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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2000/54/EB
2002/EES/12/39
frá 18. september 2000
um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna líffræðilegra áhrifavalda á vinnustöðum
(sjöunda sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE) (*)
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,
m eð hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
2. mgr. 137. gr.,
m eð hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,
m eð hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (1),

5)

Skrána yfir líffræðilega áhrifavalda og flokkun þeirra
ber að yfirfara reglulega og endurskoða með hliðsjón
af nýjum vísindagögnum.

6)

Veita ber upplýsingar um nokkra líffræðilega áhrifavalda umfram þæ r sem kom a fram í flokkun þeirra.

7)

Vinnuveitendum ber að fylgjast með þróun nýjustu
tækni í því skyni að bæta heilsuvernd og öryggi
starfsmanna.

8)

Gera ber varúðarráðstafanir til þess að vernda heilsu
og öryggi starfsmanna sem verða fyrir váhrifum líffræðilegra áhrifavalda.

9)

Tilskipun þessi er raunhæft skref í þá átt að gera
félagsm álaþátt innri m arkaðarins að veruleika.

að höfðu samráði við svæðanefndina,
í samræmi við m álsm eðferðina sem m ælt er fyrir um í
251. gr. sáttmálans (2),
og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

Tilskipun ráðsins 90/679/EBE frá 26. nóvem ber 1990
um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna líffræðilegra áhrifavalda á vinnustöðum (sjöunda sértilskipun í
skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE (3)
hefur oft verið breytt verulega (4). Til glöggvunar og
hagræðingar ber því að kerfisbinda hana.
N auðsyn ber til að fullnægja lágmarkskröfum sem er
ætlað að tryggja m eira öryggi og betri heilsu með tilliti
til verndunar starfsmanna gegn váhrifum líffræðilegra
áhrifavalda á vinnustöðum ef tryggja á öryggi og
vernda heilsu starfandi fólks.
Tilskipun þessi er sértilskipun í skilningi 1. mgr.
16. gr. tilskipunar ráðsins 89/391/EBE frá 12. júní
1989 um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu
öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum (5).
Ákvæði fyrrnefndrar tilskipunar gilda því að fullu um
váhrif líffræðilegra áhrifavalda á starfsmenn, samanber
þó strangari og/eða sértækari ákvæði sem er að finna í
þessari tilskipun.
M eð skráningu upplýsinga er unnt að afla betri
þekkingar á þeirri áhættu sem felst í váhrifum
líffræðilegra áhrifavalda.

(h) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 262, 17.10.2000, bls. 21, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2001 frá 19.
júní 2001 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á
vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn.
Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 44,
6.9.2001, bls. 24.
(') Stjtíð. EB C 75, 15.3.2000, bls. 15.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 13. júní 2000 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindum EB) og ákvörðun ráðsins frá 17. júlí 2000.
(3) Stjtíð. EB L 374, 31.12.1990, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/65/EB (Stjtíð. EB L 335,
6.12.1997, bls. 17).
(4) Sjá A-hluta VIII. viðauka.
(5) Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1.

10) Samkvæmt ákvörðun ráðsins 74/325/EBE (6) skal
fram kvæm dastjóm in hafa samráð við ráðgjafarnefndina um öryggi, hollustuhætti og heilsuvernd á
vinnustöðum í því skyni að leggja fram tillögur á
þessu sviði. Fyrrnefnt samráð hefur farið fram í
tengslum við gerð tillagna um tilskipanir ráðsins sem
um getur í tilskipun þessari.
11) Tilskipun þessi er með fyrirvara um skuldbindingar
aðildarríkjanna sem lúta að lögleiðingarfresti sem er
settur fram í B-hluta VIII. viðauka.
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:
I. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI
1. gr.

Markmið
1. M arkmiðið með þessari tilskipun er að vernda starfsm enn gegn áhættu fyrir heilsu þeirra og öryggi, meðal
annars að kom a í veg fyrir slíka áhættu sem stafar af eða
líkur eru á að stafi a f váhrifum líffræðilegra áhrifavalda á
vinnustöðum.
í tilskipuninni eru sett sérstök lágmarksákvæði um þetta
svið.

(6) Stjtíð. EB L 185, 9.7.1974, bls. 15. Ákvörðuninni var síðast breytt með
aðildarlögunum frá 1994.
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2. Ákvæði tilskipunar 89/391/EBE gilda að fullu um allt
sviðið sem um getur í 1. mgr., samanber þó þrengri og/eða
sértækari ákvæði sem er að finna í þessari tilskipun.
3. Tilskipun þessi gildir með fyrirvara um ákvæði
tilskipunar ráðsins 90/219/EBE (') og tilskipunar ráðsins
90/220/EBE (2).

2. Þegar líklegt er að starfsemi feli í sér hættu á váhrifum
frá líffræðilegum áhrifavöldum verður að ákvarða eðli
ástandsins, hve m ikil váhrifin eru og hve lengi starfsmenn
verða fyrir váhrifum til að unnt sé að meta alla hæ ttu sem
heilsu og öryggi starfsmanna er búin og ákveða til hvaða
ráðstafana á að grípa.

3. gr.

E f starfsemi er þess eðlis að starfsm enn geti orðið fyrir
váhrifum líffræðilegra áhrifavalda af fleiri en einum flokki
skal áhættan m etin á grundvelli þeirrar hæ ttu sem allir
líffræðilegir áhrifavaldar, sem um ræðir, hafa í för með sér.

Skilgreiningar
I tilskipun þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:
a) „líffræðilegir áhrifavaldar“ : örverur, meðal annars
erfðabreyttar, frumurækt og innsníklar í m önnum sem
kunna að valda sýkingum, ofnæmi eða eiturhrifumy
b) „örvera“ : örverufræðileg eind, af frumum eða ekki, sem
er fær um eftirmyndun eða yfirfærslu erfðaefnisy
c) „frum urækt“ : ræktun frumna í glasi sem eru úr fjölfruma
lífverum.
„Líffræðilega áhrifavalda“ skal flokka í fjóra áhættuflokka
eftir smithættu:
1. líffræðilegur áhrifavaldur í 1. flokki: áhrifavaldur sem
litlar líkur eru á að valdi sjúkdómum í mönnumy
2. líffræðilegur áhrifavaldur í 2. flokki: áhrifavaldur sem
getur valdið sjúkdómum í m önnum og starfsmönnum
gæti stafað hætta afy lítil hætta er á að hann berist út í
samfélagiðy oftast er völ á árangursríkri forvörn eða
meðferðy
3. líffræðilegur áhrifavaldur í 3. flokki: áhrifavaldur sem
getur valdið alvarlegum sjúkdómum í m önnum og
starfsm önnum gæti stafað mikil hætta afy hætta getur
verið á að hann berist út í samfélagið en oftast er völ á
árangursríkri forvörn eða meðferðy
4. líffræðilegur áhrifavaldur í 4. flokki: áhrifavaldur sem
veldur bráðum sjúkdómum í m önnum og starfsmönnum
stafar m ikil hætta afy hætta getur verið á að hann berist út
í samfélagiðy sjaldnast er völ á árangursríkri forvörn eða
meðferð.
3. gr.

Gildissvið — Ákvörðun og mat á áhættu
1. Tilskipun þessi gildir um starfsemi þar sem starfsmenn
verða fyrir eða kunna að verða fyrir váhrifum líffræðilegra
áhrifavalda vegna starfs síns.
(*) Tilskipun ráðsins 90/219/EBE frá 23. apríl 1990 um afmarkaða notkun
erfðabreyttra örvera (Stjtíð. EB L 117, 8.5.1990, bls. 1). Tilskipuninni var
síðast breytt með tilskipun 98/81/EB (Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls.
13).
(2) Tilskipun ráðsins 90/220/EBE frá 23. apríl 1990 um þau tilvik er
erfðabreyttum lífverum er sleppt af ásettu ráði út í umhverfið (Stjtíð. EB
L 117, 8.5.1990, bls. 15) Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun
97/35/EB (Stjtíð. EB L 169, 27.6.1997, bls. 72).

M atið verður að endurtaka reglulega og ætíð ef breyting
verður á þeim aðstæðum sem ráðið geta váhrifum
líffræðilegra áhrifavalda á starfsmenn.
Vinnuveitandi verður að láta lögbærum yfirvöldum í té
upplýsingar sem liggja að baki téðu mati óski yfirvöldin
þess.
3. M at það, sem um getur í 2. mgr., skal fara fram á
grundvelli allra tiltækra upplýsinga, þar á meðal:
a) flokkunar líffræðilegra áhrifavalda sem eru eða geta
verið hættulegir heilsu manna, eins og um getur í 18. gr.y
b) ráðlegginga frá lögbæru yfirvaldi þar sem skýrt er frá því
að hafa beri hem il á líffræðilegum áhrifavöldum til að
vernda heilsu starfsmanna þegar þeir verða eða geta
orðið fyrir váhrifum a f slíkum líffræðilegum
áhrifavöldum í tengslum við starf sitty
c) upplýsinga um sjúkdóma sem kom ið geta upp vegna
vinnu starfsmannay
d) hugsanlegra váhrifa sem valda ofnæmi eða eitrun vegna
vinnu starfsmannay
e) vitneskju um sjúkdóm sem starfsmaður reynist haldinn
og sem tengist starfi hans með beinum hætti.
4. gr.

