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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
konvention nr 176 om hälsa och säkerilet i gruvor som godkänts 
vid Internationella arbetskonferensen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition ingår ett förslag till 
godkännande av konvention nr 176 om hälsa 
och säkerhet i gruvor som antogs vid Inter
nationella arbetsorganisationens (ILO) all
männa konferens, Internationella arbetskon
ferensen, 1995. Samtidigt bringas rekom
mendation nr 183, som kompletterar kon-

ventionen, till riksdagens kännedom för att 
beaktas i det kommande lagberedningsarbe
tet till den del det anses ändamålsenligt. 

Finlands lagstiftning om säkerheten i gru
vor uppfyller kraven i konventionen, men 
vissa mindre ändringar måste göras i be
stämmelser på lägre nivå än lag. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Beredningen av propositionen 

Konvention nr 176 om hälsa och säkerhet 
i gruvor samt rekommendation nr 183, som 
hänför sig till den, godkändes vid Internatio
nella arbetskonferensen i juni 1995. För ett 
godkännande av konventionen röstade 378 
delegater, medan 9 delegater röstade emot 
och 34 avstod från att rösta. 

Utlåtande för utarbetande av denna reger
ingsproposition har givits av handels- och 
industriministeriet, inrikesministeriet, social
och hälsovårdsministeriet, Industrins och 
Arbetsgivarnas Centralförbund (TT), Statens 
arbetsmarknadsverk (SAMV), Finlands 
Fackförbunds Centralorganisation FFC rf 
(FFC) och Tjänstemannacentralorganisatio
nen FTFC rf (FTFC). 

Inrikesministeriet konstaterade i sitt utlå
tande att de frågor som nämns i konventio
nen verkar bra och kan understödas. I han
dels- och industriministeriets utlåtande sades 
att kraven enligt konventionen och rekom
mendationen i rätt stor utsträckning ingår i 
finländska bestämmelser, som dock inte till 
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alla delar till formen och innehållet exakt 
överensstämmer med de enskilda bestäm
melserna i konventionen. Enligt ministeriet 
bör man beakta att det finns ett direktiv 
(92/104/EEG) som utfårdats av Europeiska 
gemenskapernas råd och som gäller samma 
frågor, och att man borde veta hur EU :s öv
riga medlemsstater kommer att förfara be
träffande konventionen. FFC och FTFC an
ser att Finland bör ratificera konventionen. 

Enligt de uppgifter man har i dag förhåller 
sig EU :s medlemsstater i princip positivt till 
en ratifikation av konventionen. Förutom 
Finland har Sverige och Spanien samt, av 
EES-staterna, Norge kommit längst när det 
gäller beredningen av ratifikationen. 

!LO-delegationen har förordat ratifikation 
av konventionen. 

2. Nuläge och konventionens betydelse 

Utgångspunkten för konventionen är att 
garantera trygga ramar för gruvdrift. I kon
ventionens ingress sägs att arbetstagare har 
behov av och rätt till information och utbild-
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ning i fråga om de faror och risker de utsätts 
för i gruvindustrin liksom rätt att bli rådfrå
gade på ett effektivt sätt. Arbetstagarna har 
också rätt att i detta avseende delta i förbe
redandet och införandet av åtgärder som 
främjar hälsa och säkerhet. I ingressen sägs 
att det är önskvärt att förhindra att arbetsta
gare eller allmänheten drabbas av dödso
lyckor, skador eller ohälsa eller att miljön 
skadas till följd av gruvdrift. 

Arbetarskydds- och gruvlagstiftningen i 
Finland är vedertagen och uppfyller redan 
nu i hög grad kraven enligt konventionen. 
Konventionen föranleder dock en del mindre 
preciseringar vad gäller tolkningen och för
tydligande av formuleringarna i handels- och 
industriministeriets beslut om säkerhetsföre
skrifter för gruvor. 

DETALJMOTIVERING 

l. Innehållet i konventionen och 
rekommendationen 

I artikel l i konventionen definieras vad 
som avses med gruva och arbetsgivare. Med 
"gruva" avses a) platser ovan eller under 
jord, där särskilt sådan prospektering efter 
mineral äger rum som innebär mekanisk om
vandling av marken; brytning av mineral; 
bearbetning av material som brutits, inbegri
pet krossning, malning, anrikning och tvätt
ning; b) samtliga maskiner, anordningar, 
redskap, industrianläggningar, byggnader 
samt jord- och vattenbyggnadskonstruktioner 
som används i samband med ovan nämnd 
verksamhet. När det gäller prospektering 
efter och brytning av mineral har olja och 
gas lämnats utanför konventionens tillämp
ningsområde. Med arbetsgivare avses varje 
fysisk eller juridisk person som anställer en 
eller flera arbetstagare i en gruva samt, då 
sammanhanget kräver det, verksamhetsidka
ren, huvudentreprenören, en entreprenör eller 
en underentreprenör. 

Enligt artikel 2 i konventionen är utgångs
punkten att konventionen skall tillämpas på 
alla gruvor. En medlemsstat kan dock, efter 
samråd med de mest representativa arbets
givar- och arbetstagarorganisationerna, helt 
eller delvis undanta vissa typer av gruvor 
från tillämpningen av konventionen. En 
medlemsstat som ratificerar konventionen 
skall i sina rapporter om konventionens till
lämpning ange varje särskild kategori av 
gruvor som har undantagits från tillämp
ningen och skälen till att det ansågs eller 
fortfarande anses nödvändigt att undanta 
dem. 

Medlemsstaten skall enligt artikel 3 efter 

samråd med de mest representativa arbets
givar- och arbetstagarorganisationerna utfor
ma och genomföra ett enhetligt program för 
säkerhet och hälsa i gruvor och se över det 
regelbundet. 

Artikel 4 innehåller en bestämmelse om att 
åtgärder för tryggande av tillämpningen av 
konventionen skall föreskrivas av den na
tionella lagstiftningen, som vid behov kan 
kompletteras bl.a. med tekniska normer. 

I den nationella lagstiftningen skall enligt 
artikel 5 föreskrivas vilken myndighet som 
har till uppgift att övervaka och reglera frå
gor som gäller säkerhet och hälsa i gruvor. 
Den nationella lagstiftningen skall föreskriva 
övervakning av säkerhet och hälsa i gruvor; 
förordnande av inspektörer; rutiner för att 
rapportera om och undersöka dödsolyckor 
och allvarliga olyckor, farliga händelser och 
gruvolyckor; upprättande och offentliggöran
de av statistik; avbrytande eller begränsning 
av gruvverksamheten till dess att missförhål
landena har avhjälpts samt upprättande av 
rutiner gällande arbetstagarnas och deras 
representanters rätt att bli hörda i frågor som 
'gäller säkerheten och hälsan på arbetsplatsen 
samt att delta i åtgärder i anslutning till det
ta. Lagstiftningen skall också föreskriva att 
bl.a. tillverkning, lagring, transport och an
vändning av explosiva varor och tändmedel 
vid gruvan skall utföras av behöriga perso
ner. I lagstiftningen skall särskilt nämnas 
bl.a. de krav som gäller räddningsarbetet i 
gruvor, första hjälpen och medicinteknisk 
utrustning; skyldighet att tillhandahålla and
ningsapparater för självräddning åt arbets
tagare i underjordiska kolgruvor och vid be
hov i andra underjordiska gruvor. Innan 
verksamheten inleds skall lämpliga arbets-
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planer göras upp, och dessa skall uppdateras 
periodvis med tanke på betydande ändringar. 

I artiklarna 6-12 föreskrivs om arbetsgiva
rens ansvar. I artikel 6 bestäms att en arbets
givare, när han vidtar förebyggande åtgärder 
och skyddsåtgärder, skall bedöma riskerna 
och behandla dem i !oljande ordning: av
lägsna riskerna; kontrollera riskerna vid käl
lan; minimera riskerna bl.a. genom att utar
beta system för säkerhet i arbetet; och, om 
risker kvarstår, tillhandahålla personlig 
skyddsutrustning. 

Enligt artikel 7 skall arbetsgivarna vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att avlägsna 
eller minimera säkerhets- och hälsoriskerna i 
gruvor som står under deras tillsyn. En ar
betsgivare skall bl.a. se till att gruvan är pla
nerad så att förhållandena där möjliggör en 
säker verksamhet och en hälsosam arbets
miljö. Dessutom skall det säkerställas att 
gruvan tas i drift, exploateras, underhålls 
och avvecklas på ett sådant sätt att arbets
tagarna kan utföra sitt arbete utan fara för 
hälsan. I artikeln uppräknas också många 
andra skyldigheter för arbetsgivaren som går 
ut på att trygga säkerheten. 

Enligt artikel 8 skall arbetsgivaren för var
je gruva utarbeta en särskild beredskapsplan 
med tanke på sådana industriella katastrofer 
och naturkatastrofer som skäligen kan förut
ses. 

Då arbetstagarna är utsatta ror fysiska, ke
miska eller biologiska faror skall arbetsgiva
ren enligt artikel 9: 

a) informera arbetstagarna om de faror 
deras arbete innebär, om de hälsorisker det 
medror samt om relevanta förebyggande åt
gärder och skyddsåtgärder; 

b) vidta lämpliga åtgärder för att avlägsna 
eller minimera de risker som följer av utsatt
heten för dessa faror; 

c) då lämpligt skydd inte kan garanteras 
med andra medel, för arbetstagaren gratis 
tillhandahålla och underhålla skyddsutrust
ning, kläder vid behov och andra hjälpme
del· 

d) garantera arbetstagare som har drabbats 
av en skada eller sjukdom på arbetsplatsen 
första hjälpen, lämplig transport från arbets
platsen liksom tillgång tilllämplig läkarvård. 

Enligt artikel l O skall arbetsgivaren bl. a. 
se till att arbetstagare utan kostnad erhåller 
lämplig utbildning och instruktioner om frå
gor som gäller säkerhet och hälsa liksom 
även om de arbetsuppgifter som tilldelats 
dem. Dessutom skall arbetsgivaren upprätta 

ett system så att exakta uppgifter när som 
helst kan fås om namnen på alla de personer 
som befinner sig under jord liksom om deras 
sannolika lokalisering. 

Enligt artikel 11 skall regelbunden hälso
övervakning ordnas för de arbetstagare som 
är utsatta för hälsorisker som är specifika för 
gruvdrift. 

När två eller flera arbetsgivare bedriver 
verksamhet i samma gruva, skall den arbets
givare som är ansvarig för gruvan enligt ar
tikel 12 samordna genomrorandet av alla 
åtgärder gällande arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa, och denne arbetsgivare skall vara den 
främste ansvarige ror verksamhetens säker
het. Artikeln befriar dock inte enskilda ar
betsgivare från deras ansvar att vidta alla 
åtgärder som berör deras arbetstagares säker
het och hälsa. 

I artiklarna 13-14 Töreskrivs om arbetsta
garnas och deras representanters rättigheter 
och skyldigheter. Arbetstagarna har enligt 
artikel 13 bl.a. rätt att rapportera om olyck
or, farliga händelser och faror till arbetsgiva
ren och till den behöriga myndigheten. En 
arbetstagare har också rätt att begära att få 
inspektioner och undersökningar utförda av 
arbetsgivaren och av myndigheten och att 
känna till och bli informerade om faror på 
arbetsplatsen. Dessutom uppräknas i artikeln 
också andra rättigheter och bestäms bl.a. om 
rättigheterna för de representanter som ar
betstagarna gemensamt har valt. 

Arbetstagarna har bl.a. skyldighet att rätta 
sig efter föreskrivna åtgärder som hänför sig 
till säkerhet och hälsa. I artikel 14 föreskrivs 
också om andra skyldigheter för arbetstagar
na. 

Artikel 15 innehåller en bestämmelse om 
att åtgärder skall vidtas i enlighet med na
tionell lagstiftning för att uppmuntra samar
bete mellan arbetsgivare och arbetstagare i 
säkerhetsfrågor. 

Enligt artikel 16 skall en medlemsstat vid
ta alla nödvändiga åtgärder, inklusive lämp
liga påföljder och tillrättaläggande åtgärder, 
för att garantera ett effektivt genomförande 
av bestämmelserna i konventionen, samt 
inrätta lämpliga inspektionstjänster för att 
övervaka tillämpningen av de åtgärder som 
skall vidtas enligt konventionen och förse 
dessa inspektörer med de resurser som krävs 
för genomförande av uppgifterna. 

Rekommendation nr 183, som komplette
rar konventionen, innehåller närmare be
stämmelser om hälsa och säkerhet i gruvor. 
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2. Konventionens förhållande till 
lagstiftningen i Finland 

Lagen om skydd i arbete (299/58) är den 
grundläggande lagen inom detta område. 
Enligt 46 § lagen om skydd i arbete ankom
mer tillsynen över lagen på arbetarskydds
myndigheterna. stadganden om förfarandet i 
fråga om arbetarskyddsmyndighetens rätt att 
förrätta inspektioner finns i lagen om tillsy
nen över arbetarskyddet och om sökande av 
ändring i arbetarskyddsärenden (131/73), 
som kompletteras av förordningen om till
synen över arbetarskyddet (954/73). 

