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                             TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/18/EB                             2005/EES/49/26 

frá 27. mars 2003 

um breytingu á tilskipun ráðsins 83/477/EBE um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna 
 áhrifa af asbesti á vinnustöðum (*)  

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
2. mgr. 137. gr., 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1) sem 
samin var að höfðu samráði við aðila vinnumarkaðarins og 
ráðgjafarnefndina um öryggi, hollustuhætti og heilsuvernd á 
vinnustöðum, 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópu (2), 
með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar, 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
1) Í ályktun sinni frá 7. apríl 1998 um vernd starfsmanna 

gegn áhættu vegna áhrifa af asbesti (4) hvatti ráðið 
framkvæmdastjórnina til að leggja fram tillögur um 
breytingar á tilskipun 83/477/EBE (5), einkum með í 
huga kosti þess að beina athyglinni aftur að 
verndarráðstöfunum og laga þær að þeim sem er mest 
hætta búin, einkum starfsmönnum sem fjarlægja 
asbest og þeim sem komast í snertingu við asbest fyrir 
slysni á vinnustað við þjónustu- og viðhaldsstörf. 

2) Í þessum ályktunum var framkvæmdastjórninni einnig 
falið að leggja fram tillögur að breytingu á tilskipun 
83/477/EBE með hliðsjón af ítarlegri rannsóknum á 
viðmiðunarmörkum váhrifa [  áhrifa] af krýsótíli og 
aðferðum við mælingar á asbesti í andrúmslofti, sem 
gerðar voru á grundvelli aðferðarinnar sem Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunin (WHO) samþykkti. Gera 
skal svipaðar ráðstafanir varðandi staðgöngutrefjar. 

3) Í áliti sínu um asbest (6) fór efnahags- og félagsmála-
nefndin þess á leit við framkvæmdastjórnina að hún 
gripi til nýrra ráðstafana til að draga úr þeirri áhættu 
sem starfsmönnum er búin. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 97, 15.4.2003, bls. 48. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2003 frá  
26. september 2003 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og 
hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 64, 18.12.2003, bls. 26. 

(1)  Stjtíð. EB C 304 E, 30.10.2001, bls. 179 og Stjtíð. EB C 203 E, 
27.8.2002, bls. 273. 

(2)  Stjtíð. EB C 94, 18.4.2002, bls. 40. 
(3)  Álit Evrópuþingsins frá 11. apríl 2002 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB), sameiginleg afstaða ráðsins frá 23. september 
2002 (Stjtíð. EB C 269 E, 5.11.2002, bls. 1) og ákvörðun 
Evrópuþingsins frá 17. desember 2002 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum ESB). Ákvörðun ráðsins frá 18. febrúar 2003 (hefur 
enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB). 

(4)  Stjtíð. EB C 142, 7.5.1998, bls. 1. 
(5)  Stjtíð. EB L 263, 24.9.1983, bls. 25. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 98/24/EB (Stjtíð. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11). 
(6)  Stjtíð. EB C 138, 18.5.1999, bls. 24. 

4) Samkvæmt tilskipun ráðsins 76/769/EBE frá 27. júlí 
1976 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslu-
fyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á 
sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efna-
blandna (7) er markaðssetning og notkun krýsótíls 
bönnuð frá og með 1. janúar 2005 og mun það stuðla 
að því að draga verulega úr váhrifum af asbesti á 
starfsmenn. 

 
5) Vernda skal alla starfsmenn gegn áhættu sem stafar af 

váhrifum af asbesti og skal því afnema undanþágurnar 
sem gilda um flutninga á sjó og í lofti. 

 
6) Til að tryggja að skilgreiningar á trefjum sé nógu 

ljósar skulu þær endurskilgreindar steindafræðilega 
eða með tilliti til CAS-númers þeirra. 

 
7) Með fyrirvara um önnur ákvæði Bandalagsins um 

markaðssetningu og notkun asbests er rétt að tak-
marka starfsemi sem hefur í för með sér váhrif af 
asbesti og er það áríðandi til að koma í veg fyrir 
sjúkdóma af völdum slíkra váhrifa. 

 
8) Tilkynningarkerfi fyrir starfsemi sem hefur í för með 

sér váhrif af asbesti skal lagað að nýjum starfs-
aðstæðum. 

 
9) Mikilvægt er að leggja af starfsemi þar sem starfs-

menn verða fyrir váhrifum af asbesttrefjum við 
asbestnám eða framleiðslu og vinnslu á vörum úr 
asbesti eða framleiðslu og vinnslu á vörum, sem inni-
halda asbesttrefjar sem bætt hefur verið við af ásettu 
ráði, þar eð henni fylgja mikil váhrif sem erfitt er að 
koma í veg fyrir. 

