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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

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 lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og
Svíþjóðar, 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:

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

Með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/322/EBE (2) var tekin
saman fyrsta skráin yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk.

Unnt er að semja aðra skrá yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk á
vettvangi bandalagsins þegar fram hefur farið mat á nýjustu
vísindagögnum um áhrif starfs á heilbrigðisástand og kannað hefur
verið hvaða mæliaðferðir eru tiltækar.

Við samningu tilskipunarinnar naut framkvæmdastjórnin aðstoðar
vísindanefndar sem komið var á fót samkvæmt tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 95/320/EB (3). Nefndin bar ábyrgð á
mati á tiltækum vísindagögnum.

Að auki er nauðsynlegt að fastsetja viðmiðunarmörk um
skammvinna áreitun þar sem tekið er tillit til áhrifa af skammvinnri
áreitun.

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

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

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

Aðildarríkjunum ber að beita þessari tilskipun þegar þau
samþykkja ákvæði um verndun starfsmanna í samræmi við 1.
mgr. 3. gr. tilskipunar 80/1107/EBE.

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Í viðaukanum við þessa tilskipun er sett fram önnur 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. tilskipunar 80/1107/EBE.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg ákvæði til að
fara að þessari tilskipun:

- eigi síðar en 1. júní 1998, hafi þau samþykkt ákvæði um
verndun starfsmanna í samræmi við 1. mgr. 3. gr. tilskipunar
80/1107/EBE, eða

- þegar þau samþykkja slík ákvæði.

Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

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.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 338, 28. 12. 1996, bls. 86, 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 177, 5. 7. 1991, bls. 22.

(3) Stjtíð. EB nr. L 188, 9. 8. 1995, bls. 14.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 96/94/EB

frá 18. desember 1996

um að taka saman aðra skrá yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk til
framkvæmdar á tilskipun ráðsins 80/1107/EBE um verndun starfsmanna

gegn áhættu vegna efna-, eðlis- og líffræðilegra áhrifavalda á
vinnustöðum(*)

(Texti sem varðar EES)
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2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni þau ákvæði
landslaga sem þau samþykkja 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.

Gjört í Brussel 18. desember 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

Pádraig FLYNN

Framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

LEIÐBEINANDI VIÐMIÐUNARMÖRK UM ÁREITUN Í STARFI

Viðmiðunarmörk
EINECS (¹) CAS (²) Heiti efnis 8 klst. (4) Skammur tími (5) Táknun (³)

mg/m³ (6) ppm (7) mg/m³ (6) ppm (7)

200-834-7 75-04-7 Etýlamín 9,4 5 - - -
200-871-9 75-45-6 Klóródíflúormetan 3 600 1 000 - - -
201-176-3 79-09-4 Própíónsýra 31 10 62 20 -
202-436-9 95-63-6 1,2,4-trímetýlbensen 100 20 - - -
202-704-5 98-82-8 Kúmen 100 20 250 50 húð
203-470-7 107-18-6 Allýlalkóhól 4,8 2 12,1 5 húð
203-603-9 108-65-6 2-metoxý-1-metýletýlasetat 275 50 550 100 húð
203-604-4 108-67-8 Mesítýlen 100 20 - - -
203-767-1 110-43-0 Heptan-2-ón 238 50 475 100 húð
204-428-0 120-82-1 1,2,4-tríklóróbensen 15,1 2 37,8 5 húð
204-662-3 123-92-2 Ísópentýlasetat 270 50 540 100 -
204-697-4 124-40-3 Dímetýlamín 3,8 2 9,4 5 -
204-826-4 127-19-5 N,N-dímetýlasetamíð 36 10 72 20 húð
208-394-8 526-73-8 1,2,3-trímetýlbensen 100 20 - - -
210-946-8 626-38-0 1-metýlbútýlasetat 270 50 540 100 -
211-047-3 628-63-7 Pentýlasetat 270 50 540 100 -

620-11-1 3-pentýlasetat 270 50 540 100 -
625-16-1 Amýlasetat, tert- 270 50 540 100 -

231-595-7 7647-01-0 Saltsýra 8 5 15 10 -
231-633-2 7664-38-2 Ortófosfórsýra 1 - 2 - -
231-978-9 7783-07-5 Tvívetnisseleníð 0,07 0,02 0,17 0,05 -
233-113-0 10035-10-6 Vetnisbrómíð - - 6,7 2 -
252-104-2 34590-94-8 (2-metoxýmetýloxý)-própanól 308 50 - - húð

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

(²) CAS: Chemical Abstracts Service-númer.

(³) Táknunin ,,húð“ við viðmiðunarmörkin gefur til kynna möguleika á umtalsverðri upptöku gegnum húð.

(4) Mæld eða reiknuð miðað við átta stunda meðalviðmiðunartíma.

(5) Ekki er heimilt að fara yfir þessi viðmiðunarmörk.

Gildin eru miðuð við 15 mínútna áreitun, nema annað sé tekið fram.

(6) mg/m³: = millígrömm á rúmmetra við 20°C og 101,3 KPa.

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


