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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 80/1107/EBE frá 27. nóvember
1980 um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna efna-, eðlis- og
líffræðilegra áhrifavalda á vinnustöðum (1), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun 88/642/EBE (2), einkum fyrstu undirgrein
4. mgr. 8. gr.,

með hliðsjón af áliti ráðgjafarnefndarinnar um öryggi,
hollustuhætti og heilsuvernd á vinnustöðum,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í þriðju undirgrein 4. mgr. 8. gr. í tilskipun 80/1107/EBE er kveðið
á um að leiðbeinandi viðmiðunarmörk skuli byggð á vísindalegu
mati sérfræðinga.

Markmiðið með því að fastsetja þessi mörk er að samhæfa skilyrði
á þessu sviði og viðhalda þeim umbótum sem hafa átt sér stað.

Með tilskipuninni er stigið skref í þá átt að gera hina félagslegu
hlið innri markaðarins að veruleika.

Rétt er að líta á viðmiðunarmörk um áreitun í starfi sem mikilvægan
þátt í heildarstefnu sem miðar að því að vernda heilbrigði
starfsmanna á vinnustöðum.

Unnt er að taka saman skrá yfir viðmiðunarmörk um áreitun í
starfi fyrir þau efni sem sambærileg mörk eru til fyrir í
aðildarríkjunum og veita þeim efnum forgang sem eru fyrir hendi
á vinnustöðum og líklegt er að hafi áhrif á heilbrigði starfsmanna.
Fyrrnefnda skrá má byggja á fyrirliggjandi vísindagögnum um
áhrif efnanna á heilbrigði, þótt slík gögn séu mjög takmörkuð að
því er varðar sum efni.

Þar að auki kann að reynast nauðsynlegt að setja viðmiðunarmörk
um skammvinna áreitun í starfi þar sem tekið yrði tillit til áhrifa
af skammvinnri áreitun.

Í tilskipun 80/1107/EBE er getið um tilvísunaraðferð sem nær
meðal annars til mats á áreitun og mæliaðferðar fyrir
viðmiðunarmörk um áreitun í starfi.

Í ljósi þess hve mikilvægt er að afla áreiðanlegra gagna um mælingar
á áreitun í tengslum við viðmiðunarmörk um áreitun í starfi kann
að reynast nauðsynlegt í framtíðinni að fastsetja viðeigandi
tilvísunaraðferðir.

Nauðsynlegt er að fylgjast með viðmiðunarmörkum um áreitun í
starfi og endurskoða þau ef ný vísindagögn benda til þess að þau
séu ekki lengur fullnægjandi.

Nauðsynlegt verður að athuga allar ísogsleiðir fyrir sum efni,
einnig möguleikann á gegnþrengingu um húð til að tryggja eins
mikla verndun og hugsanlegt er.

Ráðstafanirnar sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun eru í
samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með 9. gr.
tilskipunar 80/1107/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Í viðaukanum er að finna skrá yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk
sem aðildarríkjunum ber að taka tillit til, meðal annars við setningu
viðmiðunarmarkanna sem um getur í b-lið 4. mgr. 4. gr. í tilskipun
80/1107/EBE.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg ákvæði til að
fara að tilskipun þessari eigi síðar en 31. desember 1993. Þau
skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 177, 5. 7. 1991, bls. 22, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/97 frá 29. maí
1997 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á
vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 327, 3. 12. 1980, bls. 8.

(2) Stjtíð. EB nr. L 356, 24. 12. 1988, bls. 74.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 29. maí 1991

um setningu leiðbeinandi viðmiðunarmarka til framkvæmdar á tilskipun
ráðsins 80/1107/EBE um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna efna-,

eðlis- og líffræðilegra áhrifavalda á vinnustöðum(*)

(91/322/EBE)
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Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessar tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
verða gefin út opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur
um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni þau ákvæði
landslaga sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi
nær til.

3. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel, þann 29. maí 1991.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

Vasso PAPANDREOU

Framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

LEIÐBEINANDI VIÐMIÐUNARMÖRK UM ÁREITUN Í STARFI

EINECS (¹) CAS (²) Heiti efnis                         Viðmiðunarmörk (³)
      mg/m³ (4) ppm (5)

2 001 933 54-11-5 Nikótín (6) 0,5 -
2 005 791 64-18-6 Maurasýra 9 5
2 005 807 64-19-7 Ediksýra 25 10
2 006 596 67-56-1 Metanól 260 200
2 008 352 75-05-8 Asetónítríl 70 40
2 018 659 88-89-1 Píkrínsýra(6) 0,1 -
2 020 495 91-20-3 Naftalín 50 10
2 027 160 98-95-3 Nítróbensen 5 1
2 035 852 108-46-3 Resorsínól (6) 45 10
2 037 163 109-89-7 Díetýlamín 30 10
2 038 099 110-86-1 Pýridín (6) 15 5
2 046 969 124-38-9 Koldíoxíð 9 000 5 000
2 056 343 144-62-7 Oxalsýra (6) 1 -
2 069 923 420-04-2 Sýanamíð (6) 2 -
2 151 373 1305-62-0 Kalsíumdíhýdroxíð (6) 5 -
2 152 361 1314-56-3 Dífosfórpentaoxíð (6) 1 -
2 152 424 1314-80-3 Dífosfórpentasúlfíð (6) 1 -
2 152 932 1319-77-3 Kresólefni (öll myndbrigði) (6) 22 5
2 311 161 7440-06-4 Platína (sem málmur) (6) 1 -
2 314 843 7580-67-8 Litíumhýdríð (6) 0,025 -
2 317 781 7726-95-6 Bróm (6) 0,7 0,1
2 330 603 10026-13-8 Fosfórpentaklóríð (6) 1 -
2 332 710 10102-43-9 Köfnunarefnismónoxíð 30 25

8003-34-7 Pýreter 5 -
Baríum (sem Ba í leysanlegum samböndum) (6) 0,5 -
Silfur (sem Ag í leysanlegum samböndum) (6) 0,01 -
Tin (sem Sn í ólífrænum samböndum) (6) 2 -

(¹) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances (Evrópuskrá yfir markaðssett kemísk efni).

(²) CAS: Chemical Abstracts Service-númer.

(³) Mæld eða reiknuð miðað við átta stunda viðmiðunartíma.

(4) mg/m³: = millígrömm á rúmmetra við 20°C og 101,3 Kpa (760 mm kvikasilfursþrýsting).

(5) ppm = hlutar af milljón miðað við rúmmál í lofti (ml/m³).

(6) Fyrirliggjandi vísindagögn um áhrif á heilbrigði virðast mjög takmörkuð.


