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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/1831 

frá 24. október 2019 

um gerð fimmtu skrár um leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi samkvæmt tilskipun ráðsins 

98/24/EB og um breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/39/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 98/24/EB frá 7. apríl 1998 um að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna gegn áhættu 

vegna efnafræðilegra áhrifavalda á vinnustað (1), einkum 2. mgr. 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 10. meginreglu Evrópustoðar félagslegra réttinda (2), sem sett var fram í Gautaborg 17. nóvember 2017, eiga 

starfsmenn rétt á heilnæmu, öruggu og vel aðlöguðu vinnuumhverfi. Réttur starfsmanna til öflugrar heilsuverndar og 

öryggis á vinnustað og til vinnuumhverfis sem er aðlagað að faglegum þörfum starfsmanna og gerir þeim kleift að taka 

þátt á vinnumarkaði til lengri tíma felur einnig í sér vernd gegn váhrifum af völdum efnafræðilegra áhrifavalda á 

vinnustöðum. 

2) Í orðsendingu sinni, undir heitinu „Öruggari og heilsusamlegri vinna fyrir alla“, lagði framkvæmdastjórnin skýra áherslu 

á nauðsyn þess að halda áfram að bæta vernd starfsmanna gegn váhrifum af völdum hættulegra efna á vinnustað. (3) 

3) Samkvæmt tilskipun 98/24/EB ber framkvæmdastjórninni að leggja fram tillögu um Evrópusambandsmarkmið í formi 

leiðbeinandi viðmiðunarmarka um váhrif í starfi, til að vernda starfsmenn gegn áhættu vegna váhrifa af völdum 

hættulegra íðefna, sem sett eru á vettvangi Evrópusambandsins. 

4) Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 98/24/EB hefur framkvæmdastjórnin heimild til að setja eða endurskoða 

leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi sem byggja á þeim mæliaðferðum sem eru fyrir hendi, með 

ráðstöfunum sem eru samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 17. gr. tilskipunar ráðsins 

89/391/EBE (4). 

5) Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 98/24/EB skal framkvæmdastjórnin meta, á grundvelli óháðs vísindalegs mats á 

nýjustu vísindagögnum sem tiltæk eru, tengslin milli áhrifa hættulegra hvarfmiðla á heilbrigði starfsmanna og stigs 

váhrifa í starfi. 

6) Framkvæmdastjórnin nýtur aðstoðar við þetta verkefni frá vísindanefndinni um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af 

völdum hvarfmiðla (SCOEL) sem sett var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/113/ESB. (5) 

7) Samkvæmt tilskipun 98/24/EB merkir hugtakið „viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi“, nema annað sé tekið fram, 

takmörk á tímavegnu meðaltali styrks hvarfmiðils í lofti á öndunarsvæði starfsmanns á tilgreindu viðmiðunartímabili. 

8) Leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi eru heilbrigðismiðuð, eru leidd af nýjustu vísindagögnum sem tiltæk 

eru, samþykkt af framkvæmdastjórninni og taka mið af þeirri mælitækni sem er fyrir hendi. Þessi viðmiðunargildi 

váhrifa miðast við að undir þeim er ekki búist við skaðlegum áhrifum af því að vera í snertingu við einhvern tiltekinn 

hvarfmiðil til skamms tíma eða daglega yfir starfsævina. Í þeim felast markmið Evrópusambandsins og ætlunin með 

þeim er að aðstoða vinnuveitendur við að ákvarða og meta áhættu og gera forvarnar- og verndarráðstafanir í samræmi 

við tilskipun 98/24/EB.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 279, 31.10.2019, bls. 31. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 226/2020 

frá 11. desember 2020 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við 

EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11. 

(2) Evrópustoð félagslegra réttinda, nóvember 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_en 

(3) Orðsending frá framkvæmdastjórninni undir heitinu „Öruggari og heilsusamlegri vinna fyrir alla - nútímavæðing löggjafar og stefnu ESB um 

heilbrigði og öryggi á vinnustað“ COM/2017/012 endanleg útgáfa. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2709 

(4) Tilskipun ráðsins 89/391/EBE frá 12. júní 1989 um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum 

(Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1). 