Beiting ákvæða ýmissa greina í tengslum við áhættumat
1. Sýni niðurstöður matsins, sem um getur í 3. gr., að
váhrifa eða mögulegra váhrifa gæti frá líffræðilegum
áhrifavöldum í 1. flokki, án þess að hægt sé að m erkja að
heilsu starfsmanna stafi hætta af, skulu ákvæði 5. til 17. gr.
og 19. gr. ekki gilda.
Eigi að síður ber að fara að 1. lið í VI. viðauka.
2. Sýni niðurstöður matsins, sem um getur í 3. gr., að við
starfsem ina sé ekki af ásettu ráði unnið með líffræðilega
áhrifavalda eða þeir notaðir, en hugsanlegt sé að starfsmenn
verði fyrir váhrifum líffræðilegra áhrifavalda við störf af því
tagi sem talin eru upp í viðm iðunarskránni í I. viðauka, skulu
ákvæði 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13. og 14. gr. gilda, nema
matið, sem um getur í 3. gr., sýni að þess sé ekki þörf.

28.2.2002

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

Nr. 12/237

II. KAFLI

7. gr.

SKULDBINDINGAR VINNUVEITENDA

Upplýsingar til lögbærra yfirvalda

P. gr.

1. Leiði niðurstöður mats þess, sem um getur í 3. gr., í ljós
að heilsu eða öryggi starfsmanna sé hætta búin ber
vinnuveitendum , ef um það er beðið, að gefa lögbærum
yfirvöldum viðeigandi upplýsingar um:

Umskipting
Vinnuveitandi skal forðast að nota skaðlegan líffræðilegan
áhrifavald ef eðli starfsem innar leyfir það og nota í þess stað
líffræðilegan áhrifavald sem, samkvæmt notkunarskilyrðum
og vitneskju á hverjum tíma, er ekki hættulegur eða er síður
hættulegur heilsu starfsmanna.
Q. gr.

Dregið úr áhættu
1. Þegar niðurstöður af mati því, sem um getur í 3. gr.,
leiða í ljós að heilsu eða öryggi starfsmanna er hætta búin
verður að kom a í veg fyrir að starfsmenn verði fyrir
váhrifum.
2. E f þetta er tæknilega ógerlegt, að teknu tilliti til
starfsem innar og áhættum ats þess sem um getur í 3. gr., ber
að draga nógu mikið úr hættunni á að starfsmenn verði fyrir
váhrifum til að vernda heilsu þeirra og öryggi, einkum með
eftirtöldum ráðstöfunum er beita skal í ljósi mats þess sem
um getur í 3. gr. :
a) að sjá til þess að sem fæstir starfsmenn verði fyrir
váhrifum eða kunni að verða fyrir váhrifumy
b) að haga vinnu og tæknilegu eftirliti þannig að kom ist sé
hjá því að líffræðilegir áhrifavaldar berist út á vinnustað
eða slíku sé haldið í lágmarkiy
c) að gera ráðstafanir til verndar starfsmönnum alm ennt
og/eða, sé ekki hægt að kom ast hjá váhrifum með öðrum
ráðum , ráðstafanir til að vernda einstaka starfsmenny
d) að gera hreinlætisráðstafanir sem samrýmast því
m arkm iði að kom a í veg fyrir eða draga úr því að
líffræðilegir áhrifavaldar séu fluttir eða berist af slysni út
af vinnustaðnumy
e) að nota skilti sem varar við hæ ttu af líffræðilegum toga
og sýnt er í II. viðauka, svo og önnur viðvörunarskilti
sem máli skiptay
f) að semja áætlanir um hvernig bregðast skuli við slysum í
sam bandi við líffræðilega áhrifavalday
g) að láta fara fram prófanir, þar sem nauðsynlegt er og
tæknilega framkvæmanlegt, til að kanna hvort
líffræðilega áhrifavalda, sem notaðir eru á vinnustað, sé
að finna utan tiltekinna svæða þar sem þeir eru luktir
inniy

a) niðurstöður matsinsy
b) þá starfsemi þar sem starfsmenn hafa orðið eða kunna að
hafa orðið fyrir váhrifum frá líffræðilegum áhrifavöldumy
c) hve margir starfsm enn verða fyrir váhrifumy
d) nafn öryggis- og heilbrigðisfulltrúa á vinnustaðnum og
hver hæfni hans ery
e) hvaða verndar- og forvarnarráðstafanir eru gerðar, þar á
m eðal starfshættir og vinnuaðferðiry
f) neyðaráætlun til að varna því að starfsmenn verði fyrir
váhrifum frá líffræðilegum áhrifavöldum í 3. eða 4.
flokki þótt innilokun bregðist.
2. Vinnuveitendur skulu tafarlaust upplýsa lögbær yfirvöld
um öll slys eða óhöpp þar sem vera kann að líffræðilegir
áhrifavaldar sleppi út og geti valdið alvarlegri sýkingu
og/eða sjúkdómum í mönnum.
3. Skrá sú, sem um getur í 11. gr., og heilsufarsskýrslan,
sem um getur í 14. gr., skulu vera lögbærum yfirvöldum
tiltækar, ef fyrirtækið hættir starfsemi, í samræmi við
landslög og/eða venjur.
8. gr.

Hreinlæti og vernd einstakra starfsmanna
1. Við hvers kyns starfsemi, sem hefur í för með sér að
heilsu eða öryggi starfsmanna er hætta búin vegna vinnu við
líffræðilega áhrifavalda, ber að skylda vinnuveitendur til að
gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að:
a) starfsm enn neyti ekki m atar eða drykkjar á vinnusvæðum
þar sem hætta er á m engun vegna líffræðilegra
áhrifavalday
b) starfsmönnum sé séð fyrir viðeigandi hlífðarfatnaði eða
öðrum sérstökum fatnaði við hæfiy
c) starfsmönnum sé séð fyrir nægilegri og viðeigandi
þvotta- og salernisaðstöðu, þar á m eðal getur talist
augnvökvi og/eða efni til að sótthreinsa húðy
d) allur nauðsynlegur hlífðarbúnaður sé:
— geymdur á réttan hátt á vísum stað,

h) að láta safna saman úrgangi, geyma hann og farga
honum á öruggan hátt, meðal annars með því að nota þétt
ílát sem eru greinilega og áberandi merkt eftir viðeigandi
m eðferð og eftir því sem við áy

— athugaður og þrifinn fyrir notkun ef það er gerlegt og
skilyrðislaust eftir að hann hefur verið notaður,

i) að sjá til þess að m eðhöndlun og flutningur líffræðilegra
áhrifavalda innan vinnustaðarins sé með öruggum hætti.

e) tilgreindir séu starfshættir við að taka sýni úr mönnum
eða dýrum, meðhöndla þau og athuga.

— lagfærður ef hann bilar eða skipt sé um hann áður en
hann er notaður aftury
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2. Þegar vinnusvæði er yfirgefið er skylt að fjarlægja
vinnufatnað og hlífðarbúnað, þar m eð talinn hlífðarfatnað,
sem um getur í 1. mgr., sem kann að hafa m engast af
líffræðilegum áhrifavöldum, og áður en þæ r ráðstafanir, sem
um getur í annarri undirgrein, eru gerðar ber að koma honum
í geymslu fjarri öðrum fatnaði.
Vinnuveitanda ber að tryggja að slíkur fatnaður og
hlífðarbúnaður sé hreinsaður og þrifinn eða fargað ef þess er
þörf.
3. Ó heim ilt er að leggja kostnað af ráðstöfunum, sem um
getur í 1. og 2. mgr., á starfsmenn.
T. gr.

Upplýsingar til starfsmanna og þjálfun þeirra
1. Vinnuveitandi skal gera viðeigandi ráðstafanir til að
tryggja að starfsmenn og/eða fulltrúar þeirra innan
fyrirtækisins eða stofnunarinnar fái nægilega og viðeigandi
þjálfun, sem byggist á öllum tiltækum upplýsingum, einkum
upplýsingum og leiðbeiningum um:
a) hugsanlegt heilsutjón;
b) varúðarráðstafanir sem ber að gera til að koma í veg fyrir
váhrify
c) hreinlætiskröfury
d) notkun hlífðarbúnaðar og -fatnaðary
e) ráðstafanir sem starfsmönnum ber að gera ef óhöpp
verða og til að kom a í veg fyrir óhöpp.
2. Þjálfun þessi skal:
a) veitt þegar starf sem felur í sér snertingu við líffræðilega
áhrifavalda hefsty
b) löguð að nýrri eða breyttri áhættuy og
c) endurtekin reglulega ef þörf er á.
10. gr.

