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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/391/EBE frá 12. júní 1989
um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu
starfsmanna á vinnustöðu (1), einkum 17. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/679/EBE frá 26. nóvember
1990 um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna líffræðilegra
áhrifavalda á vinnustöðum (sjöunda sértilskipun í skilningi
1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE) (2), eins og henni var
breytt með tilskipun 93/88/EBE (3), einkum 19. gr.,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Líta ber á ákvæði tilskipunar 90/679/EBE sem mikilvægan þátt
í heildarstefnu sem miðar að því að vernda heilsu starfsmanna á
vinnustöðum.

Í tilskipun 93/88/EBE er að finna fyrsta listann yfir líffræðilega
áhrifavalda á grundvelli skilgreininganna sem koma fram í
2., 3., og 4. tölul. í d-lið 2. gr. tilskipunar 90/679/EBE en markmið
hennar er að samræma skilyrði á þessi sviði jafnframt því að
viðhalda þeim ávinningi sem orðið hefur.

Listinn og flokkun líffræðilegra áhrifavalda skal athugaður
reglulega og endurskoðaður á grundvelli nýrra vísindalegra
gagna.

Einkum skal stefnt að því að áhrifavaldar sem merktir eru með
stjörnu í flokkuninni, vegna þess að þeir eru að jafnaði
ósmitnæmir þegar þeir berast í lofti, og aðildarríkjanna er að

meta hvort hugsanlegt sé að fallið verði frá tilteknum innilokunar-
ráðstöfunum í vissum tilvikum, séu endurmetnir á grundvelli
nýjustu þekkingar og endurflokkaðir svo hægt sé að aðlaga þá
raunverulegum aðstæðum að því er varðar hættu á vinnustöðum.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru í
samræmi við álit nefndarinnar sem er skipuð samkvæmt 17. gr.
tilskipunar 89/391/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 90/679/EBE er breytt í
samræmi við viðauka þessarar tilskipunar.

2. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun eigi síðar en 30.
nóvember 1996. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-stjórninni
þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem samþykkt verða um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi frá því að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 95/30/EB

frá 30. júní 1995

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 90/679/EBE um
verndun starfsmanna gegn áhættu vegna líffræðilegra áhrifavalda á

vinnustöðum (sjöunda sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar
89/391/EBE)

Gjört í Brussel 30. júní 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Padraig FLYNN

framkvæmdastjóri.

(1) Stjtíð. EB nr. L 183, 29. 6. 1989, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 374, 31. 12. 1990, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 268, 29. 10. 1993, bls. 71.
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VIÐAUKI

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á III. viðauka við tilskipun 90/679/EBE:

1. Undir fyrirsögninni ,,VEIRUR“ eru eftirfarandi breytingar gerðar á flokknum ,,Retroviridae“:

a) Eftirtaldir áhrifavaldar eru endurflokkaðir úr 3. flokki í flokk 3(**):

- Ónæmisbæklandi veirur í mönnum,
- T-eitlafrumsæknar veirur í mönnum (HTLV), tegundir 1 og 2.

b) SIV-veiran bætist við og er flokkuð í flokk 3(**).

c) Tilvísun í neðanmálsgrein ,,h)“ á eftir orðinu ,,Retroviridae“ komi á eftir bókstöfunum ,,SIV“.

2. Í stað textans í neðanmálsgrein ,,h)“ á eftir lista yfir veirur komi textinn:

,,Á þessari stundu liggja engar sannanir fyrir um að sjúkdómar í mönnum stafi af öðrum retróveirum
úr öpum. Í varúðarskyni er mælt með 3. innilokunarstigi þegar unnið er með þær.“

3. Undir fyrirsögninni ,,SNÍKLAR“ eru eftirfarandi áhrifavaldar endurflokkaðir úr 3. flokki í flokk
3(**):

Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Echinococcus vogeli
Leishmania brasiliensis
Leishmania donovani
Plasmodium falciparum
Taenia solium
Trypanosoma brucei rhodesiense

4. Eftirfarandi neðanmálsgrein bætast við á eftir listanum yfir sníkla:

,,(**) Sjá 8. lið í inngangsathugasemdum.“

5. Eftirtaldir áhrifavaldar bætast við og eru flokkaðir í 2. flokk:

- undir fyrirsögninni ,,GERLAR“:
,,Streptococcus suis“

- undir fyrirsögninni ,,SNÍKLAR“:
,,Cyclospora cayetanensis“.
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