 
10) Með hliðsjón af nýjustu tækniþekkingu er nauð-

synlegt að skilgreina nánar þær sýnatökuaðferðir, sem 
eru notaðar við mælingu á asbestmagni í 
andrúmslofti, og aðferðir við trefjatalningu. 

 
11) Jafnvel þótt enn hafi ekki verið hægt að ákvarða undir 

hvaða mörkum váhrifin þurfa að vera til að ekki sé 
hætta á að þau valdi krabbameini skal lækka við-
miðunarmörk váhrifa af asbesti í starfi. 

________________  

(7) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 201. Tilskipuninni var síðast breytt 
með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/91/EB (Stjtíð. EB L 286, 
30.10.2001, bls. 27). 
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12) Vinnuveitendum ber að skrá, áður en hafist er handa 
við að fjarlægja asbest, tilvist eða líklega tilvist 
asbests í byggingum eða búnaði og tilkynna öðrum 
sem gætu orðið fyrir váhrifum af asbesti við notkun, 
viðhald eða aðra starfsemi í eða við bygginguna þar 
um. 

13) Tryggja skal að fyrirtæki, sem þekkja til allra þeirra 
varúðarráðstafana sem ber að gera til að vernda 
starfsmenn, annist niðurrif eða framkvæmdir við að 
fjarlægja asbest. 

14) Veita skal starfsmönnum, sem verða fyrir eða líklegt 
er að verði fyrir váhrifum af asbesti, sérstaka þjálfun 
til þess að stuðla að því að draga verulega úr áhættu af 
slíkum váhrifum. 

15) Efni váhrifaskráningarinnar og heilsufarsskýrslnanna, 
sem kveðið er á um í tilskipun 83/477/EBE, skal vera 
í samræmi við skrárnar, sem um getur í tilskipun 
ráðsins 90/394/EBE frá 28. júní 1990 um verndun 
starfsmanna gegn áhættu vegna áhrifa af krabba-
meinsvöldum á vinnustað (sjötta sértilskipun í 
skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE) (1). 

16) Hagnýt tilmæli varðandi klínískt eftirlit með starfs-
mönnum, sem verða fyrir áhrifum, skal uppfæra með 
tilliti til nýjustu læknisfræðilegu sérþekkingar með 
það í huga að staðfesta tilvist sjúkdóma sem tengjast 
asbesti.  

17) Þar sem aðildarríkin geta ekki svo vel sé náð 
markmiðum fyrirhugaðrar aðgerðar, þ.e. að bæta 
vernd starfsmanna gegn áhættu sem stafar af váhrifum 
af asbesti á vinnustöðum, og auðveldara er að ná 
markmiðunum á vettvangi Bandalagsins vegna þess 
hve aðgerðirnar eru umfangsmiklar og hafa víðtæk 
áhrif, getur Bandalagið samþykkt ráðstafanir í 
samræmi við dreifræðisregluna eins og kveðið er á 
um í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við meðal-
hófsregluna, eins og kveðið er á um í þeirri grein, er 
ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari 
tilskipun til að ná þessu markmiði. 

18) Breytingarnar í þessari tilskipun eru sérstakt átak til 
þess að gera félagsmálaþátt innri markaðarins að 
veruleika. 

19) Þessar breytingar takmarkast við lágmarksaðgerðir til 
þess að íþyngja ekki að óþörfu stofnun og þróun lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja. 

20) Því ber að breyta tilskipun 83/477/EBE til samræmis 
við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 83/477/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Ákvæði 2. mgr. 1. gr. falli brott. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 196, 26.7.1990, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 1999/38/EB (Stjtíð. EB L 138, 1.6.1999, bls. 66). 

2. Eftirfarandi komi stað 2. gr.: 

„2. gr. 

Í tilskipun þessari merkir hugtakið „asbest“ eftirfarandi 
trefjalaga sílíkatsambönd: 

— asbest-aktínólít, CAS-númer 77536-66-4(*), 

— asbest-grünerít (amósít), CAS-númer 12172-73-
5(*), 

— asbest-antófyllít, CAS-númer 77536-67-5(*), 

— krýsótíl, CAS-númer 12001-29-5(*), 

— krókídólít, CAS-númer 12001-28-4(*), 

— asbest-tremólít, CAS-númer 77536-68-6(*). 
 