Upplýsingar til starfsmanna í einstökum tilvikum
1. Vinnuveitendur skulu sjá til þess að skriflegar
upplýsingar liggi frammi á vinnustöðum og, ef við á, birta
tilkynningar þar sem að minnsta kosti kom i fram hvaða
starfsháttum skuli fylgja ef:
a) alvarlegt slys eða óhapp verður þar sem verið er að
m eðhöndla líffræðilegan áhrifavaldy
b) líffræðilegur áhrifavaldur í 4. flokki er meðhöndlaður.
2. Starfsm enn skulu samstundis tilkynna verkstjóra eða
öryggis- og heilbrigðisfulltrúa um öll slys eða óhöpp þar
sem verið er að meðhöndla líffræðilegan áhrifavald.
3. Vinnuveitendur skulu tilkynna starfsmönnum og/eða
öllum fulltrúum þeirra án tafar um öll slys eða óhöpp þar
sem líffræðilegur áhrifavaldur hefur hugsanlega borist út og
gæti valdið alvarlegri sýkingu og/eða sjúkdómum í mönnum.
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E f alvarlegt slys eða óhapp hendir ber vinnuveitendum að
tilkynna starfsmönnum og/eða öllum fulltrúum þeirra innan
fyrirtækisins eða stofnunarinnar, eins skjótt og fram ast er
unnt, um orsakir þess og ráðstafanir sem gerðar hafa verið
eða til stendur að gera til að ráða bót á ástandinu.
4. Hver starfsmaður skal hafa aðgang að þeim
upplýsingum sem varða hann sérstaklega og tilgreindar eru í
skrá þeirri sem um getur í 11. gr.
5. Starfsmenn og/eða fulltrúar þeirra innan fyrirtækisins
eða stofnunarinnar skulu hafa aðgang að upplýsingum sem
varða starfsmenn alm ennt og ekki tengjast einstaklingum.
6. Sé þess óskað ber vinnuveitendum að láta
starfsmönnum og/eða fulltrúum þeirra í té upplýsingarnar
sem kveðið er á um í 1. mgr. 7. gr.
11. gr.

Skrá yfir starfsmenn sem verða fyrir váhrifum
1. Vinnuveitendur skulu halda skrá yfir starfsm enn sem
verða fyrir váhrifum frá líffræðilegum áhrifavöldum í 3.
og/eða 4. flokki, þar sem fram kom i tegund starfsins og, ef
unnt er, hvaða líffræðilegan áhrifavald um er að ræða, ásamt
lýsingu á áhrifum, slysum og óhöppum, eftir því sem við á.
2. Geyma ber skrána, sem um getur í 1. mgr., í tíu ár hið
minnsta, eftir að starfsmenn urðu síðast fyrir váhrifum , í
samræmi við landslög og/eða venjur.
Sé um að ræða váhrif sem valdið getur smitun:
a) frá líffræðilegum áhrifavöldum sem vitað er að valdið
geta þrálátri eða dulinni sýkingu,
b) sem í ljósi núverandi þekkingar er ekki hægt að greina
fyrr en sjúkdómur kem ur fram mörgum árum síðar,
c) sem hefur sérlega langan m eðgöngutím a áður en
sjúkdómur kemur fram,
d) sem leiðir til sjúkdóma sem blossa upp við og við þrátt
fyrir meðferð, eða
e) sem haft getur alvarlegar afleiðingar til langs tíma,
ber að geyma skrána í lengri tíma eftir því sem við á, allt að
fjörutíu ár frá því að vitað er að m enn urðu síðast fyrir
váhrifum.
3. Læknir sá, sem um getur í 14. gr., og/eða lögbær yfirvöld
á sviði hollustu og öryggis á vinnustöðum , sem og allir aðrir
sem ábyrgð bera á hollustu og öryggi á vinnustöðum , skulu
hafa aðgang að skránni sem um getur í 1. mgr.
12. gr.

Samráð við starfsmenn og þátttaka þeirra
Hafa ber samráð við starfsmenn og/eða fulltrúa þeirra í
samræmi við 11. gr. tilskipunar 89/391/EBE um málefni sem
tilskipun þessi tekur til.
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13. gr.

Tilkynning til lögbærs yfirvalds
1. Senda skal lögbæru yfirvaldi tilkynningu áður en
notaðir eru í fyrsta sinn:
a) líffræðilegir áhrifavaldar í 2. flokki;
b) líffræðilegir áhrifavaldar í 3. flokki;
c) líffræðilegir áhrifavaldar í 4. flokki.
Þetta skal tilkynna að minnsta kosti 30 dögum áður en
vinnan hefst.
Einnig ber, með fyrirvara um 2. mgr., að senda tilkynningu
áður en annar líffræðilegur áhrifavaldur í 4. flokki er notaður
í fyrsta sinn eða nýr líffræðilegur áhrifavaldur í 3. flokki
þegar vinnuveitandi skipar líffræðilega áhrifavaldinum í
flokk sjálfur til bráðabirgða.
2. Rannsóknarstofum, sem veita greiningarþjónustu í
tengslum við líffræðilega áhrifavalda í 4. flokki, skal
einungis skylt að tilkynna í upphafi um ætlan sína.
3. Endurtilkynningu þarf ætíð að senda ef vinnsluferli
og/eða vinnutilhögun er breytt verulega og það hefur
þýðingu á sviði öryggis og hollustu á vinnustað þannig að
fyrri tilkynning sé úrelt.
4. I tilkynningunni, sem um getur í 1., 2. og 3. mgr., skal
eftirfarandi kom a fram:
a) nafn og heim ilisfang fyrirtækisins og/eða stofnunarinnar;
b) nafn öryggis- og heilbrigðisfulltrúa á vinnustaðnum og
hver hæfni hans er;
c) niðurstöður m atsins sem um getur í 3. gr.;
d) tegund viðkom andi líffræðilegs áhrifavalds;
e) verndar- og varúðarráðstafanir sem eru fyrirhugaðar.
III.
KAFLI

ÝMIS ÁKVÆÐI
14. gr.

Heilbrigðiseftirlit
1. A ðildarríkin skulu, í samræmi við landslög og/eða
venjur, skipuleggja viðeigandi heilbrigðiseftirlit fyrir þá
starfsm enn sem matið, sem um getur í 3. gr., leiðir í ljós að
er hæ tt við að bíði tjón á heilsu eða búi við skert öryggi.
2. Ráðstafanirnar, sem um getur í 1. mgr., skulu vera með
þeim hætti að hver starfsmaður geti undirgengist viðeigandi
heilbrigðiseftirlit ef við á:
a) áður en hann verður fyrir váhrifum ;
b) m eð reglulegu millibili eftir það.
Fyrrnefndar ráðstafanir skulu vera með þeim hætti að
beinlínis sé unnt að grípa til aðgerða á sviði hollustuhátta
gagnvart einstaklingum og vinnustaðnum.
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3. M atið, sem um getur í 3. gr., ætti að leiða í ljós hverjir
þeir starfsmenn eru sem kunna að þarfnast sérstakra
verndarráðstafana.
Rétt er að veita þeim starfsmönnum, sem ekki eru þegar
ónæm ir fyrir þeim líffræðilega áhrifavaldi sem þeir verða
fyrir eða kunna að verða fyrir váhrifum frá, kost á viðeigandi
bólusetningu ef þörf krefur.
Þegar atvinnurekendur bjóða bólusetningu ber þeim að taka
m ið af starfsvenjum sem m ælt er með í VII. viðauka.
Komi í ljós að starfsmaður hafi orðið fyrir sýkingu og/eða
fengið sjúkdóm, sem grunur leikur á að rekja megi til
váhrifanna, skal læknir sá eða lögbært yfirvald, sem ber
ábyrgð á heilbrigðiseftirliti með starfsmönnum, bjóða öðrum
starfsmönnum, sem hafa orðið fyrir svipuðum váhrifum ,
slíkt eftirlit.
E f svo ber undir skal endurmeta hættuna á váhrifum í samræm i við ákvæði 3. gr.
4. I tilvikum, þar sem heilbrigðiseftirlit fer fram, skal
geyma læknaskýrslur um einstaklinga í að minnsta kosti 10
ár, eftir að váhrifum lýkur, í samræmi við innlend lög og/eða
venjur.
I þeim sérstöku tilvikum, sem um getur í annarri undirgrein
2. mgr. 11. gr., skal geyma læknaskýrslur um einstaklinga,
eftir því sem talið er viðeigandi, í allt að 40 ár eftir síðustu
váhrif sem vitað er um.
5. Læknirinn eða yfirvaldið, sem ber ábyrgð á heilbrigðiseftirliti, skal gera tillögur um verndar- eða varúðarráðstafanir
sem ber að gera með tilliti til einstakra starfsmanna.
6. Veita ber starfsmönnum upplýsingar og ráðgjöf um
heilbrigðiseftirlit sem þeir kunna að gangast undir eftir að
váhrifum lýkur.
7. I samræmi við innlend lög og/eða venjur:
a) skulu starfsmenn hafa aðgang að niðurstöðum heilbrigðiseftirlits sem þá varðar, og
b) geta hlutaðeigandi starfsmenn eða vinnuveitandi óskað
eftir endurskoðun niðurstaðna heilbrigðiseftirlitsins.
8. H agnýt tilmæli vegna heilbrigðiseftirlits m eð starfsmönnum er að finna í IV. viðauka.
9. Tilkynna ber viðkom andi lögbæru yfirvaldi um öll
sjúkdómstilfelli eða dauðsföll sem, í samræmi við innlend
lög og/eða venju, eru rakin til váhrifa frá líffræðilegum
áhrifavöldum í starfi.
15. gr.