I gruvor skall förutom arbetarskyddsbe
stämmelserna också säkerhetsföreskrifterna 
för gruvor iakttas. De grundar sig på han
dels- och industriministeriets beslut (HIMb 
92117 5) om säkerhetsföreskrifter för gruvor 
(nedan säkerhetsföreskrifterna för gruvor). 

Bestämmelserna i konventionen medför 
inget behov av att ändra lagstiftningen i Fin
land. I Finland finns inte heller något behov 
av att undanta någon viss typ av gruvor från 
tillämpningen av konventionen eller dess 
bestämmelser. Konventionen föranleder en
dast en del mindre förtydliganden och preci
seringar av tolkningen i säkerhetsföreskrift
erna för gruvor. 

Artikel 5 i konventionen innehåller en be
stämmelse om att den nationella lagstiftning
en skall föreskriva rutiner bl.a. för rapporte
ring om och undersökning av farliga händel
ser. Denna punkt kräver en precisering av 
säkerhetsföreskrifterna för gruvor. 

Enligt artikel l O skall arbetsgivaren upp
rätta ett system så att exakta uppgifter när 
som helst kan fås om namnen på alla de 
personer som befinner sig under jord och 
om deras sannolika lokalisering. Denna 
punkt kräver en precisering av säkerhetsfore
skrifterna för gruvor. EU:s grovutskott (SH
CMOEI) har inte ansett att denna punkt ut
gör något hinder för en ratifikation utan att 
det närmast handlar om en tolkningsfråga. 

3. Konventionens förhållande till 
gemenskapslagstiftningen 

Europeiska gemenskapernas råd har den 3 
december 1992 utfårdat ett direktiv 
(92/104/EEG) om minimikrav för förbättring 
av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom 
utvinningsindustri ovan och under jord. 

Direktivet reglerar delvis samma saker 
som den aktuella konventionen nr 176. Di-

rektivet har utfårdats med stöd av artikel 
118 a i Romfördraget. I nämnda artikel i 
Romfördraget konstateras att de bestämmel
ser som antagits i enlighet med artikeln inte 
skall hindra någon medlemsstat från att bi
behålla eller införa sådana mera långtgående 
bestämmelser för att värna om arbetsvillko
ren som är förenliga med Romfördraget. 
Likaså är !LO-konventionerna enligt artikel 
19 i ILO:s stadga till sin natur sådana akter 
som gäller miniminivån. Bestämmelserna i 
konventionen och i direktivet står inte i strid 
med varandra. 

4. Ikraftträdande och uppsägning av 
konventionen 

Konventionen träder i fråga om en stat 
som ratificerar den i kraft tolv månader efter 
den dag då Internationella arbetsbyråns ge
neraldirektör har registrerat ratifikationen av 
konventionen. 

En medlemsstat som har ratificerat kon
ventionen kan sedan tio år förflutit från den 
dag då konventionen trädde i kraft interna
tionellt säga upp den genom att underrätta 
Internationella arbetsbyråns generaldirektör 
om uppsägningen. Uppsägningen träder i 
kraft ett år efter den dag då skrivelsen gäl
lande uppsägning har registrerats. En med
lemsstat som inte inom ett år efter utgången 
av nämnda tioårsperiod gör bruk av sin upp
sägningsrätt kan säga upp konventionen efter 
varje period om tio år. 

5. Riksdagsbehandlingen av 
konventioner och rekommendationer 
som godkänts av Internationella 
arbetskonferensen 

Enligt artikel 19 i Internationella arbets
organisationens stadga skall varje medlems
stat inom en viss tid efter den allmänna kon
ferensen föra konventioner och rekommen
dationer som godkänts av den allmänna kon
ferensen till behörigt statsorgan for lagstift
nings- och andra åtgärder. Konventionen och 
rekommendationen skall därför föreläggas 
riksdagen. 

I konvention nr 176 ingår inte några be
stämmelser som strider mot gällande lagstift
ning eller som förutsätter lagstiftningsåtgär
der. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslås, 

att Riksdagen skall godkänna Inter-
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nationella arbetsorganisationens kon
vention nr 176 om hälsa och säkerhet 
i gruvor, som godkänts vid Internatio
nella arbetskonferensen i Geneve den 
22 juni 1995, och 

Helsingfors den 20 december 1996 

att Internationella arbetsorganisa
tionens rekommendation nr 183 om 
hälsa och säkerhet i gruvor, som god
känts vid Internationella arbetskonfe
rensen i Geneve den 22 juni 1995, 
skall beaktas i det kommande lagstift
ningsarbetet i den mån det är ända
målsenligt och möjligt. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Arbetsminister Liisa Jaakonsaari 
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(Översättning) 

KONVENTION 

(nr 176) 

om hälsa och säkerllet i gruvor 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för Internationella arbetsbyrån och 
samlats där den 6 juni 1995 till sitt åttioan
dra möte, 

erinrar om relevanta konventioner och re
kommendationer på arbetslivets område och 
särskilt 1957 års konvention angående av
skaffande av tvångsarbete, 1960 års konven
tion och rekommendation om skydd för ar
betstagare mot joniserande strålning, 1963 
års konvention och rekommendation angåen
de maskinskydd, 1964 års konvention och 
rekommendation angående förmåner vid yr
kesskada, 1965 års konvention och rekom
mendation om minimiålder (arbete under 
jord), 1965 års konvention angående läkar
undersökning av minderåriga (arbete under 
jord), 1977 års konvention och rekommen
dation om skydd för arbetstagare mot yrkes
risker i arbetsmiljön vilka förorsakas av luft
förorening, buller och vibration, 1981 års 
konvention och rekommendation om skydd i 
arbete och arbetshygien, 1985 års konven
tion och rekommendation om företagshälso
vård, 1986 års konvention och rekommenda
tion angående säkerhet vid användning av 
asbest, 1988 års konvention och rekommen
dation om säkerhet och hälsa i byggnads
verksamhet, 1990 års konvention och re
kommendation om säkerhet vid användning 
av kemikalier i arbetet samt 1993 års kon
vention och rekommendation om förebyg
gande av storolyckor inom industrin, 

beaktar att arbetstagare har behov av och 
rätt till information och utbildning i fråga 
om de faror och risker de utsätts för i gruv
industrin liksom behov av och rätt att bli 
rådfrågade på ett effektivt sätt och att delta i 
förberedandet och införandet av åtgärder 
som främjar hälsa och säkerhet med tanke 
på dessa faror, 

inser att det är önskvärt att förhindra att 
arbetstagare eller allmänheten drabbas av 

CONVENTlON 

(Nr. 176) 

Bilaga l 

concemant la securite et la sante dans les 
mines 

La Conference generale de !'Organisation 
internatianale du Travail, 

Convoquee a Geneve par le Conseil d'ad
ministration du Bureau international du Tra
vail, et s'y etant reunie le 6 juin 1995 en sa 
quatre-vingt-deuxieme session; 

Notant les conventians et recommanda
tions internatianales du travail pertinentes, 
en particulier la convention sur !'abolition du 
travail force, 1957; la convention et la re
commandation sur la protection contre les 
radiations, 1960; la convention et la recom
mandation sur la protection des machines, 
1963; la convention et la recommandation 
concernant les prestations en cas d'accidents 
du travail et de maladies professionnelles, 
1964; la convention et la recommandation 
sur l'äge minimum (travaux souterrains), 
1965; la convention sur l' examen medical 
des adolescents (travaux souterrains), 1965; 
la convention et la recommandation sur le 
milieu de travail (pollution de l'air, bruit et 
vibrations), 1977; la convention et la recom
mandation sur la securite et la sante des tra
vailleurs, 1981; la convention et la recom
mandation sur les services de sante au tra
vail, 1985; la convention et la recommanda
tion sur l'amiante, 1986; la convention et la 
recommandation sur la securite et la sante 
dans la construction, 1988; la convention et 
la recommandation sur les produits chimi
ques, 1990, ainsi que la convention et la re
commandation sur la prevention des acci
dents industriels majeurs, 1993; 

Considerant le besoin et le droit que les 
travailieurs ont d'etre informes, formes et 
consultes de maniere effective, ainsi que de 
partidper a la preparation et la mise en 
ceuvre de mesures relatives a la securite et a 
la sante au sujet des dangers et des risques 
auxquels ils sont exposes dans l'industrie 
miniere; 

Reconnaissant qu'il est souhaitable de pre
venir tout accident mortel, lesion ou atteinte 
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dödsolyckor, skador eller ohälsa eller att 
miljön skadas till Iöljd av gruvdrift, 

tar hänsyn till behovet av samarbete mel
lan Internationella arbetsorganisationen, 
Världshälsoorganisationen, Internationella 
atomenergiorganet och andra behöriga insti
tutioner och erinrar om de relevanta instru
ment, praxissamlingar, regler och riktlinjer 
som publiceras av dessa organisationer, 

har beslutat anta vissa förslag angående 
säkerhet och hälsa i gruvor, en fråga som 
utgör den fjärde punkten på mötets dagord
ning, 

har fastställt att dessa förslag skall ta for
men av en internationell konvention, och 

antar denna den 22 juni 1995 följande 
konvention, som kan kallas 1995 års kon
vention om hälsa och säkerhet i gruvor: 

DEL l. DEFINITIONER 

Artikel l 

l. I denna konvention avses med "gruva" 

a) platser ovan eller under jord där särskilt 
följande verksamheter äger rum: 

i) prospektering efter mineral, med undan
tag av olja och gas, som innebär mekanisk 
omvandling av marken; 

ii) brytning av mineral, med undantag av 
olja och gas; 

iii) bearbetning av material som brutits, 
inbegripet krossning, malning, anrikning och 
tvättning; och 

b) samtliga maskiner, anordningar, red
skap, industrianläggningar, byggnader samt 
jord- och vattenbyggnadskonstruktioner som 
används i samband med verksamhet enligt 
punkt a) ovan. 

2. I denna konvention avses med "arbets
givare" varje fysisk eller juridisk person som 
anställer en eller flera arbetstagare i en gru
va samt, då sammanhanget kräver det, verk
samhetsidkaren, huvudentreprenören, entre
prenören eller underentreprenören. 

å la sante que pourraient subir les travail
leurs ou la population, ainsi que les domma
ges å l'environnement, qui pourraient resut
ter de l'exploitation miniere; 

Tenant compte de la necessite d'une coo
peration entre !'Organisation internationate 
du Travail, !'Organisation mondiale de la 
sante, l'Agence internationate de l'energie 
atomique et les autres institutions competen
tes, et notant les instruments, recueils de 
directives pratiques, codes et directives per
tinents publies par ces organisations; 

Apres avoir decide d'adopter diverses pro
positions relatives å la securite et å la sante 
dans les mines, question qui constitue le 
quatrieme point de l'ordre du jour de la ses
sion; 

Apres avoir decide que ces propositions 
prendront la forme d'une convention inter
nationale, adopte, ce vingt-deuxieme jour de 
juin mil neuf cent quatre-vingt quinze, la 
convention ci-apres, qui sera denommee 
Conventian sur la securite et la sante dans 
les mines, 1995. 

PARTIE l. DEFINITIONS 

Artide l 

l. Aux fins de la presente convention, le 
terme «mine» comprend: 

a) tout site å ciel ouvert ou souterrain ou 
se deroulent notamment les activites suivan
tes: 

i) !'exploration de mineraux, å !'exception 
du petrole et du gaz, qui implique une alte
ration mecanique du terrain; 

ii) l'extraction de mineraux, å !'exception 
du petrole et du gaz; 

iii) la preparation des materiaux extraits, 
notamment le concassage, le broyage, la 
concentration ou le lavage; 

b) l' ensemble des machines, equipements, 
accessoires, installations, bätiments et struc
tures de genie civil utilises en rapport avec 
les activites visees å l'alinea a) ci-dessus. 

2. Aux fins de la presente convention, le 
terme "employeur" designe toute personne 
physique ou morale qui emploie un ou plu
sieurs travailieurs dans une mine, ainsi que, 
si le contexte l'implique, l'exploitant, l'en
trepreneur principal, l'entrepreneur ou le 
sous-traitant. 
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DEL Il. TILLÄMPNINGSOMRADE OCH 
TILLÄMPNINGSPORMER 

Artikel 2 

1. Denna konvention gäller alla gruvor. 

2. Den behöriga myndigheten i en med
lemsstat som ratificerar denna konvention 
skall, efter samråd med de mest representa
tiva arbetsgivar- och arbetstagarorganisatio
nerna, 

a) från tillämpningen av konventionen, el
ler vissa bestämmelser i denna, kunna un
danta vissa typer av gruvor, om det allmän
na skyddet i fråga om dessa gruvor enligt 
nationell lagstiftning och praxis inte är säm
re än vad som skulle följa av en fullständig 
tillämpning av bestämmelserna i konventio
nen· 

b) i det fallet att vissa typer av gruvor un
dantas enligt punkt a) ovan, göra upp planer 
för att konventionens tillämpningsområde 
gradvis skall omfatta samtliga gruvor. 

3. En medlemsstat som ratificerar denna 
konvention och som begagnar sig av möjlig
heten enligt punkt 2 a) ovan skall i sina rap
porter om konventionens tillämpning, vilka 
lämnas in enligt artikel 22 i Internationella 
arbetsorganisationens stadga, ange varje sär
skild kategori av gruvor som har undantagits 
samt skälen till att de har undantagits. 

