Αναςκόπηςη ςυνεδρίαςησ επιτροπήσ κοινωνικοφ διαλόγου SOC-2 που ζγινε ςτισ
Βρυξζλλεσ ςτισ 16/10/2017

Προθγικθκε ςυνεδρίαςθ των εκπροςϊπων τθσ FIEC ςτθν οποία παρευρζκθκαν οι:
(ES) CNC – Cristina Garcia Hergudas / Chair
(ES) CNC – Ricardo Cortes Sanchez / Rapporteur
(AT) Bl Bau – Martin Sonnberger
(BE) CNC - Marie-Lorrraine Bareth
(DE) HDB – Anja Siegemund
(DK) Dansk Byggeri – Kim Borsch
(EBC) – Eugenio Quintieri
(FR) FFB – Carole Panozzo
(FR) FNTP – Didier Carre
(GR) PEDMEDE – Georgios Passas
(IT) ANCE – Pasquale Lalongo
(NL) Bouwend Nederland – Charles Verheyen
(SE) Bl – Berndt Jonsson
(FIEC) Domenico Campogrande
Κατά τθν ςυνεδρίαςθ ο εκπρόςωποσ τθσ FIEC Domenico Campogrande αφοφ ενθμζρωςε
τουσ εκπροςϊπουσ των επαγγελματικϊν οργανϊςεων για τθν ατηζντα τθσ απογευματινισ
ςυηιτθςθσ παρουςίαςε τισ κζςεισ τθσ FIEC για κάκε ζνα κζμα χωριςτά. Στθ ςυνζχεια
παρουςίαςε το ζγγραφο που είχε o ίδιοσ επεξεργαςτεί και πρότεινε να αποτελζςει τθν
βάςθ για τθν διαμόρφωςθ τθσ κοινισ ςυμφωνίασ FIEC – EFBWW ςχετικά με τθν «Αςφαλι
και υγιεινι εργαςία για όλουσ – Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ για τθν
υγιεινι και αςφάλεια ςτθν εργαςία» *COM(2017)12].

Το ζγγραφο αυτό αποτελοφςε τθν προτεινόμενθ μορφι τθσ ςυγχϊνευςθσ των κζςεων τθσ
FIEC και τθσ EFBWW όπωσ αυτζσ είχαν αναπτυχκεί από κάκε πλευρά ςτα ζγγραφα που
είχαν ανταλλαχκεί μεταξφ τουσ κατά τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ.
Μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των εκπροςϊπων των
επαγγελματικϊν οργανϊςεων των διαφόρων κρατϊν, διαμορφϊκθκαν οι τελικζσ κζςεισ τθσ
FIEC για τθν απογευματινι ςυνεδρίαςθ.

Απογευματινή ςυνεδρίαςη:
Κατά τθν απογευματινι ςυηιτθςθ ςτθν οποία επί πλζον των εκπροςϊπων τθσ FIEC μετείχαν
και οι εκπρόςωποι τθσ FEBWW ςυηθτικθκαν και αποφαςίςτθκαν τα ακόλουκα:
1. Επικυρϊκθκαν τα πρακτικά των προθγοφμενων ςυνεδριάςεων τθσ 05.04.2017 και
30.11.2016
2. Η εκπρόςωποσ τθσ Bilbao Agency παρουςίαςε τισ δράςεισ που αναπτφςςει ο
οργανιςμόσ το διάςτθμα αυτό. Τόνιςε τθν ςθμαςία που ζχει θ αξιολόγθςθ των
κινδφνων και θ διαμόρφωςθ κανόνων ορκισ πρακτικισ για τθν διαχείριςθ των
επικίνδυνων ουςιϊν ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν. Ιδιαίτερθ αναφορά ζγινε
και ςτον ςχεδιαςμό και τθν λιψθ μζτρων για τον περιοριςμό του αποκλειςμοφ τθσ
απαςχόλθςθσ των ατόμων μζςθσ θλικίασ ςτον καταςκευαςτικό τομζα.
Στον διαδικτυακό ιςτότοπο του οργανιςμοφ είναι αναρτθμζνεσ όλεσ οι καμπάνιεσ
που αναπτφςςονται το διάςτθμα αυτό και πρότεινε να παρακινιςουμε τα μζλθ μασ
να τον επιςκεφκοφν για να ενθμερωκοφν.
3. Σχετικά με τθν διαμόρφωςθ τθσ κοινισ ςυμφωνίασ FIEC – EFBWW: «Αςφαλισ και
υγιεινι εργαςία για όλουσ – Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ για τθν
υγιεινι και αςφάλεια ςτθν εργαςία *COM(2017)12]» παρουςιάςτθκε από τον
εκπρόςωπο τθσ FIEC, Domenico Campgrande το προτεινόμενο κείμενο.
Επεςιμανε ότι τα βαςικά μθνφματα που ςτοχεφει το κείμενο να αναδείξει είναι:
a. Ότι το ιςχφον Ευρωπαϊκό νομοκετικό πλαίςιο αξιολογείται γενικϊσ
επαρκζσ και αποτελεςματικό. Παρόλα αυτά ενζργειεσ για τθν εναρμόνιςθ
και τθν επζκταςθ τθσ εφαρμογισ του, μεταξφ των χωρϊν μελϊν κρίνεται
αναγκαία