Heilsugæslu- og dýralækningastöðvar aðrar en
greiningarstofur
1. A ð því er varðar matið, sem um getur í 3. gr., ber að
taka sérstakt tillit til eftirfarandi:
a) óvissu um það hvort líffræðilega áhrifavalda er að finna í
sjúklingum eða dýrum og í efni eða sýnum sem tekin eru
úr þeim;
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b) hæ ttu samfara líffræðilegum áhrifavöldum sem er vitað
að er að finna í sjúklingum eða dýrum og efnum og
sýnum úr þeim eða grunur leikur á því;
c) áhættu sem vinnan felur í sér eðli sínu samkvæmt.
2. Á heilsugæslu- eða dýralækningastöðvum skal gera
viðeigandi ráðstafanir til að standa vörð um heilsu og öryggi
hlutaðeigandi starfsmanna.
Þæ r ráðstafanir, sem eru gerðar, skulu einkum felast í því:
a) að tilgreina viðeigandi afmengunar- og sótthreinsunaraðferðir, og
b) að ákvarða aðferðir við að meðhöndla og eyða menguðum úrgangi á öruggan hátt.
3. I einangrunarstöðvum fyrir sjúklinga og sjúk dýr, sem
eru eða grunur leikur á að séu sýkt a f líffræðilegum
áhrifavöldum í 3. eða 4. flokki, skal velja afmörkunarráðstafanir úr þeim, sem um getur í dálki A í V. viðauka, í
því skyni að draga úr smithættu.
16. gr.

Sérstakar ráðstafanir vegna iðnaðarvinnslu,
rannsóknarstofa og vistarvera dýra
1. Eftirfarandi ráðstafanir ber að gera á rannsóknarstofum,
þar með töldum greiningarstofum, og í vistarverum tilraunadýra sem hafa verið sýkt a f ásetningi með líffræðilegum
áhrifavöldum í 2., 3. eða 4. flokki eða bera í sér, eða grunur
leikur á að beri í sér, slíka áhrifavalda:
a) Rannsóknarstofur, þar sem unnin eru verk sem fela í sér
m eðhöndlun líffræðilegra áhrifavalda í 2., 3. eða
4. flokki m eð rannsóknir, þróun, kennslu eða greiningu
að markm iði, skulu ákvarða afmörkunarráðstafanir í
samræmi við ákvæði V. viðauka í því skyni að draga úr
smithættu.
b) A ð loknu m atinu, sem um getur í 3. gr., skal ákveða
ráðstafanir í samræmi við V. viðauka þegar stig áþreifanlegrar afm örkunar fyrir líffræðilegu áhrifavaldana hafa
verið ákveðin með tilliti til þess um hve mikla áhættu er
að ræða.
Starfsemi, þar sem unnið er með líffræðilega áhrifavalda,
skal aðeins stunduð:
— á vinnusvæðum sem eru að minnsta kosti í samræmi
við 2. stig afm örkunar fyrir 2. flokk líffræðilegra
áhrifavalda,
— á vinnusvæðum sem eru að minnsta kosti í samræmi
við 3. stig afm örkunar fyrir 3. flokk líffræðilegra
áhrifavalda,
— á vinnusvæðum sem eru að minnsta kosti í samræmi
við 4. stig afm örkunar fyrir 4. flokk líffræðilegra
áhrifavalda.
c) Á rannsóknarstofum , þar sem unnið er með efni sem
óvíst er að innihaldi líffræðilega áhrifavalda er valdið
geta sjúkdómum í m önnum en þar sem tilgangurinn er
ekki að vinna með líffræðilegu áhrifavaldana sem slíka
(það er að segja að rækta þá eða þykkja), skal að minnsta
kosti 2. stigs afm örkun viðhöfð. N ota ber 3. og 4. stig
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afm örkunar þegar það á við og vitað er, eða grunur leikur
á um, að þau séu nauðsynleg, nem a þegar fram kem ur í
viðm iðunarreglum viðkom andi innlendra yfirvalda að
lægra afmörkunarstig sé viðeigandi í ákveðnum tilvikum.
2. Gera ber eftirfarandi ráðstafanir vegna iðnaðarvinnslu
þar sem líffræðilegir áhrifavaldar í 2., 3. og 4. flokki eru
notaðir:
a) Grunnreglurnar um afmörkun, sem eru settar fram í
annarri undirgrein b-liðar 1. mgr., ættu einnig að gilda
um iðnaðarfram leiðslu á grundvelli þeirra hagnýtu
ráðstafana og viðeigandi m álsm eðferðar sem er sett fram
í VI. viðauka.
b) Lögbær yfirvöld geta ákveðið viðeigandi ráðstafanir, í
samræmi við m at á áhættu sem tengist líffræðilegum
áhrifavöldum í 2., 3. og 4. flokki, sem verður að gera
vegna notkunar slíkra líffræðilegra áhrifavalda í iðnaði.
3. A ð því er varðar starfsem i sem fjallað er um í 1. og 2.
mgr., þar sem ógerlegt hefur verið að m eta líffræðilegan
áhrifavald endanlega en þar sem svo virðist sem fyrirhuguð
notkun kunni að hafa í för með sér alvarlega heilsufarshættu
fyrir starfsmenn, skal því aðeins heim ilt að starfsem i fari
fram á vinnustöðum þar sem afm örkunarstig er að minnsta
kosti í samræmi við 3. stig.
17. gr.

Notkun gagna
Fram kvæm dastjóm in skal hafa aðgang að upplýsingunum,
sem um getur í 9. mgr. 14. gr., líkt og lögbær yfirvöld
einstakra ríkja.
18. gr.

Flokkun líffræðilegra áhrifavalda
1. Flokkun bandalagsins skal gerð á grundvelli skilgreininganna í 2. til 4. lið annarrar undirgreinar 2. gr. (2. til
4. flokkur).
2. A ðildarríkin skulu, þar til flokkun bandalagsins liggur
fyrir, flokka líffræðilega áhrifavalda, sem eru eða kunna að
vera hættulegir heilbrigði manna, á grundvelli skilgreiningarinnar í 2. til 4. lið annarrar undirgreinar 2. gr.
(2. til 4. flokkur).
3. E f ekki reynist unnt að flokka líffræðilegan áhrifavald,
sem m eta á, með vissu í einn þeirra flokka sem eru
skilgreindir í annarri m álsgrein 2. gr. skal setja hann í hæsta
áhættuflokk af þeim sem kom a til greina.
19. gr.

Viðaukar
Samþykkja skal hreinar tæknilegar breytingar á viðaukunum
í ljósi tækniframfara, breytinga á alþjóðlegum reglugerðum
eða forskriftum og nýrra uppfinninga á sviði líffræðilegra
áhrifavalda í samræmi við málsm eðferðina sem m ælt er fyrir
um í 17. gr. tilskipunar 89/391/EBE.
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20. gr.

22. gr.

Tilkynningar til framkvæmdastjórnarinnar

Gildistaka

Aðildarríkin skulu senda fram kvæm dastjóm inni ákvæði úr
landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun
þessi nær til.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjôrnartiâindum Evrópubandalaganna.

21. gr.

23. gr.

Niðurfelling
Tilskipun 90/679/EBE, eins og henni var breytt með tilskipununum sem um getur í A-hluta VIII. viðauka, falli úr gildi
sam anber þó
skyldur aðildarríkjanna varðandi
lögleiðingarfresti sem m ælt er fyrir um í B-hluta
VIII. viðauka.
Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í
þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af
sam anburðartöflunni í IX. viðauka.

Viðtakendur
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 18. september 2000.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,
N. FONTAINE
forseti.

Fyrir hönd ràâsins,
H. VÉDRINE
forseti.
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I. VIDAUKI
VIÐMIÐUNARSKRÁ YFIR STORF

(2. mgr. 4. gr.)
1.
2.
3.
4.
5.

Störf í matvælaverksmiðjum.
Landbúnaðarstörf.
Störf sem fela í sér snertingu við dýr og/eða afurðir úr dýraríkinu.
Heilsugæslustörf, meðal annars á einangruðum deildum og í líkhúsum.
Störf á klínískum rannsóknarstofum, dýrarannsóknarstofum eða á greiningarstofum, að undanskildum
örverufræðilegum greiningarstofum.
6. Vinna í sorpeyðingarstöðvum.
7. Vinna í skolphreinsunarstöðvum.