Artikel 3 

Med hänsyn till nationella omständigheter 
och praxis och efter samråd med de mest 
representativa arbetsgivar- och arbetstagaror
ganisationerna skall medlemsstaten utforma 
och genomföra ett enhetligt program för sä
kerhet och hälsa i gruvor och se över det 
regelbundet. Härvid skall åtgärder för ge
nomförande av konventionens bestämmelser 
beaktas särskilt. 

Artikel 4 

1. Åtgärder för tryggande av tillämpningen 
av konventionen skall föreskrivas av den 
nationella lagstiftningen. 

2. Vid behov skall denna nationella lag
stiftning kompletteras med: 

a) tekniska normer, riktlinjer eller praxis-

PARTIE Il. CHAMP ET MODALITES 
D'APPLICA TION 

Article 2 

1. La presente convention s'applique å tou
tes les mines. 

2. Apn!s consultation avec les organisa
tions les plus representatives d'employeurs et 
de travailieurs interessees, l'autorite compe
tente d'un Membre qui ratifie la convention, 

a) pourra exclure certaines categories de 
mines de l'application de la convention ou 
de certaines de ses dispositions si, dans son 
ensemble, la protection accordee en vertu de 
la legislatian et de la pratique nationales n'y 
est pas inferieure å celle qui resulterait de 
l'application integraie des dispositions de la 
convention; 

b) devra, au cas ou certaines categories de 
mines font l'objet d'exclusions en vertu de 
l'alinea a) ci-dessus, etablir des plans en vue 
de couvrir progressivement !'ensemble des 
mines. 

3. Tout Membre qui ratifie la presente 
convention et se prevaut de la possibilite 
offerte au paragraphe 2 a) ci-dessus devra 
indiquer, dans les rapports sur l'application 
de la convention presentes, en vertu de l'ar
tide 22 de la Constitution de !'Organisation 
internatianale du Travail, toute categorie 
particuliere de mines qui a fait l'objet d'une 
exclusion et les raisons de cette exclusion. 

Article 3 

Le Membre devra, en tenant compte des 
conditions et de la pratique nationales, et 
apres consultation avec les organisations les 
plus representatives d'employeurs et de tra
vailieurs interessees, formuler et mettre en 
ceuvre une politique coherente en matiere de 
securite et de sante dans les mines et la re
voir periodiquement, notamment en ce qui 
concerne les mesures donnant effet aux dis
positions de la convention. 

Article 4 

1. Les mesures visant å assurer l'applica
tion de la convention devront etre prescrites 
par la legislatian nationale. 

2. Lorsqu'il y a lieu, cette legislatian devra 
etre completee par: 

a) des normes techniques, des principes 
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samlingar, eller 

b) andra tillämpningssätt som är förenliga 
med nationell praxis, vilka skall identifieras 
av behörig myndighet. 

Artikel 5 

l. I den nationella lagstiftningen enligt 
artikel 4 punkt l skall anges vilken behörig 
myndighet som skall övervaka och reglera 
frågor som gäller säkerhet och hälsa i gru
vor. 

2. Sådan nationell lagstiftning skall före
skriva: 

a) övervakning av säkerhet och hälsa i 
gruvor; 

b) inspektion av gruvor av inspektörer som 
utsetts för detta ändamål av behörig myndig
het· 

c) rutiner för att rapportera om och under
söka dödsolyckor och allvarliga olyckor, 
farliga händelser och gruvolyckor i enlighet 
med nationell lagstiftning; 

d) upprättande och offentliggörande av 
statistik över olycksfall, yrkessjukdomar och 
farliga händelser i enlighet med nationell 
lagstiftning; 

e) behörig myndighets befogenheter att av 
säkerhets- och hälsoskäl avbryta eller be
gränsa grovverksamheten till dess att de för
hållanden som gett upphov till avbrottet eller 
begränsningen har rättats till; samt 

f) upprättande av effektiva rutiner för sä
kerställande av att arbetstagarnas och deras 
representanters rätt att bli hörda i frågor som 
gäller säkerheten och hälsan på arbetsplatsen 
samt att delta i åtgärder i anslutning till det
ta görs gällande. 

3. Sådan nationell lagstiftning skall före
skriva att tillverkning, lagring, transport och 
användning av explosiva varor och tändme
del vid gruvan skall utföras av behöriga och 
auktoriserade personer eller under deras di
rekta övervakning. 

4. I sådan nationell lagstiftning skall spe
cificeras: 

a) krav gällande räddningsarbetet i gruvor, 
första hjälpen och lämplig medicinteknisk 
utrustning; 

b) skyldighet att tillhandahålla och under
hålla lämpliga andningsapparater för själv
räddning åt arbetstagare i underjordiska kol
gruvor och vid behov i andra underjordiska 
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directeurs, des recueils de directives prati
ques; ou 

b) par d'autres moyens de mise en oeuvre 
conformes a la pratique nationale, qui seront 
identifies par l'autorite competente. 

Article 5 

l. La legislatian nationale visee a l'article 
4, paragraphe l, devra designer l'autorite 
appelee a surveiller et reglementer les divers 
aspects de la securite et de la sante dans les 
mines. 

2. Cette legislatian devra prevoir: 

a) la surveillance de la securite et de la 
sante dans les mines; 

b) l'inspection des mines par des inspec
teurs designes a cet effet par l'autorite com
petente; 

c) les procedures de notification et d'en
quete dans les cas d'accidents mortels ou 
graves ainsi que de catastrophes minieres et 
d'incidents dangereux tels que definis par 
ladite legislation; 

d) l'etablissement et la publication des sta
tistiques sur les cas d'accidents, de maladies 
professionnelles et d'incidents dangereux tels 
que de:finis par ladite legislation; 

e) le pouvoir de l'autorite competente de 
suspendre ou de restreindre, pour des motifs 
de securite et de sante, les activites minieres 
jusqu'a ce que les conditions a l'origine de la 
suspension ou de la restriction soient corri
gees; 

f) la mise en place de procedures efficaces 
en vue de donner effet aux droits des tra
vailieurs et de leurs representants d'etre con
sultes au sujet des questions et de partidper 
aux mesures relatives a la securite et a la 
sante sur le lieu de travail. 

3. Cette legislatian nationale devra prevoir 
que la fabrication, l'entreposage, le transport 
et l'utilisation d'explosifs et de detonateurs a 
la mine devront etre effectues par des per
sonnes campetentes et autorisees ou sous 
leur surveillance directe. 

4. Cette legislatian devra etablir: 

a) les prescriptions a suivre en matiere de 
sauvetage dans les mines, de premiers soins 
ainsi que les services medicaux appropries; 

b) !'obligation de fournir des appareils res
pirataires de sauvetage individuel adequats 
aux travailieurs dans les mines souterraines 
de charbon et, s'il y a lieu, dans d'autres mi-
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gruvor; 

c) skyddsåtgärder att tillämpas på övergiv
na gruvanläggningar för att avlägsna eller 
minimera säkerhets- och hälsoriskerna; 

d) krav gällande säker lagring, transport 
och förstöring av farliga ämnen som använts 
i gruvprocessen och av rester som uppkom
mit i gruvan; samt 

e) sky l dighet att vid behov tillhandahålla 
tillräckligt antal sanitära inrättningar och 
anordningar får tvätt, ombyte och intagande 
av måltider samt att hålla dem i hygieniskt 
skick. 

5. Sådan nationell lagstiftning skall före
skriva att den arbetsgivare som är ansvarig 
för gruvan skall se till att lämpliga arbets
planer görs upp före verksamhetens början 
och att planerna uppdateras periodvis med 
tanke på betydande ändringar samt att de 
finns tillgängliga inom gruvområdet. 

DEL III. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
OCH SKYDDSÅTGÄRDER I GRUVAN 

A. Arbetsgivares ansvar 

Artikel 6 

När en arbetsgivare vidtar förebyggande 
åtgärder och skyddsåtgärder enligt denna del 
i konventionen skall han bedöma riskerna 
och behandla dem i f'öljande ordning: 

a) avlägsna riskerna; 
b) kontrollera riskerna vid källan; 
c) minimera riskerna bland annat genom 

att utarbeta system för säkerhet i arbetet; 
och 

d) i den mån risker kvarstår, planera f'ör 
användning av personlig skyddsutrustning, 
med hänsyn till vad som är skäligt, praktiskt 
och genomförbart, i enlighet med god praxis 
och med iakttagande av behörig aktsamhet. 

Artikel 7 

Arbetsgivarna skall vidta alla nödvändiga 
åtgärder f'ör att avlägsna eller minimera sä-

nes souterraines ainsi que d'entretenir ces 
appareils; 

c) les mesures de protection å appliquer 
aux travaux miniers abandonnes en vue 
d'eliminer ou de reduire au minimum les ris
ques pour la securite et la sante; 

d) les prescriptions visant å assurer, dans 
des conditions de securite satisfaisantes, le 
stockage, le transport et !'elimination des 
substances dangereuses utilisees dans les 
travaux miniers ainsi que les residus pro
duits å la mine; 

e) le cas echeant, !'obligation de fournir et 
maintenir dans un etat d'hygiene satisfaisant 
un nombre suffisant d'equipements sanitaires 
et d'installations pour se laver, se changer et 
se nourrir. 

5. Cette legislatian nationale devra prevoir 
que l'employeur responsable de la mine doit 
veiller å l'elaboration de plans appropries 
des travaux miniers avant le debut des ope
rations ainsi que lors de toute modification 
significative, et å la mise å jour periodique 
de ces plans qui devront etre tenus å dispo
sition sur le site de la mine. 

PARTIE III. MESURES DE PREVENTION 
ET DE PROTECTION DANS LA MINE 

A. Responsabilires des employeurs 

Artide 6 

En prenant les mesures de prevention et de 
protection prevues par cette partie de la con
vention, l'employeur devra evaluer les ris
ques et les traiter selon l'ordre de priorite 
suivant: 

a) eliminer ces risques; 
b) les controler å la source; 
c) les reduire au minimum par divers 

moyens dont l'elaboration de methodes de 
travail sures; 

d) dans la mesure u ces risques subsistent, 
prevoir l'utilisation d'equipements de protec
tion individuelle, 

eu egard å ce qui est raisonnable, praticab
le et realisable, ainsi qu'å ce qui est conside
re comme de bonne pratique et conforme å 
la diligence requise. 

Artide 7 

L'employeur devra etre tenu de prendre 
toutes les mesures necessaires pour eliminer 
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kerhets- och hälsoriskerna i gruvor som står 
under deras tillsyn och särskilt: 

a) se till att gruvan är planerad, konstrue
rad och försedd med elektrisk, mekanisk och 
annan utrustning, inklusive kommunikations
system, för att förhållanden för säker verk
samhet och en hälsosam arbetsmiljö skall 
kunna garanteras; 

b) se till att gruvan tas i drift, exploateras, 
underhålls och avvecklas på sådant sätt att 
arbetstagarna kan utföra sitt arbete utan fara 
för sin egen eller andra personers säkerhet 
och hälsa; 

c) vidta åtgärder för att bevara stabiliteten 
i marken inom sådana områden till vilka 
personer har tillträde i samband med arbetet; 

d) när det är möjligt förse varje underjor
disk arbetsplats med två utgångar, som var 
och en utmynnar i en separat gång upp till 
markytan; 

e) garantera övervakning, utvärdering och 
regelbunden inspektion av arbetsmiljön för 
att de olika faror som arbetstagarna kan vara 
utsatta för skall kunna identifieras och gra
den av denna utsatthet uppskattas; 

f) säkerställa tillräcklig ventilation för alla 
underjordiska anläggningar där tillträde är 
tillåtet; 

g) för de områden som är utsatta för sär
skilda risker, utarbeta och genomföra en 
verksamhetsplan samt rutiner för att en säker 
arbetsorganisation och skydd av arbetstagar
na skall kunna garanteras; 

h) vidta åtgärder och försiktighetsmått som 
är anpassade efter typen av gruvdrift för att 
utbrott och spridning av bränder och explo
sioner skall kunna förebyggas, upptäckas 
och bekämpas; 

i) se till att verksamheten stoppas och ar
betstagarna evakueras till en säker plats, när 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa är allvar
ligt hotad. 