(*) Númer í CAS-skránni.“ 

3. Í 3. gr.: 

a) Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3. Svo fremi starfsmenn verði fyrir tilviljunar-
kenndum áhrifum í litlu magni og þegar ljóst þykir 
af niðurstöðum áhættumatsins, sem um getur í 
2. mgr., að ekki sé farið yfir viðmiðunarmörk 
váhrifa af asbesti í andrúmslofti á vinnusvæðinu er 
heimilt að fella niður ákvæði 4., 15. og 16. gr ef 
starfið felur í sér: 

a) stutt, ósamfelld viðhaldsstörf þar sem einungis 
eru meðhöndluð efni sem eru ekki auðmulin, 

b) að fjarlægja, án þess að skemma, efni sem brotna 
ekki niður og innihalda asbesttrefjar sem eru 
tryggilega tengdar í vef, 

c) hjúpun eða innsiglun efna, sem innihalda asbest 
og eru í góðu ástandi, 

d) mælingar og eftirlit með andrúmslofti og söfnun 
sýna til að komast að raun um hvort tiltekið efni 
innihaldi asbest.“ 

b) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„3a Aðildarríkin skulu, að höfðu samráði við aðila 
vinnumarkaðarins í samræmi við landslög og venjur, 
mæla fyrir um hagnýtar viðmiðunarreglur um að 
ákvarða hvað teljast tilviljunarkennd áhrif í litlu 
magni, eins og kveðið er á um í 3. mgr.“ 

4. Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 2. tölul. komi eftirfarandi: 

„2. Vinnuveitandi skal senda réttum yfirvöldum 
aðildarríkisins tilkynninguna áður en vinnan 
hefst, í samræmi við landslög og stjórnsýslu-
fyrirmæli. 

Í tilkynningunni skal að minnsta kosti lýsa 
stuttlega eftirfarandi atriðum: 

a) staðsetningu vinnustaðarins, 

b) tegund og magni asbestsins sem notað er eða 
meðhöndlað, 

c) starfsemi og vinnsluaðferðum sem um ræðir, 
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d) þeim fjölda starfsmanna sem um ræðir, 

e) hvenær vinnan hefst og hversu lengi hún 
varir, 

f) ráðstöfunum sem eru gerðar til að takmarka 
váhrif af asbesti á starfsmenn.“ 

b) Í stað 4. tölul. komi eftirfarandi: 

„4. Í hvert sinn sem breyting á vinnuskilyrðum gæti 
haft í för með sér verulega aukin váhrif af 
asbestryki eða efnum, sem innihalda asbest, er 
skylt að leggja fram nýja tilkynningu.“ 

5. Eftirfarandi málsgrein bætist við í 5. gr.: 

„Með fyrirvara um beitingu annarra ákvæða Banda-
lagsins um markaðssetningu og notkun asbests skal 
banna starfsemi þar sem starfsmenn verða fyrir 
váhrifum af asbesttrefjum við asbestnám eða fram-
leiðslu og vinnslu á vörum úr asbesti eða framleiðslu og 
vinnslu á vörum, sem innihalda asbest sem bætt hefur 
verið við af ásettu ráði, þó ekki meðferð og förgun efnis 
sem fæst við niðurrif og þegar asbest er fjarlægt.“ 

6. Í stað 6. gr. komi eftirfarandi: 

„6. gr. 

Við alla starfsemi af því tagi sem um getur í 1. mgr. 
3. gr. verður að draga úr váhrifum á starfsmenn af 
asbestryki eða ryki frá efnum sem innihalda asbest og 
ávallt skal gæta þess að virða viðmiðunarmörkin sem 
sett eru í 8. gr., einkum með eftirfarandi ráðstöfunum: 

1. Að fjöldi þeirra starfsmanna, sem verða eða kunna 
að verða fyrir váhrifum af asbestryki eða ryki frá 
efnum sem innihalda asbest, sé takmarkaður svo 
sem kostur er. 

2. Að vinnan sé skipulögð þannig að ekki myndist 
asbestryk eða, ef það reynist ómögulegt, að 
asbestryk losni ekki út í andrúmsloftið. 

3. Að unnt sé að þrífa athafnasvæðið og allan búnað 
sem er notaður við vinnslu eða meðferð asbests 
reglubundið og rækilega og halda þeim við. 

4. Að við flutning eða geymslu á asbesti og efni, sem 
inniheldur asbest og myndar ryk, sé það haft í 
hentugum, þéttum umbúðum. 