II. VDAUKI
MERKI FYRIR HÆTTU AF LÍFFRÆÐILEGUM TOGA

(e-liður 2. mgr. 6. gr.)
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III. VIDAUKI
FLOKKUN BANDALAGSINS

Önnur málsgrein 2. gr. og 18. gr.
INNGANGSORÐ
1. I samræmi við gildissvið tilskipunarinnar ber aðeins að fella áhrifavalda, sem vitað er að valda sýkingu í
mönnum, inn í flokkuðu skrána.
Vísbendingar eru gefnar um hugsanleg eiturhrif og ofnæmi af völdum þessara áhrifavalda eftir því sem við á.
Sýklar úr dýra- og plönturíkinu, sem er vitað að hafi ekki áhrif á menn, eru ekki tilgreindir.
Ekki var tekið tillit til erfðabreyttra örvera við samantekt skrárinnar yfir flokkaða líffræðilega áhrifavalda.
2. Skráin yfir flokkaða áhrifavalda er miðuð við áhrif þeirra á heilbrigða starfsmenn.
Ekkert sérstakt tillit er tekið til sérlegra áhrifa á þá sem kunna að vera næmir af einni ástæðu eða annarri, til
dæmis vegna sjúkdóma sem þeir ganga með, lyfja, skerts ónæmis, meðgöngu eða brjóstagjafar.
Líta ber á aukna áhættu fyrir slíka starfsmenn sem hluta þess áhættumats sem gerð er krafa um samkvæmt þessari
tilskipun.
I tiltekinni iðnaðarvinnslu, rannsóknarstofuvinnu eða vinnu í tengslum við dýr, þar sem um er að ræða
raunveruleg eða hugsanleg váhrif frá líffræðilegum áhrifavöldum í 3. eða 4. flokki, skulu allar tæknilegar
varúðarráðstafanir, sem eru gerðar, vera í samræmi við 16. gr. tilskipunarinnar.
3. Líffræðilegir áhrifavaldar, sem hafa ekki verið settir í 2. til 4. flokk í skránni, eru ekki settir skilyrðislaust í
1.
flokk. Með tilliti til áhrifavalda, þar sem vitað er að fleiri en ein tegund valda sjúkdómum í mönnum, mun skráin
innihalda þær tegundir sem vitað er að valda oftast sjúkdómum, ásamt almennari tilvísun til þess að aðrar
tegundir af sömu ættkvísl geti haft áhrif á heilsufar.
Þegar heillar ættkvíslar er getið í flokkuðu skránni yfir líffræðilega áhrifavalda ber skilyrðislaust að útiloka
tegundir og stofna sem vitað er að eru skaðlausir.
4. Þegar stofn er veiklaður eða hefur glatað meinvirkum genum, sem eru þekkt, þarf afmörkunin, sem flokkun
móðurstofns þess krefst, ekki að gilda nauðsynlega, með fyrirvara um viðeigandi hættumat á vinnustaðnum.
Sú er raunin, til dæmis, þegar nota á slíkan stofn sem vöru eða hluta vöru til sjúkdómsvarna eða í lækningaskyni.
5. Nafnakerfi flokkaðra áhrifavalda, sem var notað til að gera þessa skrá, endurspeglar og er í samræmi við nýjustu
alþjóðasamninga um flokkunarfræði og nafnakerfi áhrifavalda á þeim tíma sem skráin var tekin saman.
6. Skráin yfir flokkaða líffræðilega áhrifavalda endurspeglar þekkingarstigið á þeim tíma þegar hún var gerð.
Hún verður uppfærð um leið og hún endurspeglar ekki lengur nýjustu þekkingu.
7. Aðildarríkjunum ber að tryggja að allar veirur, sem þegar hafa verið einangraðar í mönnum og hafa ekki verið
metnar og flokkaðar í þessum viðauka, séu að lágmarki settar í 2. flokk, nema aðildarríkin geti fært sönnur á að
ólíklegt sé að þær valdi sjúkdómum í mönnum.
8. Tilteknum líffræðilegum áhrifavöldum, sem eru settir í 3. flokk og auðkenndir í meðfylgjandi skrá með tveimur
stjörnum (**), getur fylgt takmörkuð sýkingarhætta fyrir starfsmenn þar eð smit frá þeim berst alla jafna ekki með
lofti.
Aðildarríkin skulu meta afmörkunarráðstafanir, sem ber að beita gagnvart slíkum áhrifavöldum, að teknu tilliti til
eðlis þeirrar sérstöku starfsemi sem um er að ræða og magns viðkomandi áhrifavalds, í því skyni að ákveða hvort
heimilt sé að falla frá sumum þessara ráðstafana við sérstakar aðstæður.
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9. Kröfurnar um afmörkun, sem leiðir af flokkun sníkla, gilda einvörðungu um þau lífsskeið sníkils þegar hann getur
valdið sýkingum í mönnum á vinnustað.
10. I skránni eru og sérstakar ábendingar þegar líklegt er að líffræðilegu áhrifavaldarnir valdi ofnæmisviðbrögðum
eða eiturverkunum, virkt bóluefni er fáanlegt eða ráðlegt er að halda skrá yfir starfsmenn, sem hafa orðið fyrir
váhrifum, lengur en 10 ár.
Þessar ábendingar koma fram í formi eftirtalinna bókstafa:
A:

Hugsanleg ofnæmisáhrif

D:

Skrá yfir starfsmenn, sem hafa orðið fyrir váhrifum frá þessum líffræðilega áhrifavaldi, sem ber að halda
lengur en 10 ár eftir að síðustu váhrifum, sem vitað er um, lýkur

T:

Framleiðsla eiturefna

V:

Virkt bóluefni sem er fáanlegt

Þegar bólusett er í forvarnarskyni ber að taka mið af vinnureglunum sem eru settar fram í VII. viðauka.
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GERLAR
og áþekkar lífverur
Ath.: Að því er varðar líffræðilega áhrifavalda, sem eru tilgreindir í þessari skrá, vísar „spp.“ til annarra
tegunda sem eru þekktir sjúkdómsvaldar í mönnum.
Líffræðilegur áhrifavaldur
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Actinomadura madurae
Actinomadura pelletieri
Actinomyces gerencseriae
Actinomyces israelii
Actinomyces pyogenes
Actinomyces spp.
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)
Bacillus anthracis
Bacteroides fragilis
Bartonella Bacilllifonnis
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)
Bartonella (Rochalinea) spp.
Bordetella bronchiseptica
Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
Borrelia burgdorferi
Borrelia duttonii
Borrelia recurrentis
Borrelia spp.
Brucella abortus
Brucella canis
Brucella melitensis
Brucella suis
Burkholderia mallei (Pseudomanas mallei)
Burkholderia pseudomallei (Pseudomanas pseudomallei)
Campylobacter fetus
Campylobacter 6e6uni
Campylobacter spp.
Cardiobacterium hominis
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Chlamydia psittaci (fuglastofnar)
Chlamydia psittaci (aðrir stofnar)
Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
Clostridium tetani
Clostridium spp.
Corynebacterium diphtheriae
Corynebacterium minutissimum
Corynebacterium pseudotuberculosis
Coreynebacterium spp.
Coxiella burnetii
Edwardsiella tarda
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)
Ehrlichia spp.
Eikenella corrodens

Flokkun
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2

Athugasemdir

V

T
T, V
T, V
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Líffræðilegur áhrifavaldur

Flokkun

Enterobacter aerogenes/cloacae
Enterobacter spp.
Enterococcus spp.
Erysipelothrix rhusiopathiae
Escherichia coli (að undanskildum skaðlausum stofnum)
Escherichia coli, stofnar sem mynda verósýtótoxín eiturstofnar (t.d.
O157:H7 eða 0103)
Flavobacterium meningasepticum
Fluoribacter bozmanae (Legionella)
Francisella tularensis (A-gerð)
Francisella tularensis (B-gerð)
Fusobacterium necrophorum
Gardnerella vaginalis
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae
Haemophilus spp.
Helicobacter pylori
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella spp.
Legionella pneumophila
Legionella spp.
Leptospira interrogans (allar sermigerðir)
Listeria monocytogenes
Listeria ivanovii
Morganella morganii
Mycobacterium africanum
Mycobacterium avium/intracellulare
Mycobacterium bovis (þó ekki BCG-stofn)
Mycobacterium chelonae
Mycobacterium fortuitum
Mycobacterium kansasii
Mycobacterium leprae
Mycobacterium malmoense
Mycobacterium marinum
Mycobacterium microti
Mycobacterium paratuberculosis
Mycobacterium scrofulaceum
Mycobacterium simiae
Mycobacterium szulgai
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium ulcerans
Mycobacterium xenopi
Mycoplasma caviae
Mycoplasma hominis
Mycoplasma pneumoniae
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Nocardia asteroides
Nocardia brasiliensis
Nocardia farcinica
Nocardia nova

2
2
2
2
2
3 (**)
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
3 (**)
2
2
2
2
3
3 (**)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Athugasemdir

V
V

V

V
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Líffræðilegur áhrifavaldur
Nocardia otidiscaviarum
Pasteurella multocida
Pasteurella spp.
Peptostreptococcus anaerobius
Plesiomonas shigelloides
Porphyromonas spp.
Prevotella spp.
Proteus mirabilis
Proteus penneri
Proteus vulgaris
Providencia alcalifaciens
Providencia rettgeri
Providencia spp.
Pseudomonas aeruginosa
Rhodococcus equi
Rickettsia akari
Rickettsia canada
Rickettsia conorii
Rickettsia montana
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)
Rickettsia prowazekii
Rickettsia rickettsii
Rickettsia tsutsugamushi
Rickettsia spp.
5almonella arizonae
5almonella enteritidis
5almonella typhimurium
5almonella paratyphi A,B,C
5almonella typhi
5almonella (aðrar sermigerðir)
5erpulina spp.
5higella boydii
Shigella dysenteriae (gerð 1)
5higella dysenteriae, annað en gerð 1
Shigella flexneri
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus
Streptobacillus moniliformis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus suis
Streptococcus spp.
Treponema carateum
Treponema pallidum
Treponema pertenue
Treponema spp.
Vibrio cholerae (þar með talið El Tor)
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio spp.
Yersinia enterocolitica
Yersinia pestis
Yersinia pseudotuberculosis
Yersinia spp.
(hh) Sjá 8. málsgrein í inngangsorðum.
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Flokkun
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
3 (**)
3
3 (**)
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3 (**)
2
2
2
3 (**)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