Artikel 8 

Arbetsgivaren skall för varje gruva utar
beta en särskild beredskapsplan med tanke 
på sådana industriella katastrofer och natur
katastrofer som skäligen kan förutses. 

ou reduire au minimum les risques pour la 
securite et la sante que presentent les mines 
sous son autorite, et en particulier: 

a) veiller å ce que la mine soit cons;ue, 
construite et pourvue d'un equipement elec
trique, mecanique et autre, y compris un 
systeme de communication, de maniere que 
les conditions necessaires å la securite de 
son exploitation ainsi qu'un milieu de travail 
salubre soient assures; 

b) veiller å ce que la mine so i t mise en 
service, exploitee, entretenue et declassee de 
fas;on telle que les travailieurs puissent exe
cuter les täches qui leur sont assignees sans 
danger pour leur securite et leur sante ou 
celles d'autres personnes; 

c) prendre des dispositions pour maintenir 
la stabilite du terrain dans les zones auxqu
elles les personnes ont acces å !'occasion de 
leur travail; 

d) chaque fois que cela est realisable, pre
voir, å partir de tout lieu de travail souter
rain, deux issues dont chacune debouche sur 
une voie separee menant au jour; 

e) assurer le contro le, l'evaluation et l'in
spection periodique du milieu de travail afin 
d'identifier les divers dangers auxquels les 
travailieurs peuvent etre exposes et d'evaluer 
le degre de cette exposition; 

f) assurer une ventilation adequate de tous 
les travaux souterrains auxquels l'acces est 
autorise; 

g) pour les zones exposees å des risques 
particuliers, elaborer et appliquer un plan 
d'exploitation et des proeectures de nature å 
garantir la securite du systeme de travail et 
la protection des travailleurs; 

h) prendre des mesures et des precautions 
adaptees au type d'exploitation miniere afin 
de prevenir, de detecter et de combattre le 
declenchement et la propagation d'incendies 
et d'explosions; 

i) faire en sorte que les activites soient 
arretees et les travailieurs evacues vers un 
lieu sur, lorsque la securite et la sante des 
travailieurs sont gravement menacees. 

Artide 8 

L'employeur devra, pour chaque mine, 
preparer un plan d'action d'urgence specifi
que en vue de faire face aux catastrophes 
industrielles et naturelles raisonnablement 
previs i b les. 
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Artikel 9 

Då arbetstagarna är utsatta för fysiska, ke
miska eller biologiska faror skall arbetsgiva
ren: 

a) på ett förståeligt sätt informera arbets
tagarna om de faror deras arbete innebär, om 
de hälsorisker det medför samt om relevanta 
förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder; 

b) vidta lämpliga åtgärder för att avlägsna 
eller minimera de risker som följer av utsatt
heten för dessa faror; 

c) då lämpligt skydd mot risk för olyckor 
eller skador på hälsan, utsatthet för skadliga 
förhållanden inbegripet, inte kan garanteras 
med andra medel, utan kostnad för arbets
tagaren tillhandahålla och underhålla lämplig 
skyddsutrustning, kläder vid behov och and
ra hjälpmedel i enlighet med den nationella 
lagstiftningen; samt 

d) garantera arbetstagare som har drabbats 
av en skada eller sjukdom på arbetsplatsen 
första hjälpen, lämplig transport från arbets
platsen liksom tillgång tilllämplig läkarvård. 

Artikel 10 

Arbetsgivaren skall se till att: 
a) arbetstagarna utan kostnad erhåller 

lämplig utbildning och fortbildning samt 
förståeliga instruktioner om frågor som gäl
ler säkerhet och hälsa liksom även om de 
arbetsuppgifter som tilldelats dem; 

b) i överensstämmelse med nationell lag
stiftning, lämplig övervakning och kontroll 
utövas på varje skift för tryggande av en 
säker gruvdrift; 

c) ett system upprättas så att exakta upp
gifter när som helst kan fås om namnen på 
alla de personer som befinner sig under jord 
liksom om deras sannolika lokalisering; 

d) alla olyckor och farliga händelser, så 
som dessa definieras i den nationella lag
stiftningen, undersöks och att lämpliga åt
gärder vidtas för att avhjälpa dem; samt 

e) i överensstämmelse med nationell lag
stiftning, en rapport om olyckor och farliga 
händelser upprättas till den behöriga myn
digheten. 

Article 9 

Lorsque des travailieurs sont exposes a des 
dangers d'ordre physique chimique ou bio
logique, l'employeur sera tenu de: 

a) tenir les travailieurs informes, d'une 
maniere intelligible, des dangers que presen
te leur travail, des risques qu'il comporte 
pour leur sante et des mesures de prevention 
et de protection applicables; 

b) prendre des mesures appropriees afin 
d'eliminer ou de reduire au minimum les 
risques resultant de cette exposition; 

c) lorsque la protection adequate contre les 
risques d'accident ou d'atteinte a la sante, et 
notamment contre !'exposition a des condi
tions nuisibles, ne peut etre assuree par 
d'autres moyens, fournir et entretenir, sans 
frais pour les travailleurs, des vetements 
appropries aux besoins ainsi que des equipe
ments et autres dispositifs de protection defi
nis par la legislation nationale; et 

d) assurer aux travailleurs qui ont souffert 
d'une lesion ou d'une maladie sur le lieu de 
travail les premiers soins, des moyens ade
quats de transport a partir du lieu de travail 
ainsi que l'acces a des services medicaux 
appropries. 

Article 10 

L'employeur devra veiller a ce que: 
a) les travailleurs re9oivent, sans frais pour 

eux, une formation et un recyclage adequats 
ainsi que des instructions intelligibles relati
ves a la securite et a la sante ainsi qu'aux 
täches qui leur sont assignees; 

b) conformement a la legislation national e, 
une surveillance et un contröle adequats 
soient exerces sur chaque equipe afin qu'en 
cas de travail poste l'exploitation de la mine 
se deroule dans des conditions de securite; 

c) un system e soit mis en place afin que 
puissent etre connus avec precision, a tout 
moment, les noms de toutes les personnes 
qui se trouvent au fond ainsi que leur locali
sation probable; 

d) tous les accidents et incidents dange
reux, tels que definis par la legislation na
tionale, fassent l'objet d'une enquete, et que 
des mesures appropriees soient prises pour y 
remedier; et 

e) un rapport sur les accidents et incidents 
dangereux soit etabli conformement a la le
gislation nationale a !'intention de l'autorite 
competente. 
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Artikel Il 

Arbetsgivaren skall i enlighet med de all
männa principerna om företagshälsovård och 
i överensstämmelse med nationell lagstift
ning försäkra sig om att regelbunden hälso
övervakning ordnas för de arbetstagare som 
är utsatta för hälsorisker som är specifika för 
gruvdrift. 

Artikel 12 

När två eller flera arbetsgivare bedriver 
verksamhet i samma gruva, skall den arbets
givare som är ansvarig för gruvan samordna 
genomförandet av alla åtgärder gällande ar
betstagarnas säkerhet och hälsa, och denne 
arbetsgivare skall vara den främste ansvarige 
för verksamhetens säkerhet. Detta befriar 
inte enskilda arbetsgivare från deras ansvar 
att vidta alla åtgärder som berör deras ar
betstagares säkerhet och hälsa. 

B. Rättigheter och skyldigheter för 
arbetstagare och deras representanter 

Artikel 13 

l. Enligt den nationella lagstiftningen, till 
vilken hänvisas i artikel 4, skall arbetstagar
na ha följande rättigheter: 

a) att rapportera om olyckor, farliga hän
delser och faror till arbetsgivaren och till 
den behöriga myndigheten; 

b) att begära att få inspektioner och under
sökningar utförda av arbetsgivaren och av 
den behöriga myndigheten och att få dem 
utförda, när det finns skäl till oro beträffan
de säkerheten och hälsan; 

c) att känna till och bli informerade om de 
faror på arbetsplatsen som kan påverka deras 
säkerhet eller hälsa; 

d) att erhålla sådan information som är av 
betydelse för deras säkerhet eller hälsa och 
som arbetsgivaren eller den behöriga myn
digheten besitter; 

e) att avlägsna sig från varje plats i gruvan 
då en situation har uppstått som det finns 
skälig anledning att tro att medför allvarlig 
fara för deras säkerhet eller hälsa; samt 

Article Il 

L'employeur devra s'assurer qu'une surveil
lance medicale reguliere portant sur les tra
vailieurs exposes å des risques profession
nels propres aux activites minieres est exer
cee selon les principes generaux de la me
decine du travail et conformement å la le
gislation nationale. 

Article 12 

Lorsque deux ou plusieurs employeurs se 
livrent å des activites dans la meme mine, 
I'employeur responsable de la mine devra 
coordonner l'execution de toutes les mesures 
relatives å la securite et å la sante des tra
vailieurs et etre tenu pour premier respon
sable de la securite des operations sans que 
les employeurs individuels se trouvent exo
neres de leur responsabilite propre en ce qui 
concerne la mise en reuvre de toutes les me
sures relatives å la securite et å la sante de 
leurs travailleurs. 

B. Droits et obligations des travailieurs et 
de leurs delegues 

Article 13 

l. La legislatian nationale visee å l'article 
4 devra reconnaitre aux travailieurs le droit: 

a) de signaler les accidents, les incidents 
dangereux et les dangers å l'employeur et å 
l'autorite competente; 

b) de dem an der et obtenir que des inspec
tions et des enquetes soient menees par l'em
ployeur et l'autorite competente lorsqu'il 
existe un motif de preoccupation touchant å 
la securite et la sante; et 

c) de connaitre les dangers au lie u de tra
vail susceptibles de nuire å leur securite ou 
å leur sante et d'en etre informes; 

d) d'obtenir les informations en possession 
de l'employeur ou de l'autorite competente 
relatives å leur securite ou å leur sante; 

e) de s'ecarter detout endroit dans la mine 
lorsqu'il y a des motifs raisonnables de pen
ser qu'il existe une situation presentant un 
danger serieux pour leur securite ou leur 
sante; et 
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f) att kollektivt välja representanter i frå
gor som gäller säkerhet och hälsa. 

2. De representanter i frågor som gäller 
säkerhet och hälsa som avses i punkt l f) 
ovan skall, i överensstämmelse med na
tionell lagstiftning, ha följande rättigheter: 

a) att företräda arbetstagarna i alla frågor 
som gäller säkerhet och hälsa på arbetsplat
sen, inklusive att i tillämpliga delar utöva de 
rättigheter som anges i punkt l ovan; 

b) att: 
i) delta i inspektioner och undersökningar 

som på arbetsplatsen utförs av arbetsgivaren 
och av den behöriga myndigheten; och 

ii) övervaka och undersöka frågor som 
gäller säkerhet och hälsa; 

c) att anlita rådgivare och oberoende ex
perter; 

d) att på lämpligt sätt samråda med arbets
givaren i frågor som gäller säkerhet och 
hälsa, inbegripet frågor som gäller verksam
hetsprinciper och förfaranden; 

e) att samråda med den behöriga myndig
heten; samt 

f) att ta emot underrättelser om olycksfall 
och farliga händelser inom de områden för 
vilka de har valts. 

3. Förfaringssätten när det gäller utövande 
av de rättigheter som nämns i punkterna l 
och 2 ovan skall särskilt nämnas: 

a) i den nationella lagstiftningen; samt 
b) i samråd mellan arbetsgivare och ar

betstagare samt deras representanter. 

4. Den nationella lagstiftningen skall sä
kerställa att de rättigheter som anges i punk
terna l och 2 ovan kan utövas utan diskrimi
nering eller repressalier. 

Artikel 14 

Enligt nationell lagstiftning skall arbetsta
gare, i enlighet med sin utbildning, vara 
skyldiga: 

a) att rätta sig efter föreskrivna åtgärder 
som hänför sig till säkerhet och hälsa; 

b) att ta rimligt ansvar för sin egen säker
het och hälsa samt för andra personers sä
kerhet och hälsa som kan påverkas av deras 
handlingar eller försummelser i arbetet, in
begripet omsorgsfull omvårdnad och an
vändning av de skyddskläder, hjälpmedel 
och anordningar som har ställts till deras 

f) de choisir collectivement des delegues å 
la securite et å la sante. 

2. Les delegues des travailieurs å la securi
te et å la sante vises au paragraphe lf) ci
dessus devront se voir reconna'itre, confor
mement å la legislation nationale, le droit: 

a) de representer les travailieurs pour tout 
ce qui touche å la securite et å la sante sur 
le lieu de travail, y compris selon le cas 
d'exercer les droits mentionnes au parag
raphe l ci-dessus; 

b) de: 
i) partidper aux inspections et aux enque

tes qui sont menees par l'employeur et par 
l'autorite competente sur le lieu de travail; 

ii) proceder å une surveiliance et å des 
enquetes relatives å la securite et la sante; 

c) de faire appel å des conseillers et å des 
experts independants; 

d) de tenir en temps opportun des consul
tations avec l'employeur au sujet des ques
tions relatives å la securite et å la sante, y 
compris les politiques et proeectures en la 
matiere; 

e) de tenir des consultations avec l'autorite 
competente; et 

f) de recevoir notification des accidents 
ainsi que des incidents dangereux, interes
sant le secteur pour lequel ils ont ete selec
tionnes. 

3. Les proeectures relatives å l'exercice des 
droits vises aux paragraphes l et 2 ci-dessus 
seront precisees: 

a) par la legislation nationale, ainsi que 
b) par le biais des consultations entre les 

employeurs et les travailieurs et leurs rep
resentants. 

4. La legislation nationale devra faire en 
sorte que les droits vises aux paragraphes l 
et 2 ci-dessus puissent etre exerces sans dis
crimination ni represailles. 