b. Τθν ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ των κοινωνικϊν εταιρϊν, των φορζων
ελζγχου και των αρμόδιων επικεωρθτϊν με ςτόχο τθν διαμόρφωςθ
αποτελεςματικϊν εργαλείων αξιολόγθςθσ των κινδφνων ςχετικά με τον
επαρκι προςδιοριςμό των ιδιαιτεροτιτων των κινδφνων ανά τομζα
εργαςιϊν
c. Τθν ςθμαςία να διαμορφωκεί ζνα ςτακερό, βιϊςιμο και κατανοθτό
νομοκετικό πλαίςιο για τισ επιχειριςεισ και τουσ εργαηομζνουσ.
Ταυτοχρόνωσ είναι απαραίτθτοσ ο εκςυγχρονιςμόσ και θ εναρμόνιςθ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ με τισ επιπτϊςεισ των τεχνολογικϊν αλλαγϊν ςτισ
διάφορεσ μορφζσ εργαςίασ
d. Τθν αναγκαιότθτα εναρμόνιςθσ, μεταξφ των χωρϊν μελϊν, των
εφαρμοηόμενων

μεκοδολογιϊν

ςυγκζντρωςθσ

και

ςτατιςτικισ

επεξεργαςίασ των ατυχθμάτων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ για τθν δυνατότθτα
ςφγκριςθσ τουσ
Ειδικότερα τονίςτθκε ότι:
a. Οι καρκινογενζςεισ είναι θ μεγαλφτερθ αιτία των κανάτων ςτθν Ευρωπαϊκι
Ένωςθ που ςχετίηονται με τθν εργαςία και για τον λόγο αυτό κα
ανακεωρθκεί θ ςχετικι οδθγία 2004/37/EC ωσ προσ τισ επικίνδυνεσ ουςίεσ
και τα ανϊτατα επιτρεπόμενα όρια τουσ, ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ.
b. Η αναγκαιότθτα εναρμόνιςθσ των μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων
με τα προβλεπόμενα από

το Ευρωπαϊκό ςτρατθγικό πλαίςιο για τθν

υγιεινι και αςφάλεια ςτθν εργαςία 2014-2020
c. Η αναγκαιότθτα να προςδιοριςτοφν με μεγαλφτερθ ςαφινεια οι ελάχιςτεσ
τυπικζσ προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφν τα μζλθ των διάφορων
επιτροπϊν ελζγχων των κρατϊν μελϊν και να προςδιοριςτοφν οι
διαδικαςίεσ που κα πρζπει να ακολουκοφν
d. Η αναγκαιότθτα ανακεϊρθςθσ τθσ οδθγίασ 89/656/EC για τα μζτρα
ατομικισ προςταςίασ
e. Η αναγκαιότθτα να βελτιωκοφν οι παράμετροι (εργονομικζσ ςυνκικεσ
εργαςίασ) που περιορίηουν τθν δυνατότθτα απαςχόλθςθσ ςε άτομα
μεγαλφτερθσ θλικίασ
f.