Athugasemdir

V
V

T

V
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VEIRUR (*)
Líffræðilegur áhrifavaldur
Adenoviridae
Arenaviridae
LCM-Lassa-veirur (arena-veirur úr gamla heiminum):
Lassa-veira
Eitilfrumuveira (Lymphocytic) (stofnar)
LCM-veira (Lymphocytic chorionmeningitis virus) (aðrir stofnar)
Mopeia-veira
Aðrir LCM-Lassa stofnar
Tacaribe-veirur (arena-veirur úr nýja heiminum):
Guanarito-veira
Junin-veira
Sabia-veira
Machupo-veira
Flexal-veira
Aðrir stofnar Tacaribe-veira
Astroviridae
Bunyaviridae
Belgrad-veira (einnig þekkt sem Dobrava-veira)
Bhanja-veira
Bunyamwera-veira
Germiston-veira
Oropouche-veira
Sin Nombre-veira (áður Muerto Canyon-veira)
Kaliforníu-heilabólguveira
Hanta-veirur
Hantaan-veira (kóreönsk, blæðandi hitasóttarveira)
Seoul-veira
Pumala-veira
Prospect Hill-veira
Aðrar Hanta-veirur
Nairo-veirur:
Krímskaga-Kóngó-blæðandi hitasóttarveira
Hazara-veira
Phlebo-veirur:
Rift Valley-hitasóttarveira
Lúsmýshitasóttarveira (Sandfly fever)
Toscana-veira
Aðrar sjúkdómsvaldandi veirur af ættinni Bunyaviridae
Calciviridae
Lifrarbólguveira E
Norwalk-veira
Aðrar veirur af ættinni Calciviridae
Coronaviridae
Filoviridae
Ebóluveira
Marburg-veira
Flaviviridae
Aströlsk heilabólguveira (Murray Valley-heilabólguveira)
Mið-Evrópu-heilabólguveira sem berst með blóðmaurum
Absettarov-veira
Hanzalova-veira
Hypr-veira
Kumlinge-veira
Beinbrunasóttarveira (Dengue virus) af gerð 1-4
Lifrarbólguveira C

Flokkun

Athugasemdir

2
4
3
2
2
2
4
4
4
4
3
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
4
2
3
2
2
2

V

3 (**)
2
2
2
4
4
3
3 (**)
3
3
3
3
3
3 (**)

V

D
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Líffræðilegur áhrifavaldur

Flokkun

Athugasemdir

Lifrarbólguveira G
Japönsk heilabólguveira B
Kyasanur Forest-veira
Louping ill-veira
Omsk-veira (a)
Powassan-veira
Rocio-veira
Rússnesk vor-sumar-heilabólguveira (TBE) (a)
St. Louis-heilabólguveira
Wesselsbron-veira
Vestur-Nílar-hitasóttarveira
Mýgulusóttarveira (Yellow fever)
Aðrar sjúkdómsvaldandi Flavi-veirur
Hepadnaviridae
Lifrarbólguveira B
Lifrarbólguveira D (Delta) (b)
Herpesviridae
Cytomegalo-veira
Epstein-Barr-veira
Apaherpesveira (Herpesvirus simiae) (B-veira)
Ablástursveirur 1 og 2 (Herpes simplex virus types 1 and 2)
Hlaupabólu-ristilsveira (Herpesvirus varicella-zoster)
Herpesveira 6 í mönnum (HBLV-HHV6)
Herpesveira 7 í mönnum (Human Herpes virus 7)
Herpesveira 8 í mönnum (Human Herpes virus 8)
Orthomyxoviridae
Inflúensuveirur A-, B- og C
Orthomyxoviridae sem berast með blóðmaurum: Dhori- og Thogotoveirur
Papovaviridae
BK- og JC-veirur
Vörtuveirur í mönnum
Paramyxoviridae
Mislingaveira
Hettusóttarveira
Newcastle-veira
Parainflúensuveirur af gerð 1 til 4
RS-veira (Respiratory syncytial virus)
Parvoviridae
Parvóveira í mönnum (B 19)
Picomaviridae
AHC-veira (Acute haemorrhagic conjunctivitis virus)
Coxsackie-veirur
Echo-veirur
Lifrarbólguveira A (human enterovirus type 72)
Mænusóttarveirur
Kvefveirur
Poxviridae
Bufflabóluveira (e) (Buffalopox virus)
Kúabóluveira
Fílabóluveira (f)
Mjaltaveira
Molluscum contagiosum-veira
Apabóluveira
Sláturbóluveira (Orf-virus)
Kanínubóluveira (g)
Kúabóluefnisveira (Vaccinia-virus)
Bólusóttarveira (bólusótt og bólusóttarbróðir)

3 (**)
3
3
3 (**)
3
3
3
3
3
3 (**)
3
3
2

D
V
V

3 (**)
3 (**)

V,D
V,D

2
2
3
2
2
2
2
2

D

2

V (c)

V
V
V

2
2
2

D (d)
D (d)

2
2
2
2
2

V
V

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
4

V
V

V
V
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Líffræðilegur áhrifavaldur

Flokkun

Athugasemdir

Whitepox-veira („Variola virus“)
Yatapox-veira (Tana &Yaba)
Reoviridae
Colti-veira
Rota-veirur í mönnum
Orbi-veirur
Reu-veirur
Retroviridae
Alnæmisveirur
HTLV-veirur (Human T-cell lymphotropic viruses), gerðir 1 og 2
Apaalnæmisveira (h) (SIV)
Rhabdoviridae
Hundaæðisveira
Vesicular stomatitis-veira
Togaviridae
Alfaveirur
Austurstrandar-hestaheilabólguveira (Eastern equine encephalomyelitis)
Bebaru-veira
Chikungunya-veira
Everglades-veira
Mayaro-veira
Mucambo-veira
Ndumu-veira
O'nyong-nyong-veira
Ross River-veira
Semliki Forest-veira
Sindbis-veira
Tonate-veira
Venesúelönsk hestaheilabólguveira
Vesturstrandar-hestaheilabólguveira
Aðrar þekktar alfaveirur
Rauðuhundaveira
Toroviridae
Oflokkaðar veirur
Hestamislingaveira (Equine morbillivirus)
Ogreindar lifrarbólguveirur
Ohefðbundnir sýklar sem tengjast smitandi heilahrörnun (TSE)
Creutzfeldt-Jakob-riðusýkill
Afbrigðilegur Creutzfeldt-Jakobs-riðusýkill
Kúariðusýkill (BSE) og aðrir skyldir sýklar sem tengjast smitandi
heilahrörnun (i)
Gerstmann-Straussler-Scheinker-riðusýkill
Kuru-riðusýkill

4
2

V

2
2
2
2
3 (**)
3 (**)
3 (**)

D
D

3 (**)
2

V

3
2
3 (**)
3 (**)
3
3 (**)
3
2
2
2
2
3 (**)
3
3
2
2
2

V

V
V
V

4
3 (**)

D

3 (**)
3 (**)

D (d)
D (d)

3 (**)
3 (**)
3 (**)

D (d)
D (d)
D (d)

(h) Sjå 7. liður í inngangsorðum.
(hh) Sjá 8. liður í inngangsorðum.
(a) Heilabólga sem berst með blóðmaurum.
(b) Lifrarbólguveira D er því aðeins sjúkdómsvaldur í starfsmönnum að samtímis sé um sýkingu að ræða eða að hún fylgi í
kjölfarið og stafi af lifrarbólguveiru B. Bólusetning gegn lifrarbólguveiru B mun því vernda starfsmenn, sem verða ekki fyrir
áhrifum lifrarbólguveiru B, gegn lifrarbólguveiru D (Delta).
(c) Aðeins fyrir A- og B-gerðir.
(d) Ráðlagt fyrir vinnu þar sem um beina snertingu við þessa áhrifavalda er að ræða.
(e) Borin eru kennsl á tvær veirur: önnur af gerð bufflabóluveiru og hin afbrigði af kúabóluefnisveiru (Vaccinia).
(f) Afbrigði kúabóluveiru.
(g) Afbrigði kúabóluefnisveiru.
(h) Eins og sakir standa er engin vísbending um sjúkdóm í mönnum sem hinar retróveirurnar af apakyni valda. I varúðarskyni er
mælt með 3. afmörkunarstigi þegar unnið er með þær.
(i) Ekki liggja fyrir sannanir um að menn hafi sýkst af völdum sýkla sem tengjast smitandi heilahrörnun í öðrum dýrum. Þrátt
fyrir það er í varúðarskyni mælt með afmörkunarráðstöfunum árannsóknarstofum sem miðast við sýkla í flokki 3 (hh), nema
um sé að ræða rannsóknarstofuvinnu í tengslum við áður þekkta sýkla sem orsaka riðuveiki í sauðfé þar sem2. afmörkunarstig
nægir.
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SNÍKLAR
Líffræðilegur áhrifavaldur
Acanthamoeba castellani
Ancylostoma duodenale
Angiostrongylus cantonensis
Angiostrongylus costaricensis
Ascaris lumbricoides
Ascaris suum
Babesia divergens
Babesia microti
Balantidium coli
Brugia malayi
Brugia pahangi
Capillaria philippinensis
Capillaria spp.
Clonorchis sinensis
Clonorchis viverrini
Cryptosporidium parvum
Cryptosporidium spp.
Cyclospora cayetanensis
Dipetalonema streptocerca
Diphyllobothrium latum
Dracunculus medinensis
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Echinococcus vogeli
Entamoeba histolytica
Fasciola gigantica
Fasciola hepatica
Fasciolopsis buski
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
Hymenolepis diminuta
Hymenolepis nana
Leishmania brasiliensis
Leishmania donovani
Leishmania ethiopica
Leishmania mexicana
Leishmania peruviana
Leishmania tropica
Leishmania major
Leishmania spp.
Loa loa
Mansonella ozzardi
Mansonella perstans
Naegleria fowleri
Necator americanus
Onchocerca volvulus
Opisthorchis felineus
Opisthorchis spp.
Paragonimus westermani