Article 14 

La Iegislation nationale devra prevoir que, 
suivant leur formation, les travailieurs soient 
soumis å !'obligation: 

a) de se conformer aux mesures presedtes 
en matiere de securite et de sante; 

b) de prendre raisonnablement soin de leur 
propre securite et de leur propre sante ainsi 
que de celles d'autres personnes susceptibles 
d'etre affectees par leurs actes ou leurs omis
sions au travail, y compris en utilisant cor
rectement les moyens, vetements de protec
tion et equipements mis å leur disposition å 
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förfogande för detta ändamål; 
c) att omedelbart rapportera till sin när

maste förman om varje situation som de tror 
kan innebära risk för deras eller andra perso
ners säkerhet eller hälsa och som de inte 
själva kan hantera på lämpligt sätt; samt 

d) att samarbeta med arbetsgivaren för att 
medge att de skyldigheter och det ansvar 
som åligger honom enligt konventionen res
pekteras. 

C. Samarbete 

Artikel 15 

Åtgärder skall vidtas i enlighet med na
tionell lagstiftning för att uppmuntra samar
bete mellan arbetsgivare och arbetstagare 
samt deras representanter i syfte att främja 
säkerhet och hälsa i gruvor. 

DEL IV. GENOMFÖRANDE 

Artikel 16 

Medlemsstaterna skall: 
a) vidta alla nödvändiga åtgärder, inklusi

ve lämpliga påföljder och tillrättaläggande 
åtgärder, för att garantera ett effektivt ge
nomförande av bestämmelserna i konventio
nen; samt 

b) inrätta lämpliga inspektionstjänster för 
att övervaka tillämpningen av de åtgärder 
som skall vidtas enligt konventionen och 
förse dessa inspektörer med de resurser som 
krävs för att uppgifterna skall kunna genom
föras. 

DEL V. SLUTBEST ÄMMELSER 

Artikel 17 

De officiella ratifikationerna av denna 
konvention skall sändas till Internationella 
arbetsbyråns generaldirektör för registrering. 

Artikel 18 

l. Denna konvention är bindande endast 

cet effet et veillant å en prendre soin; 
c) de signaler immediatement å le ur supe

rieur direct toute situation pouvant å leur 
avis presenter un risque pour leur securite 
ou leur sante ou celles d'autres persannes et 
å laquelle ils ne sant pas eux-memes en me
sure de faire face convenablement; 

d) de cooperer avec l'employeur afin de 
faire en sorte que les obligations et respon
sabilites qui sant å la charge de ce dernier 
en vertu de la convention soient respectees. 

C. Cooperation 

Article 15 

Des mesures devront etre prises, confor
mement å la legislatian nationale, pour en
courager la cooperation entre les employeurs 
et les travailieurs et leurs representants en 
vue de promouvoir la securite et la sante 
dans les mines. 

PARTIE IV. APPLICATION 

Article 16 

Le Membre devra: 
a) adapter toutes les mesures necessaires, 

y campris les sanctions et les mesures cor
rectives appropriees, afin d'assurer l'applica
tion effective des dispositions de la conven
tion; et 

b) mettre en place des services d'inspec
tion appropries afin de controler l'application 
des mesures å prendre conformement å la 
convention, et dater ces services des ressour
ces necessaires pour l'accomplissement de 
leurs täches. 

PARTIE V. DISPOSlTIONS FINALES 

Article 17 

Les ratifications formelles de la presente 
convention seront communiquees au Direc
teur general du Bureau international du Tra
vail et par lui enregistrees. 

Article 18 

l. La presente convention ne liera que les 
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för de medlemmar av Internationella arbets
organisationen vilkas ratifikationer har regi
strerats hos generaldirektören. 

2. Konventionen träder i kraft tolv måna
der efter det att ratifikationer från två med
lemsstater har registrerats hos Internationella 
arbetsbyråns generaldirektör. 

3. Därefter träder konventionen i kraft får 
varje medlemsstat tolv månader efter den 
dag då dess ratifikation har registrerats. 

Artikel 19 

l. En medlemsstat som ratificerar denna 
konvention kan, sedan tio år förflutit från 
den dag då konventionen först trädde i kraft, 
säga upp den genom en skrivelse som sänds 
till Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör för registrering. Uppsägningen får verkan 
först ett år efter det att den har registrerats. 

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat 
konventionen och inte inom ett år efter ut
gången av den tioårsperiod som avses i 
punkt l gör bruk av sin uppsägningsrätt en
ligt denna artikel, är bunden för en ny pe
riod av tio år och kan därefter, på de i den
na artikel föreskrivna villkoren, säga upp 
konventionen vid utgången av varje tioårs
period. 

Artikel 20 

l. Internationella arbetsbyråns generaldi
rektör skall underrätta samtliga medlemmar 
av Internationella arbetsorganisationen om 
registreringen av alla ratifikationer och upp
sägningar som generaldirektören har tagit 
emot från medlemsstaterna och registrerat. 

2. När generaldirektören underrättar orga
nisationens medlemmar om registreringen av 
den andra ratifikation i ordningen som gene
raldirektören har tagit emot, skall generaldi
rektören fästa medlemmarnas uppmärksam
het på den dag då konventionen träder i 
kraft. 

Artikel 21 

Internationella arbetsbyråns generaldirektör 
skall, för registrering enligt artikel l 02 i 

Membres de !'Organisation internationale du 
Travail dont la ratification aura ete enregis
tree par le Directeur general du Bureau in
ternational du Travail. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois ap
res que les ratifications de deux Membres 
auront ete enregistrees par le Directeur ge
neral. 

3. Par la suite, cette convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre douze mois 
apres la date ou sa ratification aura ete enre
gistree. 

Article 19 

l. Tout Membre ayant ratifie la presente 
convention peut la denoncer å !'expiration 
d'une periode de dix annees apres la date de 
la mise en vigueur initiale de la convention, 
par un acte communique au Directeur gene
ral du Bureau international du Travail et par 
lui enregistre. La denonciation ne prendra 
effet qu'une annee apres avoir ete enregis
tree. 

2. Tout Membre ayant ratifie la presente 
convention qui, dans le delai d'une annee 
apres !'expiration de la periode de dix an
nees mentionnee au paragraphe precedent, 
ne fera pas usage de la faculte de denoncia
tion prevue par le present article sera lie 
pour une nouvelle periode de dix annees et, 
par la suite, pourra denoncer la presente 
convention å !'expiration de chaque periode 
de dix annees dans les conditions prevues au 
present article. 

Article 20 

l. Le Directeur general du Bureau inter
national du Travail notifiera å tous les Mern
bres de !'Organisation internationale du Tra
vail l'enregistrement de toutes les ratifica
tions et denonciations qui lui seront commu
niquees par les Membres de !'Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de !'Organi
sation l'enregistrement de la deuxieme ratifi
cation qui lui aura ete communiquee, le Di
recteur general appellera l'attention des 
Membres de !'Organisation sur la date å la
quelle la presente convention entrera en vi
gueur. 

Article 21 

Le Directeur general du Bureau internatio
nal du Travail communiquera au Secretaire 
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Förenta Nationernas stadga, lämna Förenta 
Nationernas generalsekreterare fullständiga 
upplysningar om varje ratifikation och upp
sägning som har registrerats enligt bestäm
melserna i föregående artiklar. 

Artikel 22 

När Internationella arbetsbyråns styrelse 
finner att det behövs, skall den lämna Inter
nationella arbetsorganisationens allmänna 
konferens en redogörelse för denna konven
tions tillämpning och undersöka om det 
finns skäl att på konferensens dagordning 
föra upp frågan om att helt eller delvis revi
dera konventionen. 

Artikel 23 

l. Om konferensen antar en ny konvention 
som helt eller delvis ersätter denna konven
tion, och den nya konventionen inte före
skriver något annat, 

a) skall, under förutsättning att den nya 
konventionen har trätt i kraft, en medlems
stats ratifikation av den nya konventionen i 
sig innefatta omedelbar uppsägning av denna 
konvention, utan hinder av villkoren enligt 
artikel 19; 

b) skall, från den dag då den nya konven
tionen träder i kraft, denna konvention inte 
längre kunna ratificeras av medlemsstaterna. 

2. Denna konvention skall likväl förbli 
gällande till form och innehåll för de med
lemsstater som har ratificerat den men inte 
har ratificerat den nya konvention som er
sätter den. 

Artikel 24 

De engelska och franska versionerna av 
texten till denna konvention är lika giltiga. 

360544R 

general des Nations Unies, aux fins d'enre
gistrement, conformement å l'article l 02 de 
la Charte des Nations Unies, des renseigne
ments complets au sujet de toutes ratifica
tions et de tous actes de denonciation qu'il 
aura enregistres conformement aux articles 
precedents. 

Article 22 

Chaque fois qu'il le jugera necessaire, le 
Conseil d'administration du Bureau interna
tional du Travail presentera å la Conference 
generale un rapport sur l'application de la 
presente convention et examinera s'il y a 
lieu d'inscrire å l'ordre du jour de la Confe
rence la question de sa revision totale ou 
partielle. 

Article 23 

l. Au cas ou la Conference adopterait une 
nouvelle convention portant revision totale 
ou partielle de la presente convention, et å 
moins que la nouvelle convention ne dispose 
autrement: 

a) la ratification par un Membre de la nou
velle convention portant revision entrainerait 
de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-des
sus, denonciation immediate de la presente 
convention, sous reserve que la nouvelle 
convention portant revision soit entree en 
vigueur; 

b) å partir de la date de l'entree en vigueur 
de la nouvelle convention portant revision, 
la presente convention cesserait d'etre ou
verte å la ratification des Membres. 

2. La presente convention demeurerait en 
tout cas en vigueur dans sa forme et teneur 
pour les Membres qui l'auraient ratifiee et 
qui ne ratifieraient pas la convention portant 
revision. 

Article 24 

Les versions fran<;aise et anglaise du texte 
de la presente convention font egalement 
f o i. 
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(Översättning) 

REKOMMENDATION 

(nr 183) 

om hälsa och säkerhet i gruvor 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för Internationella arbetsbyrån och 
samlats där den 6 juni 1995 till sitt åttioan
dra möte, 

erinrar om relevanta konventioner och re
kommendationer på arbetslivets område och 
särskilt 1957 års konvention angående av
skaffande av tvångsarbete, 1960 års konven
tion och rekommendation om skydd för ar
betstagare mot joniserande strålning, 1963 
års konvention och rekommendation angåen
de maskinskydd, 1964 års konvention och 
rekommendation angående förmåner vid yr
kesskada, 1965 års konvention och rekom
mendation om minimiålder (arbete under 
jord), 1965 års konvention angående läkar
undersökning av minderåriga (arbete under 
jord), 1977 års konvention och rekommen
dation om skydd för arbetstagare mot yrkes
risker i arbetsmiljön vilka förorsakas av luft
förorening, buller och vibration, 1981 års 
konvention och rekommendation om skydd i 
arbete och arbetshygien, 1985 års konven
tion och rekommendation om företagshälso
vård, 1986 års konvention och rekommenda
tion angående säkerhet vid användning av 
asbest, 1988 års konvention och rekommen
dation om säkerhet och hälsa i byggnads
verksamhet, 1990 års konvention och re
kommendation om säkerhet vid användning 
av kemikalier i arbetet samt 1993 års kon
vention och rekommendation om förebyg
gande av storolyckor inom industrin, 

beaktar att arbetstagare har behov av och 
rätt till information och utbildning i fråga 
om de faror och risker de utsätts för i gruv
industrin liksom behov av och rätt att bli 
rådfrågade på ett effektivt sätt och att delta 
i förberedandet och införandet av åtgärder 
som främjar hälsa och säkerhet med tanke 
på dessa faror, 

inser att det är önskvärt att förhindra att 
arbetstagare eller allmänheten drabbas av 
dödsolyckor, skador eller ohälsa eller att 
miljön skadas till följd av gruvdrift, 

RECOMMANDA TION 

(Nr. 183) 

Bilaga 2 

concernant la securite et la sante dans les 
m mes 

La Conference generale de !'Organisation 
internationate du Travail, 

Convoquee å Geneve par le Conseil d'ad
ministration du Bureau international du Tra
vail, et s'y etant reunie le 6 juin 1995 en sa 
quatre-vingt-deuxieme session; 

Notant les conventians et recommanda
tions internationates du travail pertinentes, 
en partkulier la convention sur l'abolition du 
travail force, 1957; la convention et la re
commandation sur la protection contre les 
radiations 1960; la convention et la recom
mandation sur la protection des machines, 
1963; la convention et la recommandation 
concernant les prestations en cas d'accidents 
du travail et de maladies professionnelles, 
1964; la convention et la recommandation 
sur l'äge minimum (travaux souterrains), 
1965; la convention sur l'examen medical 
des adolescents (travaux souterrains), 1965; 
la convention et la recommandation sur le 
milieu de travail (pollution de l'air, bruit et 
vibrations), 1977; la convention et la recom
mandation sur la securite et la sante des tra
vailleurs, 1981; la convention et la recom
mandation sur les services de sante au tra
vail, 1985; la convention et la recommanda
tion sur l'amiante, 1986; la convention et la 
recommandation sur la securite et la sante 
dans la construction, 1988; la convention et 
la recommandation sur les produits chimi
ques, 1990, et la convention et la recom
mandation sur la prevention des accidents 
industriels majeurs, 1993; 

Considerant le besoin et le droit que les 
travailieurs ont d'etre informes, d'etre formes 
et consultes de maniere effective ainsi que 
de partidper å la preparation et la mise en 
reuvre de mesures relatives å la securite et 
å la sante au sujet des dangers et des risques 
auxquels ils sont exposes dans l'industrie 
miniere; 

Reconnaissant qu'il est souhaitable de pre
venir tout accident mortel, lesion ou atteinte 
å la sante que pourraient subir les travail
leurs ou la population, ainsi que les domma-
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tar hänsyn till behovet av samarbete mel
lan Internationella arbetsorganisationen, 
Världshälsoorganisationen, Internationella 
atomenergiorganet och andra behöriga insti
tutioner och erinrar om de relevanta instru
ment, praxissamlingar, regler och riktlinjer 
som publiceras av dessa organisationer, 

har beslutat anta vissa förslag angående 
säkerhet och hälsa i gruvor, en fråga som 
utgör den fjärde punkten på mötets dagord
ning, 

har fastställt att dessa förslag skall ta for
men av en rekommendation som komplette
rar konventionen om hälsa och säkerhet i 
gruvor, och 

antar denna den 22 juni 1995 följande re
komendation, som kan kallas 1995 års re
kommendation om hälsa och säkerhet i gru
vor: 

I. ALLMÄNNA BEST ÄMMELSER 

l. Bestämmelserna i denna rekommenda
tion kompletterar bestämmelserna i 1995 års 
konvention om hälsa och säkerhet i gruvor 
(nedan kallad "konventionen") och bör till
lämpas tillsammans med dem. 