(5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/113/ESB frá 3. mars 2014 um að koma á fót vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í 

starfi af völdum hvarfmiðla og um niðurfellingu á ákvörðun 95/320/EB (Stjtíð. ESB L 62, 4.3.2014, bls. 18). 
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9) Í samræmi við tilmæli vísindanefndarinnar um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla eru slík mörk 

sett miðað við viðmiðunartímabil sem er átta stunda tímavegið meðaltal (viðmiðunarmörk langtímaváhrifa) og, vegna 

tiltekinna hvarfmiðla, skemmri viðmiðunartímabil, yfirleitt 15 mínútna tímavegið meðaltal (viðmiðunarmörk 

skammtímaváhrifa), til að taka tillit til áhrifa af völdum skammtímaváhrifa. 

10) Aðildarríki skulu setja landsbundin viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi fyrir hvern þann hvarfmiðil sem leiðbeinandi 

viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi hafa verið sett fyrir á vettvangi Evrópusambandsins. Þau þurfa þá að hafa hliðsjón 

af viðmiðunarmörkum Evrópusambandsins þegar þau ákvarða eðli landsbundnu viðmiðunarmarkanna í samræmi við 

landslöggjöf og venju. 

11) Leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi eru mikilvægur þáttur í almennu fyrirkomulagi til að vernda 

starfsmenn gegn heilbrigðisáhættu vegna váhrifa frá hættulegum íðefnum. 

12) Í samræmi við 3. gr. tilskipunar 98/24/EB hefur vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum 

hvarfmiðla metið tengslin milli áhrifa hættulegra hvarfmiðla á heilbrigði starfsmanna, sem skráðir eru í 10 færslum í 

viðaukanum við þessa tilskipun, og stigs váhrifa í starfi. Að sama skapi hefur vísindanefndin lagt til að fyrir alla þessa 

hvarfmiðla verði sett leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi vegna váhrifa við innöndun miðað við 

viðmiðunartímabil sem er átta stunda tímavegið meðaltal. Því er rétt að mæla fyrir um viðmiðunarmörk fyrir 

langtímaváhrif fyrir alla þessa hvarfmiðla í viðaukanum við þessa tilskipun. 

13) Fyrir suma þessa hvarfmiðla, þ.e. anilín, trímetýlamín, 2-fenýlprópan (kúmól), sek-bútýlasetat, 4-amínótólúen, 

ísóbútýlasetat, ísóamýlalkóhól, n-bútýlasetat og fosfórtríklóríð, mældi vísindanefndin um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í 

starfi af völdum hvarfmiðla einnig með að sett yrðu viðmiðunarmörk fyrir skammvinn váhrif. 

14) Þegar um tiltekin efni er að ræða er nauðsynlegt að taka tillit til möguleikans á gegnþrengingu um húð til að tryggja 

bestu mögulegu vernd. Meðal þeirra hvarfmiðla sem skráðir eru í færslum í viðauka við þessa tilskipun, greindi 

vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla möguleika á umtalsverðri upptöku anilíns, 

2-fenýlprópans (kúmóls) og 4-amínótólúens í gegnum húð. Því er rétt að bæta í viðaukann við þessa tilskipun táknunum 

um möguleikann á umtalsverðri upptöku þessara hvarfmiðla gegnum húð, til viðbótar við leiðbeinandi 

viðmiðunarmörkin fyrir váhrif í starfi. 

15) Einn hvarfmiðlanna, 2-fenýlprópan (kúmól), er nú skráður í viðaukann við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 

2000/39/EB (6). Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla hefur lagt til að sett verði 

ný leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi vegna þessa efnis. Því er rétt að í viðaukanum við þessa tilskipun 

komi fram endurskoðuð viðmiðunarmörk fyrir 2-fenýlprópan (kúmól) og að samsvarandi færslu verði eytt úr 

viðaukanum við tilskipun 2000/39/EB. 

16) Í samræmi við sameiginlega pólitíska yfirlýsingu aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2011 

um skýringaskjöl (7) hafa aðildarríkin skuldbundið sig til að láta, í rökstuddum tilvikum, eitt eða fleiri skjöl fylgja 

tilkynningunni um lögleiðingarráðstafanir sínar til að útskýra sambandið milli efnisþátta tilskipunar og samsvarandi 

hluta landsbundinna lögleiðingargerninga. 

17) Að því er varðar þessa tilskipun telur framkvæmdastjórnin það réttlætanlegt að senda slík skjöl í töfluformi, sem sýna 

samsvörunina milli innlendra ráðstafana og ráðstafana í þessari tilskipun, með tilliti til þess að þegar eru fyrir hendi í 

landslögum innlend viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi fyrir suma miðla og með tilliti til fjölbreytni og tæknilegs eðlis 

lagagerninga á landsvísu sem setja viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi. 