Flokkun
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
3 (**)
3 (**)
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
3 (**)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2

Athugasemdir

A
A
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Líffræðilegur áhrifavaldur
Plasmodium falciparum
Plasmodium spp.(human and simian)
Sarcocystis suihominis
Schistosoma haematobium
Schistosoma intercalatum
Schistosoma japonicum
Schistosoma mansoni
Schistosoma mekongi
Strongyloides stercoralis
Strongyloides spp.
Taenia saginata
Taenia solium
Toxocara canis
Toxoplasma gondii
Trichinella spiralis
Trichuris trichiura
Trypanosoma brucei brucei
Trypanosoma brucei gambiense
Trypanosoma brucei rhodesiense
Trypanosoma cruzi
Wuchereria bancrofti
(hh) Sjá 8. málsgrein í inngangsorðum.
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Flokkun
3 (**)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
2
2
2
2
2
2
3 (**)
3
2

Athugasemdir
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SVEPPIR
Líffræðilegur áhrifavaldur

Flokkun

Athugasemdir

Aspergillus fumigatus
Blastomyces dermatitidis(Ajellomyces dermatitidis)
Candida albicans
Candida tropicalis
Cladophialophora bantiana (áður:Xylohypha bantiana,Cladosporium
bantianum eða trichoides )
Coccidioides inunitis
Cryptococcus neoformans var. neofonnans(Filobasidiella neofonnans
var. neofonnans)
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)
Emmonsia parva var. parva
Emmonsia parva var. crescens
Epidermophyton floccosum
Fonsecaea compacta
Fonsecaea pedrosoi
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)
Histoplasma capsulatum duboisii
Madurella grisea
Madurella mycetomatis
Microsporum spp.
Neotestudina rosatii
Paracoccidioides brasiliensis
Penicillium marneffei
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)
Scedosporium prolificans (inflatum)
Sporothrix schenckii
Trichophyton rubrum
Trichophyton spp.

2
3
2
2
3

A

3

A

2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

A
A

A

A

A
A
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IV. VIDAUKI
LEIÐBEININGAR UM FRAMKVÆMD HEILBRIGDISEFTIRLITS MED STARFSMÖNNUM

(8. mgr. 14. gr.)
1. Læknirinn og/eða yfirvaldið, sem ber ábyrgð á heilbrigðiseftirliti með starfsmönnum sem verða fyrir váhrifum frá
líffræðilegum áhrifavöldum, verða að þekkja aðbúnað og aðstæður hvers starfsmanns sem þannig er ástatt um.
2. Heilbrigðiseftirlit með starfsmönnum skal fara fram í samræmi við grundvallarreglur og starfsreglur
atvinnusjúkdómafræðinnar: í því skulu felast eftirfarandi lágmarksráðstafanir:
— að haldin sé skrá um heilsufarssögu og starfsferil starfsmanns,
— að fram fari persónulegt mat á heilsufari starfsmanns,
— að fram fari, eftir því sem við á, líffræðilegt eftirlit og greining á einkennum sem koma snemma fram og unnt
er að bæta úr.
Frekari rannsóknir kunna að verða ákveðnar fyrir hvern starfsmann samfara heilbrigðiseftirliti í ljósi nýjustu fyrirliggjandi þekkingar í atvinnusjúkdómafræði.
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V. VIDAUKI
ÁBENDINGAR VIDVÍKJANDI AFMÖRKUNARRÁDSTÖFUNUM OG AFMÖRKUNARSTIGUM

(3. mgr. 15. gr. og a- og b-liður 1. mgr. 16. gr.)
Almenn athugasemd
Ráðstafanir samkvæmt viðauka þessum skulu gerðar með hliðsjón af eðli starfseminnar, mati á áhættu vegna
starfsmanna og eðli þess líffræðilega áhrifavalds sem um er að ræða.

nei

B. Afmörkunarstig
3
æskilegt

nei

já, úttaksloft

æskilegt
nei

Já
æskilegt

já, inntaks- og
úttaksloft
já, gegnum loftklefa
Já

Já
nei
ráðlagt

Já
æskilegt
Já

Já
Já
Já

já, fyrir bekki
æskilegt

já, fyrir bekki og
gólf
Já

já, fyrir bekki,
veggi, gólf og loft
Já

Já
æskilegt

Já
æskilegt

já, örugg geymsla
Já

nei
þegar við á

æskilegt
já, þar sem sýklar
berast í lofti
já (til staðar)

Já
Já

A. Afmörkunarráðstafanir
1. Aðskilja ber vinnustaðinn frá allri annarri starfsemi í sömu
byggingu
2. Inntaks- og úttaksloft á vinnustað ber að sía með (HEPA)
eða sambærilegum búnaði
3. Takmarka ber aðgang við sérstaklega tilgreinda starfsmenn
4. Einangra ber vinnustaðinn til þess að sótthreinsun geti farið
fram
5. Sértækar sótthreinsunaraðgerðir
6. Loftþrýstingi á vinnustað skal haldið lægri en utanhúss
7. Skilvirkt eftirlit með smitberum, til dæmis nag- og
skordýrum
8. Vatnsþéttir yfirborðsfletir sem eru auðhreinsanlegir
9. Yfirborðsfletir sem þola sýrur, basa, leysa, sótthreinsandi
efni
10. Örugg geymsla líffræðilegra áhrifavalda
11. Athugunargluggi, eða samskonar útbúnaður, skal vera til
staðar til þess að notendur séu sjáanlegir
12. Rannsóknarstofur skulu búnar eigin tækjabúnaði
13. Sýkt efni, þar með talin dýr, skal meðhöndla í öryggisklefa
eða einangrun eða annarri hentugri afmörkun
14. Brennsluofn til að farga dýrahræjum

2

æskilegt

4
Já

já, á staðnum
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VIDAUKI

AFMÖRKUN FYRIR IÐNAÐARSTARFSEMI

(1. mgr. 4. gr. og a-liður 2. mgr. 16. gr.)
Líffræðilegir áhrifavaldar í 1. flokki
Halda ber í heiðri reglur um öryggi og hollustu á vinnustöðum þegar unnið er með líffræðilega áhrifavalda í 1. flokki,
meðal annars veikt lifandi bóluefni.
Líffræðilegir áhrifavaldar í 2., 3. og 4. flokki
Það kann að vera við hæfi að velja og sameina kröfur á sviði afmörkunar úr ólíkum flokkum hér að aftan á grundvelli
áhættumats sem á skylt við ákveðna aðferð eða þátt í vinnslu.
A. Afmörkunarráðstafanir

B. Afmörkunarstig
3

2

4

1. Lífvænlegar lífverur skal meðhöndla innan kerfis þar sem
vinnsluferlið er efnislega aðgreint frá umhverfinu
2. Meðhöndla skal útblástursloft frá lokaða kerfinu með það í
huga að:
3. Söfnun sýna, viðbót efna inn í lokað kerfi og flutningur
lífvænlegra lífvera yfir í annað lokað kerfi skal fara fram
með það í huga að:
4. Ræktunarvökva skal ekki fjarlægja úr lokuðum kerfum
nema lífvænlegu lífverurnar hafi verið:

Já

Já

Já

draga úr losun

koma í veg fyrir
losun
koma í veg fyrir
losun

koma í veg fyrir
losun
koma í veg fyrir
losun

5. Hanna ber þéttingu með það í huga að:

draga úr losun

6. Staðsetja skal lokuð kerfi innan öryggissvæðis

valfrjálst

gerðar óvirkar með
fullgiltum efna- eða
eðlisfræðilegum
aðferðum
koma í veg fyrir
losun
valfrjálst

valfrjálst
valfrjálst

Já
Já

gerðar óvirkar með
fullgiltum efna- eða
eðlisfræðilegum
aðferðum
koma í veg fyrir
losun
já, sem er byggt í
tilætluðum tilgangi
Já
já, gegnum loftklefa

já, vinnufatnað
Já

Já
Já

skipta alveg um föt
Já

nei

valfrjálst

Já

nei

valfrjálst

Já

valfrjálst

valfrjálst

Já

nei

valfrjálst

Já

nei

valfrjálst

Já

nei

valfrjálst

já

nei

valfrjálst

Já

gerður óvirkur með
fullgiltum aðferðum

gerður óvirkur með
fullgiltum efna- eða
eðlisfræðilegum
aðferðum

gerður óvirkur með
fullgiltum efna- eða
eðlisfræðilegum
aðferðum

a) Setja skal upp skilti um hættu af líffræðilegum toga
b) Aðgang skal takmarka við sérstaklega tilgreinda
starfsmenn
c) Starfsmenn skulu bera hlífðarfatnað
d) Láta skal starfsmönnum í té hreinsunar- og
þvottaaðstöðu
e) Starfsmenn skulu fara í steypibað áður en öryggissvæði
er yfirgefið
f) Frárennslisvökva frá vöskum og steypiböðum skal
safna saman og gera óvirkan fyrir losun
g) Loftræsta skal öryggissvæði nægilega til þess að draga
úr loftmengun
h) Loftþrýstingi innan öryggissvæðisins skal haldið lægri
en utanhúss
i) Sía skal innblásturs- og útblástursloft á öryggissvæðinu
með HEPA-síu
j) Hanna ber öryggissvæðið með tilliti til þess að geta
haldið inni því sem fer til spillis af öllu því sem er í
lokaða kerfinu
k) Unnt skal vera að þétta öryggissvæðið til þess að
svæling geti farið fram
l) Meðferð frárennslisvökva áður en endanleg losun fer
fram

draga úr losun
gerðar óvirkar með
fullgiltum aðferðum
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VIDAUKI