2. Denna rekommendation gäller alla gru
vor. 

3. (l) Med hänsyn till nationella villkor 
och praxis och efter samråd med de mest 
representativa arbetsgivar- och arbetstagaror
ganisationerna, bör varje medlemsstat utfor
ma, genomföra och periodvis se över ett en
hetligt program för hälsa och säkerhet i 
gruvor. 

(2) Det samråd som avses i artikel 3 i 
konventionen bör innefatta samråd med de 
mest representativa arbetsgivar- och arbets
tagarorganisationerna om återverkan av ar
betstidens längd, nattarbete och skiftarbete 
på arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Efter 
detta samråd bör medlemsstaten vidta nöd
vändiga åtgärder beträffande arbetstiden, 
särskilt maximal daglig arbetstid och daglig 
minimivilotid. 

ges a l'environnement qui peuvent resulter 
de l'exploitatlon miniere; 

Tenant compte de la necessite d'une coo
peration entre !'Organisation internationate 
du Travail, !'Organisation mondiale de la 
sante, l'Agence internationate de l'energie 
atomique et les autres institutions competen
tes, et notant les instruments, recueils de 
directives pratiques, codes et directives per
tinents publies par ces organisations; 

Apres avoir decide d'adopter diverses pro
positions relatives a la securite et a la sante 
dans les mines, question qui constitue le 
quatrieme point de l'ordre du jour de la ses
sion; 

Apres avoir decide que ces propositions 
prendraient la forme d'une recommandation 
completant la convention concernant la se
curite et la sante dans les mines, 

adopte, ce vingt-deuxieme jour de juin mil 
neuf cent quatre-vingt quinze, la recomman
dation ci-apres, qui sera denommee Recom
mandation sur la securite et la sante dans les 
mines, 1995. 

l. DISPOSITIONS GENERALEs 

l. Les dispositions de la presente recom
mandation completent celles de la conven
tion sur la securite et la sante dans les mi
nes, 1995 (ci-apres denommee "la conven
tion"), et devraient s'appliquer conjointement 
avec celles-ci. 

2. La presente recommandation s'applique 
a toutes les mines. 

3. (l) Tout Membre devrait, en tenant 
compte des conditions et de la pratique na
tionales, et apres consultation avec les orga
nisations les plus representatives d'employ
eurs et de travailieurs interessees, formuler 
et mettre en reuvre une politique coherente 
en matiere de securite et de sante dans les 
mines et la revoir periodiquement. 

(2) Les consultations prevues a l'article 3 
de la convention devraient inclure des con
sultations avec les organisations d'employ
eurs et de travailieurs les plus representati
ves quant aux repercussions de la duree du 
travail, du travail de nuit et du travail poste 
sur la securite et la sante des travailleurs. Au 
temme de ces consultations, le Membre dev
rait prendre les mesures necessaires relatives 
aux horaires de travail, et en particulier a la 
duree maximale journaliere du travail et a la 
duree minimale des periodes de repos jour
nalier. 
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4. Behörig myndighet bör ha en väl kva
lificerad och utbildad personal som besitter 
behövliga kunskaper för att med tillräcklig 
teknisk och yrkesmässig assistans inspektera, 
undersöka, utvärdera och ge råd i de frågor 
som behandlas i konventionen samt garante
ra att nationell lagstiftning iakttas. 

5. Atgärder bör vidtas får att uppmuntra 
och främja: 

a) forskning i och utbyte av information 
om säkerhet och hälsa i gruvor på nationell 
och internationell nivå; 

b) särskilt bistånd från behörig myndighet 
till små gruvföretag i syfte att: 

i) bistå med överföring av teknisk know
how· 

ii)' upprätta program för förebyggande sä
kerhets- och hälsoprogram; och 

iii) främja samarbete och samråd mellan 
arbetsgivare och arbetstagare och deras rep
resentanter; samt 

c) program eller system för rehabilitering 
och återanpassning av arbetstagare som har 
drabbats av en yrkesskada eller yrkessjuk
dom. 

6. Kraven gällande övervakning av säker
het och hälsa i gruvor enligt artikel 5 punkt 
2 i konventionen bör vid behov innefatta 
föreskrifter om: 

a) intyg och utbildning; 

b) inspektion av gruva, utrustning och an
läggningar; 

c) övervakning av hantering, transport, 
fårvaring och användning av explosiva varor 
och farliga ämnen som används eller fram
ställs i gruvprocessen; 

d) arbete som utfårs på elektrisk utrustning 
och elektriska anläggningar; och 

e) tillsyn över arbetstagarna. 
7. Kraven enligt artikel 5 punkt 4 i kon

ventionen kan fåreskriva att leverantörer av 
utrustning, anordningar samt farliga produk
ter och ämnen till gruvan skall se till att 
dessa uppfyller nationella normer får säker
het och hälsa, märka produkterna på ett 
tydligt sätt och lämna begripliga upplysning
ar och instruktioner. 

8. De krav enligt artikel 5 punkt 4 a) i 
konventionen vilka gäller räddning i gruvor 
och fårsta hjälpen samt lämplig medicintek-

4. L'autorite competente devrait pouvoir 
campter sur un personnel dument qualifie, 
fomme et competent, disposant d'appuis 
techniques et professionnels suffisants pour 
inspecter, enqueter, fournir une evaluation et 
des conseils au sujet des questions traitees 
dans la convention, et assurer le respect de 
la legislatian nationale. 

5. Des mesures devraient etre prises pour 
eneaurager et promouvoir: 

a) la recherche et l'echange d'informations, 
aux niveaux national et international, sur la 
securite et la sante dans les mines; 

b) l'octroi d'une assistance specifique aux 
petites entreprises minieres par l'autorite 
competente, en vue: 

i) d'aider au transfert de connaissances 
techniques; 

ii) d'instaurer des programmes de securite 
et de sante preventifs; et 

iii) de promouvoir la cooperation et les 
consultations entre les employeurs et les tra
vailieurs et leurs representants; et 

c) des programmes ou des systemes de 
reeducation et de reintegration des travail
leurs victimes d'une lesion ou d'une maladie 
professionnelle. 

6. Les dispositions relatives a la surveil
lance de la securite et de la sante dans les 
mines prevues a l'article 5, paragraphe 2, de 
la convention devraient, lorsqu'il y a lieu, 
comprendre des prescriptions concemant: 

a) l'habilitation et la formation des person
nes· 

b) l'inspection de la mine, de ses equipe
ments et installations; 

c) l' organisation et le contro le de la manu
tention, du transport, du stockage et de l'uti
lisation des explosifs ainsi que des substan
ces dangereuses utilisees ou produites au 
cours des travaux miniers; 

d) les travaux relatifs aux equipements et 
aux installations electriques; et 

e) l'encadrement des travailleurs. 
7. Les prescriptions prevues a l'article 5, 

paragraphe 4, de la convention pourraient 
prevoir que les fournisseurs d'equipements, 
d'accessoires et de produits et substances 
dangereux a la mine devraient etre tenus de 
veiller a leur conformite avec les normes de 
securite et de sante nationales, d'etiqueter 
clairement les produits et de fournir des in
structions et des informations intelligibles. 

8. Les prescriptions relatives au sauvetage 
dans les mines et aux premiers soins visees 
a l'article 5, paragraphe 4 a), de la conven-
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nisk utrustning för vård 
kunde omfatta: 

a) organisationsåtgärder; 

nödsituationer 

b) utrustning som skall tillhandahållas; 
c) utbildningsstandarder; 
d) utbildning av arbetstagare och deltagan

de i övningar; 
e) lämpligt antal utbildade personer som 

skall finnas tillgängliga; 
f) ändamålsenligt kommunikationssystem; 

g) effektivt alarmsystem; 

h) anordningar för utrymning och räddning 
samt underhåll av dessa; 

i) inrättande av en räddningsgrupp eller 
räddningsgrupper i gruvan; 

j) regelbunden läkarundersökning för be
dömning av lämpligheten hos dem som hör 
till gruppen eller grupperna samt regelbund
na övningar för dem; 

k) läkarvård och transport tillläkarvård för 
arbetstagare som drabbats av en skada eller 
sjukdom på arbetsplatsen, i båda fallen utan 
kostnad för dem; 

l) samordning med lokala myndigheter; 

m) åtgärder för främjande av internatio
nellt samarbete inom detta område. 

9. Kraven enligt artikel 5 punkt 4 b) i 
konventionen kunde innefatta specifikationer 
och regler för den typ av räddningsmateriel 
som skall ställas till förfogande samt tillhan
dahållande av andningsapparater, särskilt i 
fråga om gruvor där gasläckor kan inträffa 
och andra gruvor där det kan vara ändamåls
enligt. 

l O. Nationell lagstiftning bör föreskriva 
åtgärder för en riskfri användning och ett 
riskfritt underhåll av fjärrstyrningsutrustning. 

11. Nationell lagstiftning bör särskilt ange 
att arbetsgivaren skall vidta lämpliga åtgär
der för att garantera skydd för arbetstagare 
som arbetar ensamma eller i isolering. 

tian ainsi qu'aux installations merlicales ap
propriees pour les cas d'urgence pourraient 
porter notamment sur: 

a) les mesures d'organisation; 
b) l'equipement å fournir; 
c) les normes de formation; 
d) la formation des travailieurs et leur par

ticipation å des exercices; 
e) le nombre requis de persannes fommees 

qui devraient etre disponibles; 
f) un systeme de communication approp

rie; 
g) un systeme d'alarme efficace pour 

avertir du danger; 
h) ramenagement et l'entretien de disposi

tifs d'evacuation et de secours; 
i) la constitution d'une equipe ou d'equipes 

de sauvetage dans la mine; 
j) un examen medical d'aptitude periodique 

et des exercices reguliers pour la ou les 
equipes; 

k) des soins medicaux ainsi que le trans
port vers ces soins des travailieurs victimes 
de blessures ou de maladies sur le lieu de 
travail, dans les deux cas sans frais pour 
eux· 

l)' la coordination avec les autorites loca
les; 

m) les mesures destinees å promouvoir la 
cooperation internatianale dans ce domaine. 

9. Les prescriptions prevues å l'article 5, 
paragraphe 4 b), de la convention pourraient 
porter sur les specifications et normes du 
type d'appareils respirataires de sauvetage å 
fournir et, notamment dans le cas des mines 
sujettes å des degagements instantanes de 
gaz ou d'autres mines u cela peut etre app
roprie, prevoir la fourniture d'appareils respi
rataires autonomes. 

l O. La legislatian nationale devrait presc
rire des mesures propres å assurer l'utilisati
on et l'entretien sans danger des equipements 
de contröle å distance. 

11. La legislatian nationale devrait speci
fler que l'employeur devrait prendre les me
sures propres å assurer la protection des tra
vailieurs qui travaillent seuls ou de fa~on 
isolee. 
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II. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH 
SKYDDSÅTGÄRDER VID GRUVAN 

12. Arbetsgivare bör utvärdera farorna och 
analysera riskerna och sedan vid behov ut
veckla och genomföra system för hantering 
av dessa risker. 

13. I syfte att säkerställa stabiliteten i mar
ken enligt artikel 7 c) i konventionen bör 
arbetsgivaren vidta alla lämpliga åtgärder för 
att: 

a) övervaka och kontrollera rörelser i mar
ken· 

b) vid behov effektivt stötta taket, väggar
na och golvet i gruvanläggningen, utom i de 
områden där utvinningsmetoden tillåter kon
trollerat ras av marken; 

c) övervaka och kontrollera väggarna i 
dagbrottsgruvor för att hindra material från 
att falla eller glida ner i dagbrottet och ut
sätta arbetstagarna för fara; och 

d) säkerställa att dammar, vattenreservo
arer, avfallsbehållare och andra motsvarande 
anordningar är utformade på lämpligt sätt 
samt konstruerade och kontrollerade för att 
risker för fallande material eller ras skall 
kunna förebyggas. 

