива Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про впровадження заходів, що сприяють покращенню безпечних і здорових умов праці працівників
	Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements
in the safety and health of workers at work
	2. Директива Ради 89/654/ЄЕС від 30 листопада 1989 року щодо мінімальних вимог до безпеки і охорони здоров’я на робочому місці (перша окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
	Council Directive 89/654/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the workplace (first individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
	3. Директива Ради 89/655/ЄЕС від 30 листопада 1989 року щодо мінімальних вимог до безпечних і здорових умов праці при використанні працівниками робочого обладнання (друга окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
	Council Directive 89/655/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16 (1)
of Directive 89/391/EEC)
	3.1. Директива 2009/104/ЄС Європейського Парламенту
та Ради від 16 вересня 2009 року щодо мінімальних вимог до безпечних і здорових умов праці при використанні працівниками робочого обладнання
(друга окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директи
	Directive 2009/104/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16(1
	4. Директива 2001/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради
від 27 червня 2001 року про внесення змін до Директиви Ради 89/655/ЄЕС щодо мінімальних вимог до безпечних і здорових умов праці при використанні працівниками робочого обладнання (друга індивідуальн
	Directive 2001/45/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 amending Council Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive wi
	5. Директива Ради 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 р. щодо мінімальних вимог до покращення захисту безпечних
і здорових умов праці працівників на бурових роботах у підприємствах гірничо-видобувної галузі (одинадцята окрема Директива у значенні частини 1 ста
	Council Directive 92/91/EEC of 3 November 1992 concerning the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in the mineral-extracting industries through drilling (eleventh individual Directive within the meaning of Article
	6. Директива Ради 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року про мінімальні вимоги щодо покращення захисту безпечних і здорових умов праці працівників на підприємствах з підземним і відкритим способами видобування
у гірничо-видобувній галузі (дванадцята окрема Дир
	Council Directive 92/104/EEC of 3 December 1992 on the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in surface and underground mineral-extracting industries (twelfth individual Directive within the meaning of Article 16 (
	7. Директива Ради 89/656/ЄЕС від 30 листопада 1989 року
про мінімальні вимоги до безпечних і здорових умов праці
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту (третя окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
	Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace
(third individual directive within the meaning of Article 16 (1)
of Directive 89/391/EE
	8. Директива Ради 92/57/ЄЕС від 24 червня 1992 року про впровадження мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров’я на тимчасових або пересувних будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
	Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile constructions sites (eighth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
	9. Директива Ради 83/477/ЄЕС від 19 вересня 1983 року про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту під час роботи (друга окрема Директива у значенні статті 8 Директиви 80/1107/ЄЕС)
		Council Directive 83/477/EEC of 19 September 1983 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (second individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC)
	10. Директива Ради 91/382/ЄЕС від 25 червня 1991 р.
про вносення змін до Директиви 83/477/ЄЕС про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту
під час роботи (друга окрема Директива у значенні
статті 8 Директиви 80/1107/EEC)
	Council Directive 91/382/EEC of 25 June 1991 amending Directive 83/477/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (second individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC)
	11. Директива 2003/18/єс Європейського Парламенту та Ради від 27 березня 2003 р. про вносення змін до Директиви Ради 83/477/ЄЕС про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту під час роботи
	Directive 2003/18/EC of the European Parliament and of the Council of 27 March 2003 amending Council Directive 83/477/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work
	12. Директива 2004/37/ЄC Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом канцерогенів або мутагенів під час роботи (шоста окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви Ради 89/3
	Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Counc
	13. Директива 2000/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 вересня 2000 року про захист працівників від ризиків, пов’язаних з впливом біологічних факторів під час роботи (сьома окрема Директива, у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
	Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning
of Article 16(1) of Directive
	14. Директива Ради 90/270/ЄЕС від 29 травня 1990 року про мінімальні вимоги до безпечних і здорових умов праці при роботі з екранними пристроями (п’ята рамкова Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
	Council Directive 90/270/EEC of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 87/391/EEC)
	15. Директива Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 1992 року про мінімальні вимоги до забезпечення знаками безпеки та/або охорони здоров’я під час роботи (дев’ята окрема Директива у значенні частини 1статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
	Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work (ninth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
	16. Директива Ради 98/24/ЄС від 7 квітня 1998 року про захист здоров’я та безпеки працівників від ризиків, пов’язаних з хімічними факторами під час роботи (чотирнадцята окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
	Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1)
of Directive 89/391/EEC)
	17. Директива 1999/92/ЄС Європейського Парламенту і Ради
від 16 грудня 1999 року про мінімальні вимоги до покращення безпеки та охорони здоров’я працівників, які потенційно піддаються ризику у вибухонебезпечних середовищах (п’ятнадцята окрема Директива ві
	Directive 1999/92/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (15th individual Directive within the m
	18. Директива 2002/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради
від 25 червня 2002 року про мінімальні вимоги до безпеки та охорони здоров’я, що стосуються впливу на працівників ризиків, спричинених фізичними факторами (вібрацією) (шістнадцята окрема Директива 
	Directive 2002/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) (sixteenth individual Directive within
	19. Директива 2003/10/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 лютого 2003 року про мінімальні вимоги до безпеки та охорони здоров’я, що стосуються впливу на працівників ризиків, спричинених фізичними факторами (шумом) (сімнадцята окрема Директива у знач
	Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) (Seventeenth individual Directive withi
	20. Директива 2004/40/ЄC Європейського Парламенту
та Ради від 29 квітня 2004 року про мінімальні вимоги
до безпеки та охорони здоров’я, що стосуються впливу
на працівників ризиків, спричинених фізичними факторами (електромагнітними полями) (вісімнадцята о
	Directive 2004/40/EC of the European Garliament and of the Council of 29 April 2004 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directi
	20.1. Директива 2013/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про мінімальні вимоги до безпеки та охорони здоров’я, що стосуються впливу на працівників ризиків, спричинених фізичними факторами (електромагнітними полями) (двадцята окр
	Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directiv
	21. Директива 2006/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради
від 5 квітня 2006 року про мінімальні  вимоги до безпеки та охорони здоров’я, що стосуються впливу на працівників ризиків, спричинених фізичними факторами (штучним оптичним випромінюванням) (дев’ят
	Directive 2006/25/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents (artificial optical radiation) (19th individual Direct
	22. Директива Ради 93/103/ЄС від 23 листопада 1993 року
щодо мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров’я
при роботі на борту риболовних суден (тринадцята окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
	Council Directive 93/103/EC of 23 November 1993 concerning the minimum safety and health requirements for work on board fishing vessels (thirteenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
	23. Директива Ради 92/29/ЄЕС від 31 березня 1992 року про мінімальні вимоги до безпеки та охорони здоров’я щодо покращеного медичного обслуговування на борту суден
	Council Directive 92/29/EEC of 31 March 1992 on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels
	24. Директива Ради 90/269/ЄЕС від 29 травня 1990 року про мінімальні вимоги до безпеки та охорони здоров’я щодо ручного переміщення вантажів, де існує ризик, зокрема, травмування працівниками спини (четверта окрема Директива у значенні частини 1 статті 16
	Council Directive 90/269/EEC of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Di
	25. Директива Комісії 91/322/ЄЕС від 29 травня 1991 року про встановлення орієнтовних порогових величин для виконання Директиви Ради 80/1107/ЄЕС про захист працівників від ризиків, що стосуються впливу під час роботи хімічних, фізичних та біологічних факт
	Commission Directive 91/322/EEC of 29 May 1991 on establishing indicative limit values by implementing Council Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work
	26. Директива Комісії 2000/39/ЄС від 8 червня 2000 року про встановлення першого переліку орієнтовних величин гранично допустимих концентрацій на робочому місці на виконання Директиви Ради 98/24/ЄС про захист здоров’я та безпеки працівників від ризиків, п
	Commission Directive 2000/39/EC of 8 June 2000 establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemi
	27. Директива Комісії 2006/15/EC від 7 лютого 2006 року про встановлення другого переліку орієнтовних величин гранично допустимих концентрацій на робочому місці на виконання Директиви Ради 98/24/ЄС та внесення змін у Директиви 91/322/ЄЕС і 2000/39/ЄС
	Commission Directive 2006/15/EC of 7 February 2006 establishing a second list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC and 2000/39/EC