5. Að úrgangi verði safnað og hann fjarlægður af 
vinnustað svo fljótt sem kostur er í hentugum, 
þéttum umbúðum sem merktar eru svo sjáist að þær 
innihalda asbest. Þessi ráðstöfun gildir ekki um 
námuvinnslu. Slíkan úrgang skal síðan meðhöndla í 
samræmi við tilskipun ráðsins 91/689/EBE frá 
12. desember 1991 um hættulegan úrgang (*). 
 

(*) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 20. 
Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 
94/31/EB (Stjtíð. EB L 168, 2.7.1994, bls. 28).“ 

7. Í stað 7. gr. komi eftirfarandi: 

„7. gr. 

1. Á grundvelli niðurstaðnanna úr upphaflega áhættu-
matinu og til að tryggja að viðmiðunarmörk þau sem 
sett eru í 8. gr. séu virt skal mæla asbesttrefjar í 
andrúmslofti á vinnustað reglulega. 

2. Sýnataka skal vera dæmigerð fyrir þau váhrif sem 
hver og einn starfsmanna verður fyrir af asbestryki eða 
efnum sem innihalda asbest. 

3. Sýni skulu tekin eftir samráð við starfsmenn og/eða 
fulltrúa þeirra innan fyrirtækja. 

4. Hæft starfslið skal annast sýnatöku. Síðan skal 
greina sýnin, í samræmi við 6. mgr, í rannsóknarstofum 
sem hafa búnað til að telja trefjar. 

5. Tímalengd við sýnatöku skal vera þannig að unnt sé 
að fá rétta mynd af váhrifum á starfsmenn á átta klukku-
stunda viðmiðunartímabili (einni vakt) með mælingum 
eða tímavegnum útreikningum. 

6. Telja skal trefjar með fasasmásjá (PCM) þegar þess 
er kostur í samræmi við aðferðina sem 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) mælti með 
árið 1997 (*) eða einhverja aðra aðferð sem veitir 
sambærilegar niðurstöður. 

Til að mæla asbest í andrúmslofti eins og um getur í 
fyrstu undirgrein skal einungis telja með trefjar sem eru 
lengri en fimm míkrómetrar, grennri en þrír míkró-
metrar og hlutfall milli lengdar og breiddar er hærra en 
3:1. 
 
(*) Ákvörðun trefjamagns í andrúmslofti. Ráðlögð 

aðferð: fasasmásjá (himnusíuaðferð), Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunin, Genf 1997 (ISBN 92 4 
154496 1).“ 

8. Í stað 8. gr. komi eftirfarandi: 

„8. gr. 

Vinnuveitendur skulu tryggja að enginn starfsmaður 
verði fyrir váhrifum af meira magni asbests en 0,1 
trefjum/cm3 á átta klukkustundum að meðaltali sem er 
vegið eftir tíma (TWA).“ 

9. Ákvæði 1. mgr. 9. gr. falli brott. 

10. Ákvæðum 10. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr.: 

„Sé farið yfir viðmiðunarmörkin, sem sett eru í 
8. gr., skal finna ástæður þess og gera viðeigandi 
ráðstafanir til úrbóta svo skjótt sem unnt er.“ 



Nr. 49/310  29.9.2005EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

b) Eftirfarandi komi í stað 3. mgr.: 

„3. Ef ekki er unnt að draga úr váhrifum með öðru 
móti og nauðsynlegt reynist að starfsmenn beri 
öndunargrímur vegna viðmiðunarmarkanna skal það 
ekki vera varanlegt fyrirkomulag heldur haldið í 
algjöru lágmarki fyrir hvern starfsmann. Þann tíma 
sem þörf er á slíkum búnaði við vinnu skal gera ráð 
fyrir vinnuhléum í samræmi við líkamlegt ástand og 
veðurfarsleg skilyrði og, eftir því sem við á, í 
samráði við starfsmenn og/eða fulltrúa þeirra, í 
samræmi við landslög og venjur.“ 

11. Eftirfarandi grein bætist við: 

„10. gr. a 

Áður en vinna hefst við niðurrif eða viðhald skulu 
vinnuveitendur gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
finna þau efni sem innihalda sennilega asbest, 
hugsanlega með því að afla upplýsinga hjá eigendunum. 