Η αναγκαιότθτα για κακοριςμό ςυγκεκριμζνων κατευκυντθρίων οδθγιϊν
και εργαλείων για τον περιοριςμό των ψυχοκοινωνικϊν επιπτϊςεων των

απαςχολοφμενων αλλά και όςων γενικότερα επθρεάηονται από τθν
καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα.
Οι εκπρόςωποι του EFBWW αξιολόγθςαν ωσ πολφ χριςιμθ τθν εργαςία που ζκανε
θ FIEC για να διαμορφϊςει ςχζδιο κοινισ απόφαςθσ. Μετά από τθν ανταλλαγι
απόψεων, δόκθκε θ εντολι να γίνει θ επεξεργαςία του κειμζνου ςε επίπεδο
γραμματζων και να ζρκει κοινι πρόταςθ ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ.
4. Συηθτικθκε το κζμα τθσ ανακεϊρθςθσ τθσ οδθγίασ 2004/37/EC ςχετικά με τθν
προςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τθν ζκκεςθ ςε
καρκινογόνουσ και μεταλλαξιογόνουσ παράγοντεσ. Προτάκθκε θ δθμιουργία
επιτροπισ με ςκοπό τον προςδιοριςμό των νζων καρκινογόνων ουςιϊν που
βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ και τθν αναμόρφωςθ των οριακϊν τιμϊν για τισ
ιδθ καταγραμμζνεσ. Εκτενισ ςυηιτθςθ ζγινε για τθν αναμόρφωςθ των οριακϊν
τιμϊν για το ειςπνεόμενο κρυςταλλικό πυρίτιο και τισ ίνεσ αμιάντου.
5. Ειδικά για τθν δθμιουργία κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν προςταςία από το
ειςπνεόμενο κρυςταλλικό πυρίτιο (RCS) παρουςιάςτθκε από τον Martin
Sonnberger το Γερμανικό μοντζλο, το οποίο μζςω κατάλλθλα διαμορφωμζνων
εργαλείων αξιολόγθςθσ, προςαρμοςμζνων για διαφορετικά είδθ εργαςιϊν (π.χ.
εργαςίεσ ςθράγγων, κατεδαφίςεισ, κτλ.) προςδιορίηει τθν επικρατοφςα κατάςταςθ
ωσ «πράςινθ» όταν τθροφνται τα προβλεπόμενα και δεν υπάρχουν κίνδυνοι για
τθν υγεία των εργαηομζνων, ωσ «κόκκινθ» όταν υπάρχουν ςοβαροί κίνδυνοι και ωσ
«κίτρινθ» για ενδιάμεςεσ καταςτάςεισ. Αποφαςίςτθκε να προετοιμαςτεί και να
υποβλθκεί ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ πρόταςθ για προςδιοριςμό των ςτόχων και τθσ
μεκοδολογίασ που πρζπει να ακολουκθκεί.
6. Έγινε ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν προςαρμογι ζξι Ευρωπαϊκϊν

οδθγιϊν ςτισ

τεχνολογικζσ εξελίξεισ, ςυγκεκριμζνα:
a. Τθσ οδθγίασ 2000/54/EC περί προςταςίασ των εργαηομζνων ςε κινδφνουσ
ςχετιηόμενουσ με ζκκεςθ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία,
b. Τθσ οδθγίασ 90/270/EEC περί των ελαχίςτων απαιτιςεων αςφάλειασ και
υγείασ κατά τθν εργαςία ςε οκόνεσ οπτικισ απεικόνιςθσ,
c. Τθσ οδθγίασ 92/29/EEC περί των ελαχίςτων προδιαγραφϊν υγείασ και
αςφάλειασ για τθν προϊκθςθ βελτιωμζνθσ ιατρικισ περίκαλψθσ ςτα
πλοία,
d. Τθσ οδθγίασ 89/656/EEC για τισ προδιαγραφζσ μζτρων ατομικισ
προςταςίασ κατά τθν εργαςία,

e. Τθσ οδθγίασ 89/654/EEC ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ
και υγείασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ,
f.

Τθσ οδθγίασ 92/58/EEC ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ
ςιμανςθ αςφάλειασ ι/και υγείασ ςτθν εργαςία.

7. Έγινε ενθμζρωςθ ότι ζχει ολοκλθρωκεί θ εργαςία ςφνταξθσ του MOU για τθν
αςφαλι εργαςία με χωματουργικά μθχανιματα που ςυντάχκθκε από κοινοφ από
εκπροςϊπουσ τθσ CECE, EFBWW και τθσ FIEC το οποίο ςυςτικθκε να προωκθκεί
ςτα μζλθ των οργανϊςεων μασ.
8. Συηθτικθκε και ζγινε αποδεκτι θ πρόταςθ τθσ EFBWW για τθν αποτφπωςθ τθσ
κατάςταςθσ ςχετικά με τα υφιςτάμενα μθτρϊα διαχείριςθσ αμιάντου ανά χϊρα
μζλοσ και θ διαμόρφωςθ πρόταςθσ για ενιαία διαχείριςθ.