14. De skilda gångar som föreskrivs i arti
kel 7 d) i konventionen bör vara så oberoen
de av varandra som möjligt; anordningar och 
utrustning bör anskaffas för att arbetstagarna 
skall kunna evakueras på ett säkert sätt i fall 
av fara. 

15. Med tillämpning av artikel 7 f) i kon
ventionen bör alla arbetsplatser under jord 
till vilka arbetstagarna har tillträde och, en
ligt behov, också andra områden ha tillfreds
ställande ventilation för att en atmosfär skall 
kunna upprätthållas: 

a) där risken för explosioner är utesluten 
eller reducerad till ett minimum; 

b) som mö j ligg ör tillfredsställande arbets
förhållanden med hänsyn till de arbetsmeto
der som används och de fysiska påfrestning
arna på arbetstagarna; och 

c) som uppfyller nationella regler om 
damm, gas, strålning och klimatförhållanden; 
då nationella regler inte finns bör arbetsgi
varen ta hänsyn till internationella regler. 

16. De särskilda risker enligt artikel 7 g) i 
konventionen som kräver en verksamhets-

II. MESURES DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION Å LA MINE 

12. Les employeurs devraient proceder å 
des evaluations des dangers et a des ana
lyses de risques et, sur cette base, elaborer 
et mettre en ceuvre, s'il y a lieu, des syste
mes de gestion de ces risques. 

13. En vue d'assurer la stabilite du terrain, 
ainsi qu'il est prevu a l'artide 7 c) de la con
vention, l'employeur devrait prendre toutes 
les mesures appropriees pour: 

a) surveiller et controler les mouvements 
de terrain; 

b) le cas echeant, real i ser un soutenement 
effectif du toit, des parements et du sol des 
travaux miniers, sauf aux endroits u les met
hodes d'extraction choisies permettent un 
affaissement ma1trise du terrain; 

c) surveiller et controler les parements des 
mines a ciel ouvert afin d'empecher que les 
materiaux chutent ou glissent dans l'excava
tion et mettent en danger les travailleurs; et 

d) faire en sorte que les barrages, bassins 
de decantation, depots de residus et autres 
dispositifs similaires soient convenablement 
conyus, construits et controles afin de pre
venir les dangers qui resultent de glisse
ments de materiaux ou d'effondrements. 

14. Les voies separees prevues a l'artide 7 
d) de la convention devraient etre aussi in
dependantes l'une de l'autre que possible, et 
des arrangements et equipements speciaux 
devraient etre prevus pour assurer une 
evacuation sure des travailieurs en cas de 
danger. 

15. En application de l'artide 7 f) de la 
convention, tous les travaux miniers souter
rains auxquels les travailieurs ont acces, ain
si que d'autres zones s'il y a lieu, devraient 
etre ventiles de maniere appropriee afin d'y 
maintenir une atmosphere: 

a) u le risque d'explosion soit elimine ou 
reduit au minimum; 

b) dans laquelle les conditions de travail 
sont satisfaisantes, compte tenu de la met
hode de travail utilisee et de l'effort physi
que requis des travailleurs; et 

c) don t la qualite so i t conforme aux nor
mes nationales relatives aux poussieres, gaz, 
radiations et conditions climatiques; lorsque 
des normes nationales n'existent pas, l'em
ployeur devrait prendre en consideration les 
normes internationales. 

16. Les risques particuliers mentionnes a 
l'artide 7 g) de la convention qui exigent un 
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plan och rutiner i samband därmed kunde 
innefatta: 

a) eldsvådor och explosioner i gruvor; 

b) gasläckor; 
c) bergskott; 
d) inbrytning av vatten eller halvfasta ma-

terial; 
e) bergras; 
f) risk för seismiska rörelser i området; 

g) risker som hänger samman med arbete 
som utförs nära farliga öppningar eller i sär
skilt svåra geologiska förhållanden; 

h) avbrott i ventilationen. 
17. De åtgärder som arbetsgivare kan vidta 

enligt artikel 7 h) i konventionen bör vid 
behov innefatta förbud mot att under jord 
medföra artiklar, föremål eller ämnen som 
kan framkalla eldsvåda, explosioner eller 
farliga tillbud. 

18. Enligt artikel 7 i) i konventionen bör 
gruvanläggningar vid behov vara utrustade 
med tillräckligt antal brandsäkra och fristå
ende utrymmen där arbetstagarna kan söka 
skydd i nödsituationer. Dessa utrymmen bör 
vara lätta att känna igen och lättillgängliga, 
särskilt vid dålig sikt. 

19. Den beredskapsplan som anges i arti
kel 8 i konventionen kunde innehålla: 

a) effektiva planer med tanke på en nöd
situation på platsen; 

b) bestämmelser om arbetets upphörande 
och evakuering av arbetstagarna i nödsitu
ationer; 

c) tillräcklig utbildning i rutiner vid nöd
situationer och i användning av utrustning; 

d) tillräckligt skydd av allmänheten och 
miljön; 

e) bestämmelser om information till och 
samråd med lämpliga organ och organisa
tioner. 

20. De faror som anges i artikel 9 i kon
ventionen kunde omfatta: 

a) luftburet damm; 
b) lättantändlig, giftig, skadlig och annan 

gruvgas; 
c) ångor och farliga ämnen; 

d) avgaser från dieselmotorer; 

plan d'exploitation et des procedures y relati
ves pourraient comprendre: 

a) les incendies et les explosions dans les 
mines; 

b) les degagements instantanes de gaz; 
c) les coups de terrain; 
d) !'irruption d'eau oude rnatieres semi-so

lides; 
e) les eboulements; 
f) le risque de mauvements sismiques dans 

la zone; 
g) les risques lies å des travaux effectues å 

proximite d'ouvertures dangereuses ou dans 
des conditions geologiques particulierement 
difficiles; 

h) une defaillance de la ventilation. 
17. Les mesures que les employeurs dev

raient prendre pour mettre en reuvre l'article 
7 h) de la convention devraient, le cas 
echeant, inclure l'interdiction d'emporter au 
fond tout article, objet ou substance suscep
tibles de provoquer un incendie, une explo
sion ou un incident dangereux. 

18. Conformement å l'article 7 i) de la 
convention, les installations minieres devrai
ent, lorsque cela est approprie, etre dotees 
d'un nombre suffisant de refuges incombus
tibles et autonomes pour abriter les travail
leurs des mines en cas d'urgence. Ces refu
ges devraient etre facilement identifiables et 
accessibles, en particulier lorsque la visibili
te est faible. 

19. Le plan d'action d'urgence mentionne å 
l'article 8 de la convention pourrait compor
ter: 

a) des plans d'urgence efficaces sur site; 

b) des dispositions pour l'arret du travailet 
l'evacuation des travailieurs en cas d'urgen
ce; 

c) une formation appropriee relative aux 
procedures d'urgence et å l'utilisation des 
equipements; 

d) une protection appropriee de la popu
lation et de l'environnement; 

e) l' information et la consultation des orga
nes et organisations idoines. 

20. Les dangers mentionnes å l'article 9 de 
la convention pourraient inclure: 

a) les paussieres en suspension; 
b) les gaz de mine inflammables, toxiques, 

deleteres et autres; 
c) les vapeurs et les substances dange

reuses; 
d) les gaz d'echappement des moteurs; 
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e) syrebrist; 
f) radioaktivitet som härrör från bergarts-

lager, utrustning eller andra källor; 
g) buller och vibrationer; 
h) extrema temperaturer; 
i) höga nivåer av fuktighet; 
j) otillräcklig belysning eller ventilation; 

k) risker som är förenade med arbete på 
hög höjd, på extremt djup eller i trånga ut
rymmen; 

l) risker !orenade med manuell hantering 
av gods; 

m) risker förenade med mekanisk utrust
ning och elektriska installationer; 

n) risker som följer av en lörening av två 
eller flera faror som nämnts ovan. 

21. Atgärder enligt artikel 9 i konventio
nen kunde omfatta: 

a) tekniska och organisatoriska åtgärder 
tillämpliga på relevant gruvdrift eller på an
läggningar, maskiner, anordningar, utrust
ning eller konstruktioner; 

b) då det inte är möjligt att vidta de åtgär
der som anges i moment a) ovan, andra ef
fektiva åtgärder, inklusive användning av 
personlig skyddsutrustning och skyddsklä
der, utan kostnad för arbetstagaren; 

c) då genetiska faror och risker har iden
tifierats, utbildning och särskilda tekniska 
och organisatoriska åtgärder, inklusive vid 
behov rätt att erhålla andra arbetsuppgifter 
utan förlust av lön, särskilt under perioder 
då hälsan riskeras, såsom under graviditet 
och amning; 

d) regelbunden övervakning och inspektion 
av områden där det finns eller sannolikt kan 
finnas faror. 

22. skyddsutrustning och skyddsanord
ningar enligt artikel 9 c) i konventionen 
kunde omfatta: 

a) konstruktioner som skyddar mot vältan-
de eller fallande föremål; 

b) säkerhetsbälten och säkerhetsselar; 
c) vattentäta tryckkabiner; 
d) fristående räddningsutrymmen; 
e) nödduschar och vattenposter för ögon

tvätt. 
23. Vid genomförande av artikel 10 b) i 

konventionen bör arbetsgivaren: 
a) se till att lämplig inspektion sker, vid 

behov före arbetsskiftet, av varje arbetsplats 
i gruvan, särskilt av luftkvalitet, markförhål-

e) le manque d'oxygene; 
f) la radioactivite emanant de roches, d'e-

quipements ou d'autres sources; 
g) le bruit et les vibrations; 
h) les temperatures extremes; 
i) les niveaux eleves d'humidite; 
j) un eclairage ou une ventilation insuffi

sants; 
k) les risques lies aux travaux effectues a 

haute altitude, a des profondeurs extremes 
ou dans des espaces confines; 

l) les risques lies a la manutention; 

m) les risques lies aux equipements me
caniques et aux installations electriques; 

n) les risques decoulant de la conjugaison 
de deux ou plusieurs dangers enumeres 
ci-dessus. 

21. Les mesures prevues a l'artide 9 de la 
convention pourraient comprendre: 

a) des mesures techniques et d'organisation 
s'appliquant aux activites minieres visees ou 
aux installations, aux machines, a l'equipe
ment, aux accessoires ou aux structures; 

b) lorsqu'il n'est pas possible d'avoir re
cours aux mesures mentionnees a l'alinea a) 
ci-dessus, d'autres dispositions efficaces, y 
compris le recours a des equipements de 
protection individuelle et a des vetements de 
protection, sans frais pour le travailleur; 

c) lorsque des dangers et des risques gene
siques ont ete identifies, une formation et 
}'adoption de mesures techniques et d'organi
sation speciales y compris, le cas echeant, le 
droit d'obtenir d'autres täches sans perte de 
salaire, en particulier au cours des periodes 
de risques pour la sante, telles que la gros
sesse et l'allaitement; 

d) la surveillance et l'inspection regulieres 
des zones u les dangers existent ou sont su
sceptibles d'exister. 

22. Les equipements et dispositifs de pro
tection vises dans l'artide 9 c) de la conven
tion pourraient indure: 

a) des structures de protection contre le 
basculement ou la chute d'objets; 

b) des ceintures et harnais de securite; 
c) des cabines pressurisees etanches; 
d) des refuges autonomes; 
e) des douches de secours et des fontaines 

oculaires. 
23. En appliquant l'artide 10 b) de la con

vention, les employeurs devraient: 
a) veiller, y compris, le cas echeant, avant 

le debut du poste, a l'inspection appropriee 
de chaque lieu de travail dans la mine et, en 
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landen, maskiner, utrustning och anordning
ar; samt 

b) föra register över verkställda inspektio
ner, brister och tillrättaläggande åtgärder 
som vidtagits och hålla dessa register till
gängliga i gruvan. 

24. När det är ändamålsenligt bör den häl
soövervakning som anges i artikel 11 i kon
ventionen, utan kostnad för arbetstagaren 
och utan att han blir utsatt för någon som 
helst diskriminering eller repressalier: 

a) innefatta möjlighet att genomgå läkar
undersökning som hänför sig till de krav 
som arbetsuppgifterna ställer, före eller ge
nast efter arbetsförhållandets början och där
efter regelbundet; samt 

b) där så är möjligt erbjuda byte av arbets
uppgifter eller rehabilitering åt arbetstagare 
som på grund av yrkesskada eller yrkessjuk
dom är oförmögna att fullgöra sina normala 
skyldigheter. 

25. Enligt artikel 5 punkt 4 e) i konven
tionen bör arbetsgivare vid behov utan kost
nad för arbetstagarna ordna: 

a) tillräckligt antal lämpliga toaletter, du
schar, tvättställ och omklädningsrum, vid 
behov separat för män och kvinnor; 

b) tillräckliga inrättningar för förvaring, 
rengöring och torkning av kläder; 

c) tillräcklig mängd dricksvatten på lämp
liga ställen; samt 

d) tillräckliga och hygieniska lokaler för 
intagande av måltider. 