	4. Інші директиви, заплановані до імплементації
	1. Директива 2003/88/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 листопада 2003 року щодо деяких аспектів організації робочого часу
	Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time
	2. Директива 2006/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 липня 2006 року про реалізацію принципу рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях зайнятості та професійної діяльності (зі змінами)
	Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementat


	РОЗДІЛ III. 
ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ УГОДИ
 ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
	1. План заходів КМУ з імплементації Угоди про асоціацію Україна — ЄС:
	2. Плани імплементації директив з соціально-трудових питань, передбачених Главою 21
	2.1. Директиви групи «Трудове законодавство»
	План імплементації Директиви Ради 91/533/ЄЕС про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди
	План імплементації Директиви Ради 1999/70/ЄС
щодо рамкової угоди про роботу на визначений строк,
укладеної ETUC, UNICE та CEEP
	План імплементації Директиви Ради 97/81/ЄС щодо рамкової угоди про неповну зайнятість, укладеної ETUC, UNICE та CEEP — додаток: Рамкова угода про неповну зайнятість
	План імплементації Директиви Ради 91/383/ЄЕС про доповнення заходів із сприяння покращенню безпеки та охорони праці працівників з фіксованим строком працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням
	План імплементації Директиви Ради 98/59/ЄС про наближення законодавств держав-членів
щодо колективного звільнення
	План імплементації Директиви Ради 2001/23/ЄС про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частини
	План імплементації Директиви 2002/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення загальної структури інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства – Спільної декларації Європейського Парламенту, Ради та Комісії про предста

	2.2 Директиви групи «Антидискримінація та гендерна рівність»
	План імплементації Директиви Ради 2000/43/ЄС
про реалізацію принципу рівного відношення
незалежно від расової чи етнічної належності
	План імплементації Директиви Ради 2000/78/ЄС  про встановлення загальної системи рівного відношення у сфері зайнятості та професійної діяльності
	План імплементації Директиви Ради 2004/113/ЄС
про реалізацію принципів рівних можливостей
та рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг
	План імплементації Директиви Ради 2010/18/ЄС про імплементацію переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної UNICE, CEEP і ETUC,
та скасування Директиви 96/34/ЄС
	План імплементації Директиви Ради 92/85/ЄЕС про вжиття заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують (десята індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 
	План імплементації Директиви Ради 79/7/ЄЕС
про поступове запровадження принципу
однакового підходу до чоловіків і жінок
у сфері соціального забезпечення

	2.3. Директиви групи «Здоров’я і безпека праці»
	План імплементації Директиви Ради 92/104/ЄЕС
	План імплементації Директиви Ради 2009/104/ЄЕС
	План імплементації Директиви Ради 92/91/ЄЕС
	План імплементації Директиви Ради 92/57/ЄЕС
	План імплементації Директиви Ради 90/270/ЄЕС
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