RÁÐLAGÐAR STARFSREGLUR UM BÓLUSETNINGU

(3. mgr. 14. gr.)
1. Leiði matið, sem um getur í 2. mgr. 3. gr., í ljós að heilbrigði og öryggi starfsmanna sé stefnt í voða vegna váhrifa
sem þeir verða fyrir frá líffræðilegum áhrifavöldum sem virkt bóluefni er til gegn skulu vinnuveitendur gefa þeim
kost á bólusetningu.
2. Bólusetning skal fara fram í samræmi við innlend lög og/eða venjur.
Upplýsa ber starfsmenn um kosti og ókosti þess að láta bólusetja sig og að láta það ógert.
3. Starfsmönnum skal boðin ókeypis bólusetning.
4. Heimilt er að útbúa bólusetningarvottorð sem láta ber hlutaðeigandi starfsmanni í té og lögbærum yfirvöldum fari
þau fram á það.

VIII. VIDAUKI
A-HLUTI
T ilsk ip u n num in úr gildi ásam t síðari breytin gum

(sem um getur í 21. gr.)
Tilskipun ráðsins 90/679/EBE (Stjtíð. EB L 374, 31.12.1990, bls. 1)
Tilskipun ráðsins 93/88/EBE (Stjtíð. EB L 268, 29.10.1993, bls. 71)
Tilskipun framkvæmdastjómarinnar 95/30/EB (Stjtíð. EB L 155, 6.7.1995, bls. 41)
Tilskipun framkvæmdastjómarinnar 97/59/EB (Stjtíð. EB L 282, 15.10.1997, bls. 33)
Tilskipun framkvæmdastjómarinnar 97/65/EB (Stjtíð. EB L 335, 6.12.1997, bls. 17)
B-HLUTI
F restu r til lö g le ið in g a r í að ild arrík ju n u m

(sem um getur í 21. gr.)
Tilskipun
90/679/EBE
93/88/EBE
95/30/EB
97/59/EB
97/65/EB

Lögleiðingarfrestur
28. nóvember 1993
30. apríl 1994
30. nóvember 1996
31. mars 1998
30. júní 1998
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VIDAUKI

SAMANBURÐARTAFLA
Tilskipun 90/679/EBE
1. gr.
a-liður 2. gr.
b-liður 2. gr.
c-liður 2. gr.
d-liður 2. gr.
1. mgr. 3. gr.
a-liður 2. mgr. 3. gr.
b-liður 2. mgr. 3. gr.
c-liður 2. mgr. 3. gr.
d-liður 2. mgr. 3. gr.
fyrsti undirliður 3. mgr. 3. gr.
annar undirliður 3. mgr. 3. gr.
þriðji undirliður 3. mgr. 3. gr.
fjórði undirliður 3. mgr. 3. gr.
fimmti undirliður 3. mgr. 3. gr.
4. gr.
5. gr.
6. gr.
fyrsti undirliður 1. mgr. 7. gr.
annar undirliður 1. mgr. 7. gr.
þriðji undirliður 1. mgr. 7. gr.
fjórði undirliður 1. mgr. 7. gr.
fimmti undirliður 1. mgr. 7. gr.
sjötti undirliður 1. mgr. 7. gr.
2. mgr. 7. gr.
3. mgr. 7. gr.
a- til e-liður 1. mgr. 8. gr.
a-liður 2. mgr. 8. gr.
b-liður 2. mgr. 8. gr.
3. mgr. 8. gr.
a- til e-liður 1. mgr. 9. gr.
fyrsti undirliður 2. mgr. 9. gr.
annar undirliður 2. mgr. 9. gr.
þriðji undirliður 2. mgr. 9. gr.
fyrsti undirliður 1. mgr. 10. gr.
annar undirliður 1. mgr. 10. gr.
2. til 6. mgr. 10. gr.
1. mgr. 11. gr.
fyrsti undirliður í annarri undirgrein 2. mgr. 11. gr.
annar undirliður í annarri undirgrein 2. mgr. 11. gr.
þriðji undirliður í annarri undirgrein 2. mgr. 11. gr.
fjórði undirliður í annarri undirgrein 2. mgr. 11. gr.
fimmti undirliður í annarri undirgrein 2. mgr. 11. gr.
3. mgr. 11. gr.
12. gr.
fyrsti undirliður 1. mgr. 13. gr.
annar undirliður 1. mgr. 13. gr.

Þessi tilskipun
1. gr.
a-liður í fyrstu málsgrein 2. gr.
b-liður í fyrstu málsgrein 2. gr.
c-liður í fyrstu málsgrein 2. gr.
önnur málsgrein 2. gr.
1. mgr. 3. gr.
fyrsta undirgrein í 2. mgr. 3. gr.
önnur undirgrein í 2. mgr. 3. gr.
þriðja undirgrein í 2. mgr. 3. gr.
fjórða undirgrein í 2. mgr. 3. gr.
a-liður 3. mgr. 3. gr.
b-liður 3. mgr. 3. gr.
c-liður 3. mgr. 3. gr.
d-liður 3. mgr. 3. gr.
e-liður 3. mgr. 3. gr.
4. gr.
5. gr.
6. gr.
a-liður 1. mgr. 7. gr.
b-liður 1. mgr. 7. gr.
c-liður 1. mgr. 7. gr.
d-liður 1. mgr. 7. gr.
e-liður 1. mgr. 7. gr.
f-liður 1. mgr. 7. gr.
2. mgr. 7. gr.
3. mgr. 7. gr.
a- til e-liður 1. mgr. 8. gr.
fyrsta undirgrein 2. mgr. 8. gr.
önnur undirgrein 2. mgr. 8. gr.
3. mgr. 8. gr.
a- til e-liður 1. mgr. 9. gr.
a-liður 2. mgr. 9. gr.
b-liður 2. mgr. 9. gr.
c-liður 2. mgr. 9. gr.
a-liður 1. mgr. 10. gr.
b-liður 1. mgr. 10. gr.
2. til 6. mgr. 10. gr.
1. mgr. 11. gr.
a-liður í annarri undirgrein 2. mgr. 11. gr.
b-liður í annarri undirgrein 2. mgr. 11. gr.
c-liður í annarri undirgrein 2. mgr. 11. gr.
d-liður í annarri undirgrein 2. mgr. 11. gr.
e-liður í annarri undirgrein 2. mgr. 11. gr.
3. mgr. 11. gr.
12. gr.
a-liður 1. mgr. 13. gr.
b-liður 1. mgr. 13. gr.
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Tilskipun 90/679/EBE

1. mgr. 16. gr.
a-liður 2. mgr. 16. gr.
b-liður 2. mgr. 16. gr.
3. mgr. 16. gr.
—
1. mgr. 18. gr.
2. mgr. 18. gr.
3. mgr. 18. gr.
r.
g
cK

r.
g
cK

—

r. r. r. r.
g g g g
ö 2 21 22. 23.

1. mgr. 20. gr.
2. mgr. 20. gr.
—
—
—
I. viðauki
II. viðauki
III. viðauki
IV. viðauki
V. viðauki
VI. viðauki
VII. viðauki
—
—

1. mgr. 14. gr.
a-liður 2. mgr. 14. gr.
b-liður 2. mgr. 14. gr.
3. til 6. mgr. 14. gr.
a-liður 7. mgr. 14. gr.
b-liður 7. mgr. 14. gr.
8. mgr. 14. gr.
9. mgr. 14. gr.

r.
g

18. gr.
18. gr.
18. gr.
18. gr.

c-liður 1. mgr. 13. gr.

r.
g5.

r.
g

1. mgr.
2. mgr.
3. mgr.
4. mgr.

Þessi tilskipun
r.
3g.
r.
g
4.m
.
2.

þriðji undirliður 1. mgr. 13. gr.
2. til 4. mgr. 13. gr.
1. mgr. 14. gr.
fyrsti undirliður 2. mgr. 14. gr.
7nn7r undirliður 2. mgr. 14. gr.
3. til 6. mgr. 14. gr.
fyrsti undirliður 7. mgr. 14. gr.
annar undirliður 7. mgr. 14. gr.
8. mgr. 14. gr.
9. mgr. 14. gr.
15. gr.
1. mgr. 16. gr.
a-liður 2. mgr. 16. gr.
b-liður 2. mgr. 16. gr.
c-liður 2. mgr. 16. gr.
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