III. RÄTTIGHETER OCH sKYLDIGHE
TER FÖR ARBETST AGARNA OCH DE

RAS REPRESENT AN TER 

26. Enligt artikel 13 i konventionen skall 
arbetstagare och deras representanter i frågor 
som gäller säkerhet och hälsa vid behov er
hålla eller ha tillgång till information, vilken 
skall innefatta: 

a) där så är möjligt, meddelande om alla 
besök som behörig myndighet har gjort i 
gruvan och som hänför sig till säkerhet och 
hälsa; 

b) rapporter om inspektioner som utförts 
av behörig myndighet eller av arbetsgivaren, 
inklusive inspektioner av maskiner eller ut
rustning; 

c) kopior av order eller instruktioner som 
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particulier, de l'atmosphere des conditions 
du terrain, des machines, des equipements 
et des accessaires qui s'y trouvent; et 

b) tenir un registre des inspections effec
tuees, des defauts et des mesures correctives 
prises et le tenir a disposition dans la mine. 

24. Le cas echeant, la surveillance medi
cale prevue a l'article Il de la convention 
devrait, sans frais pour le travailleur et sans 
qu'il puisse faire l'objet de quelques diseri
mination ou represailles que ce soit: 

a) inclure la possibilite de subir un exa
men medical en fonction des exigences 
inherentes aux täches a effectuer, avant le 
debut de l'emploi ou juste apres et, par la 
suite, de maniere reguliere; 

b) inclure, lorsque c e la est possible, la re
integration ou la readaptation des travailieurs 
incapables d'effectuer leurs täches habituel
les en raison d'une lesion ou d'une maladie 
professionnelles. 

25. Conformement a l'article 5 paragraphe 
4 e) de la convention, les employeurs dev
raient, lorsqu'il y a lieu, fournir et maintenir 
en bon etat, sans frais pour les travailleurs: 

a) des toilettes, douches, lavabos, ainsi que 
des installations pour changer de vetements, 
adaptes et en nombre suffisant, a l'usage se
pare des hornmes et des femmes; 

b) des installations appropriees pour ran
ger, laver et seeher les vetements; 

c) un volume suffisant d'eau potable a des 
endroits appropries; 

d) des locaux appropries et hygieniques 
pour prendre les repas. 

III. DROITS ET OBLIGATIONS DES 
TRAV AILLEURS ET DE LEURS 

DELJ~:GUES 

26. En application de l'article 13 de la 
convention, les travailieurs et leurs delegues 
a la securite et la sante devraient recevoir ou 
avoir acces, selon le cas, a !'information qui 
devrait inclure: 

a) lorsque cela est possible, la notification 
de toute visite a la mine qui se rapporte a la 
securite et a la sante d'un representant de 
l'autorite competente; 

b) les rapports sur les inspections menees 
par l'autorite competente ou par l'employeur, 
y campris les inspections des machines ou 
des equipements; 

c) des copies des injonctions ou instruc-
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utfårdats av behörig myndighet i frågor som 
gäller säkerhet och hälsa; 

d) rapporter som upprättats av behörig 
myndighet eller av arbetsgivaren om olyck
or, skador, fall av försämrad hälsa och andra 
händelser som berör säkerhet och hälsa; 

e) information och meddelanden om alla 
faror i arbetet, inklusive farliga, giftiga eller 
skadliga material, medel eller ämnen som 
används i gruvan; 

f) varje annan dokumentation som gäller 
säkerhet och hälsa och som arbetsgivaren 
skall bevara; 

g) omedelbart tillkännagivande av olyckor 
och farliga händelser; samt 

h) uppgifter om alla hälsoundersökningar 
som genomförts beträffande de faror som 
existerar på arbetsplatsen. 

27. Bestämmelser som skall införas enligt 
artikel 13 punkt l e) i konventionen kunde 
omfatta krav på: 

a) meddelande till förmän och till arbets
tagarrepresentanter som sköter frågor som 
gäller säkerhet och hälsa om den fara som 
avses i nämnda bestämmelse; 

b) deltagande av arbetsgivarens chefsrepre
sentanter och av arbetstagarnas representan
ter för att söka finna en lösning; 

c) deltagande vid behov av en representant 
för den behöriga myndigheten för att bistå 
med att finna en lösning; 

d) bibehållen lön för arbetstagaren och vid 
behov placering i andra lämpliga arbetsupp
gifter; 

e) meddelande till varje arbetstagare som 
anmodas utföra arbete i området i fråga om 
det faktum att en annan arbetstagare har 
vägrat arbeta där samt skälen för detta. 

28. Enligt artikel 13 punkt 2 i konventio
nen bör rättigheterna för arbetstagarnas rep
resentanter i frågor som gäller säkerhet och 
hälsa vid behov omfatta: 

a) rätt till lämplig utbildning under arbets
tid, utan förlust av lön, om deras rättigheter 
och uppgifter som arbetstagarrepresentanter 
samt i frågor som gäller säkerhet och hälsa; 

b) tillgång till lämplig utrustning som be
hövs för utförandet av uppgifterna; 

c) rätt att erhålla normal lön för hela den 
tid som går åt till att utöva rättigheterna och 

tions emanant de l'autorite competente en 
matiere de securite et de sante; 

d) les rapports, etablis par l'autorite com
petente ou par l'employeur, sur les accidents, 
les lesions, les cas de deterioration de la 
sante et autres incidents qui concement la 
securite et la sante; 

e) des informations et notifications relati
ves å tous les dangers du travail, y campris 
les materiaux, substances ou agents dange
reux, toxiques ou nocifs utilises a la mine; 

f) toute autre documentation concernant la 
securite et la sante que l'employeur doit con
server; 

g) la notification immediate des accidents 
et autres incidents dangereux; et 

h) toutes les etudes de sante menees sur 
les dangers qui existent sur le lieu de travail. 

27. Les dispositions visant å mettre en 
reuvre l'artide 13, paragraphe l e), de la 
convention pourralent prevoir: 

a) la notification du danger vise å cet ali
nea aux superieurs et aux delegues å la se
curite et å la sante; 

b) la participation de representants confir
mes de l'employeur et de delegues des tra
vailieurs å la recherche d'une solution; 

c) si necessaire, la participation d'un rep
resentant de l'autorite competente pour aider 
å la recherche d'une solution; 

d) le maintien du salaire pour le travailleur 
et, s'il y a lieu, son affectation å d'autres 
täches appropriees; 

e) la notification å to ut travailleur auquel 
il est demande d'effectuer un travail dans la 
zone en question du fait qu'un autre travail
lem a refuse d'y travailler et des raisons du 
refus. 

28. En application de l'artide 13, parag
raphe 2, de la convention, les droits recon
nus aux delegues des travailieurs a la securi
te et å la sante devraient indure, le cas 
echeant: 

a) le droit å une formation appropriee pen
dant le temps de travail, sans perte de salai
re, pour connaitre leurs droits et leurs fonc
tians en tant que delegues å la securite et la 
sante et se familiariser avec les questions 
relatives a la securite et å la sante; 

b) celui de disposer d'installations approp
riees necessaires pour s'acquitter de leurs 
fonctions; 

c) celui de recevoir leur salaire normal 
pour tout le temps qu'ils consacrent å l'exer-
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utföra uppgifterna som representanter i frå
gor som gäller säkerhet och hälsa; samt 

d) rätt att bistå och ge råd åt arbetstagare 
som har avvikit från en arbetsplats därför att 
de ansåg att deras säkerhet och hälsa även
tyrades. 

29. Arbetstagarnas representanter i frågor 
som gäller säkerhet och hälsa bör vid behov 
i god tid underrätta arbetsgivaren om sina 
avsikter att inleda övervakning eller under
sökning av dessa frågor enligt artikel 13 
punkt 2 b) ii) i konventionen. 

30. (l) Alla bör vara skyldiga att: 
a) avstå från att egenmäktigt koppla ifrån, 

byta ut eller avlägsna säkerhetsanordningar 
som är monterade på maskiner, utrustning, 
anordningar, verktyg, anläggningar och 
byggnader; samt 

b) använda dessa säkerhetsanordningar på 
rätt sätt. 

(2) Arbetsgivare bör vara skyldiga att ge 
arbetstagare den utbildning och de instruk
tioner som behövs för att de skall kunna 
fullgöra skyldigheterna enligt moment l 
ovan. 

IV. SAMARBETE 

31. De åtgärder som syftar till att uppmun
tra samarbete enligt artikel 15 i konventio
nen bör omfatta: 

a) upprättande av samarbetsmekanismer, 
såsom kommitteer för arbetarskydd och ar
betshygien med lika representation av ar
betsgivare och arbetstagare och med de be
fogenheter och de uppgifter som får faststäl
las, inklusive befogenheter att utföra gemen
samma inspektioner; 

b) utnämning av arbetsgivaren av lämpli
gen kvalificerade och erfarna personer för 
att främja säkerhet och hälsa; 

c) utbildning av arbetstagare och deras 
representanter i frågor som gäller säkerhet 
och hälsa; 

d) fortgående program för att göra arbets
tagarna medvetna om frågor som gäller sä
kerhet och hälsa; 

e) fortgående utbyte av information och 
erfarenheter gällande säkerhet och hälsa i 
gruvor; 

f) arbetsgivarens samråd med arbetstagare 
och deras representanter vid utarbetandet av 
riktlinjer för verksamheten och rutiner; 

cice de leurs droits et de leurs fonctions en 
tant que delegues å la securite et å la sante; 

d) celui d'aider et de conseiller les travail
leurs qui se sont ecartes d'un lieu de travail 
parce qu'ils estimaient que leur securite ou 
leur sante y etaient en danger. 

29. Les delegues å la securite et å la sante 
devraient, lorsque cela est approprie, avertir 
suffisamment å l'avance l'employeur de leur 
intention de proceder aux operations de sur
veillance ou aux enquetes relatives å la se
curite et å la sante prevues å l'article 13, 
paragraphe 2 b )ii), de la convention. 

30. (l) Toute personne devrait etre tenue: 
a) de s'abstenir de debrancher, changer ou 

öter de maniere arbitraire les dispositifs de 
securite qui equipent les machines, les 
equipements, les accessoires, les outils, les 
installations et les bätiments; 

b) d'utiliser correctement ces dispositifs de 
securite. 

(2) Les employeurs devraient etre tenus de 
fournir aux travailieurs la formation et les 
instructions necessaires pour leur permettre 
de remplir les obligations visees au sous-
paragraphe (l) ci-dessus. 

IV. COOPERATION 

31. Les mesures visant å eneaurager la 
cooperation prevue å l'article 15 de la con
vention devraient porter sur: 

a) la mise en place de ruecanismes de coo
peration, tels que des comites de securite et 
de s~nte, dans lesquels les employeurs et les 
travailieurs seraient representes sur un pied 
d'egalite et qui seraient dotes de pouvoirs et 
de fonctions å definir, y campris la faculte 
de proceder å des inspections conjointes; 

b) la nominatian par l'employeur de per
sannes convenablement qualifiees et experi
mentees pour promouvoir la securite et la 
s ante; 

c) la formation des travailieurs et de le urs 
representants å la securite et å la sante; 

d) des programmes suivis de sensibilisa
tion des travailieurs aux questions de securi
te et de sante au travail; 

e) l'echange regulier d' informations et de 
donnees d'experience au sujet de la securite 
et de la sante dans les mines; 

f) la consultation par l'employeur des tra
vailieurs et de leurs representants lorsque les 
politiques et procedures en matiere de secu
rite et de sante sont etablies; 
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g) arbetsgivarens medtagande av arbetsta
garnas representanter i undersökningar av 
olyckor och farliga händelser i enlighet med 
artikel l O d) i konventionen. 

V. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

32. Det bör inte förekomma någon diskri
minering eller vedergällning i fråga om en 
arbetstagare som utövar sina rättigheter en
ligt den nationella lagstiftningen eller enligt 
överenskommelse mellan arbetsgivare, ar
betstagare och deras representanter. 

33. Behörig hänsyn bör tas till möjlig in
verkan av gruvdriften på den omgivande 
miljön och på allmänhetens säkerhet. Detta 
bör i synnerhet gälla kontroll av sättningar, 
vibrationer, omkringflygande stenar, skadliga 
föroreningar i vattnet, luften eller marken, 
säker och effektiv hantering av avfallsbehål
lare och sanering av gruvområden. 

g) !'association, par l'employeur, des rep
resentants des travailieurs aux enquetes re
latives aux accidents et aux incidents dan
gereux prevues å l'artide l O d) de la con
vention. 

V. AUTRES DISPOSITIONS 

32. Aucune discrimination ni aucunes rep
resailles ne devraient etre exercees å l'encon
tre d'un travailleur qui se prevaut d'un droit 
qui lui est reconnu par la legislation nationa
le ou par un accord entre les employeurs, les 
travailieurs et leurs representants. 

33. Il devrait etre dument tenu compte des 
repercussions eventuelles des activites mi
nieres sur l'environnement immediat et sur la 
securite du public. Cette preoccupation dev
rait, en particulier, porter sur le contröle de 
l'affaissement, des vibrations, des projections 
de roche, des polluants dans l'eau, l'air ou le 
sol, la gestion sure et efficace des depöts de 
residus et la rehabilitation des sites de mi
nes. 