18) Haft var samráð við ráðgjafarnefnd um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum í samræmi við 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 

98/24/EB og skilaði hún álitum sínum 6. desember 2017 og 31. maí 2018. Nefndin viðurkenndi að sem stendur væri 

vandi fyrir hendi að því er varðar aðgang að mælingaraðferðum sem hægt væri að nota til að sýna fram á að farið væri 

eftir fyrirhuguðum viðmiðunarmörkum fyrir fosfórýltríklóríð og ísóamýlalkóhól og að leitast ætti við að tryggja að 

viðeigandi tækni yrði aðgengileg fyrir lok aðlögunartímabilsins. 

19) Ráðstafanirnar, sem þessi tilskipun kveður á um, eru í samræmi við álit nefndar um tækniframfarir sem komið var á fót 

skv. 17. gr. tilskipunar ráðsins 89/391/EBE. 

  

(6) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/39/EB frá 8. júní 2000 um gerð fyrstu skrár um leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi 

við framkvæmd tilskipunar ráðsins 98/24/EB um að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna gegn áhættu vegna efnafræðilegra 

áhrifavalda á vinnustað (Stjtíð. EB L 142, 16.6.2000, bls. 47). 

(7) Stjtíð. ESB C 369, 17.12.2011, bls. 14. 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Hér með er komið á fót fimmtu skrá Evrópusambandsins um leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi að því er varðar 

hvarfmiðlana sem taldir eru upp í viðaukanum. 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu setja innlend viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi fyrir hvarfmiðlana, sem taldir eru upp í viðaukanum, með 

hliðsjón af viðmiðunarmörkum Evrópusambandsins. 

3. gr. 

Í viðaukanum við tilskipun 2000/39/EB fellur brott tilvísun til kúmóls frá og með 20. maí 2021. 

4. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

20. maí 2021. 

Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og láta eitt eða fleiri skýringarskjöl í formi taflna, sem 

sýna samsvörunina milli ákvæðanna og þessarar tilskipunar, fylgja með tilkynningu sinni. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær eru 

birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu landsákvæði sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi 

nær til. 

5. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

6. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 24. október 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 
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VIÐAUKI 

EB-nr. (1) CAS-nr. (2) Heiti hvarfmiðils 

Viðmiðunarmörk 

Táknun (3) 8 klst. (4) Skammtíma- (5) 

mg/m3 (6) ppm (7) mg/m3 (6) ppm (7) 

200-539-3 62-53-3 Anilín (8) 7,74 2 19,35 5 húð 

200-817-4 74-87-3 Klórómetan 42 20 - - - 

200-875-0 75-50-3 Trímetýlamín 4,9 2 12,5 5 - 

202-704-5 98-82-8 2-fenýlprópan 

(kúmól) (8) 

50 10 250 50 húð 

203-300-1 105-46-4 sek-bútýlasetat 241 50 723 150 - 

203-403-1 106-49-0 4-amínótólúen 4,46 1 8,92 2 húð 

203-745-1 110-19-0 Ísóbútýlasetat 241 50 723 150 - 

204-633-5 123-51-3 Ísóamýlalkóhól 18 5 37 10 - 

204-658-1 123-86-4 n-Bútýlasetat 241 50 723 150 - 

233-046-7 10025-87-3 Fosfórtríklóríð 0,064 0,01 0,12 0,02 - 

(1) EB-nr.: Númer Evrópubandalagsins (EB-númer), tölulegt auðkenni Evrópusambandsins fyrir efni. 

(2) CAS-nr.: Skráningarnúmer hjá Upplýsingaþjónustu um íðefni. 

(3) Táknunin húð við viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi gefur til kynna möguleika á umtalsverðri upptöku efnisins í gegnum húð. 

(4) Mæld eða reiknuð miðað við viðmiðunartímabil sem er átta stunda tímavegið meðaltal (TWA). 

(5) Viðmiðunarmörk fyrir skammtímaváhrif (STEL). Viðmiðunarmörk sem ekki má fara yfir. Tímabilið miðast við 15 mínútur, nema annað sé 

tekið fram. 

(6) mg/m3: milligrömm á rúmmetra lofts. Fyrir íðefni í gas- eða gufufasa eru viðmiðunarmörkin gefin upp við 20 °C og 101,3 kPa. 

(7) ppm: hlutar af milljón miðað við rúmmál í lofti (ml/m3). 

(8) Við vöktun vegna váhrifa skal taka tillit til viðeigandi líffræðilegra vöktunargilda eins og vísindanefndin um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í 

starfi af völdum hvarfmiðla (SCOEL) leggur til. 

 