Ef vafi leikur á því hvort asbests fyrirfinnist í efni eða 
byggingu skal fara að viðeigandi ákvæðum þessarar 
tilskipunar.“ 

12. Í stað 1. mgr. 11. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Við tiltekin verk, s.s. niðurrif, brottnám, viðgerðir 
og viðhald, þar sem fyrirsjáanlegt er að farið verði yfir 
viðmiðunarmörkin í 8. gr., þrátt fyrir tæknilegar for-
varnir til að takmarka asbestmagn í andrúmslofti, skal 
vinnuveitandi ákvarða ráðstafanir sem ætlað er að 
tryggja starfsmönnum vernd á meðan verk af slíku tagi 
eru unnin, þ.e.:  

a) starfsmönnum skal séð fyrir öndunargrímum og 
öðrum persónuhlífum við hæfi, sem þeim er skylt að 
bera, 

b) setja skal upp viðvörunarskilti um að fyrirsjáanlega 
verði farið yfir viðmiðunarmörkin í 8. gr., og 

c) koma skal í veg fyrir að asbestryk eða ryk frá efnum 
sem innihalda asbest breiðist út fyrir athafna- eða 
vinnusvæðið.“ 

13. Í stað fyrstu tveggja undirgreina í 2. mgr. 12. gr. komi 
eftirfarandi: 

„2. Í áætlun þeirri sem um getur í 1. mgr. skal mælt fyrir 
um nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja öryggi og 
heilsu starfsmanna á vinnustað. 

Í áætluninni skal einkum tiltekið: 

— að fjarlægja skuli asbest og/eða efni, sem innihalda 
asbest, áður en niðurrif hefst, nema starfsmönnum sé 
meiri hætta búin af því en ef ekki er hróflað við 
asbestinu og/eða vörunum, sem innihalda asbest,  

— að starfsmönnum skuli séð fyrir persónuhlífunum, 
sem um getur í a-lið 1. mgr. 11. gr., eftir þörfum, 

— að þegar framkvæmdum við niðurrif og brottnám 
asbests er lokið skal sannreyna, í samræmi við 
innlenda löggjöf og venjur, að engin hætta stafi af 
váhrifum á vinnustaðnum.“ 

14. Eftirfarandi greinar bætist við: 

„12. gr. a 

1. Vinnuveitendur skulu veita öllum starfsmönnum, 
sem verða fyrir eða kunna að verða fyrir áhrifum af ryki 
sem inniheldur asbest, viðeigandi þjálfun. Veita skal 
slíka þjálfun með reglulegu millibili og starfsmönnum 
að kostnaðarlausu. 

2. Inntak þjálfunarinnar skal vera auðskiljanlegt fyrir 
starfsmenn Hún skal gera þeim kleift að öðlast nægilega 
þekkingu og færni í forvarnar- og öryggisstarfi, einkum 
að því er varðar: 

a) eiginleika asbests og áhrif þess á heilsu, þ.m.t. sam-
virkniáhrif reykinga, 

b) tegundir vara eða efna sem kunna að innihalda 
asbest, 

c) starfsemi, þar sem asbest gæti valdið váhrifum, og 
mikilvægi fyrirbyggjandi eftirlits til að draga úr 
váhrifum, 

d) öruggar vinnuvenjur, eftirlit og hlífðarbúnað, 

e) viðeigandi tilgang, val, úrval, takmarkanir og rétta 
notkun á öndunarbúnaði, 

f) neyðaraðgerðir, 

g) afmengunaraðgerðir, 

h) úrgangslosun, 

i) kröfur um læknisskoðun. 

3. Þróa skal á vettvangi Bandalagsins hagnýtar 
viðmiðunarreglur um að þjálfa starfsmenn til að 
fjarlægja asbest. 

12. gr. b 

Áður en framkvæmdir hefjast við niðurrif og brottnám 
asbests skulu fyrirtæki sanna að þau séu hæf á þessu 
sviði. Sönnunargögn skulu vera í samræmi við innlend 
lög og/eða venjur.“ 

15. Eftirfarandi komi í stað b-liðar í 2. mgr. 14. gr.: 

„b) að hlutaðeigandi starfsmenn og/eða fulltrúar þeirra 
innan fyrirtækisins eða stofnunarinnar séu upplýstir 
svo fljótt sem auðið er um það ef niðurstöðurnar 
gefa til kynna að farið hafi verið yfir 
viðmiðunarmörk þau sem sett eru í 8. gr., svo og um 
ástæður þessa, og að samráð sé haft við 
starfsmennina og/eða fulltrúa þeirra innan 
fyrirtækisins eða stofnunarinnar um ráðstafanir sem 
gera skal, eða að þeir séu upplýstir um þær 
ráðstafanir, sem gerðar hafa verið, ef neyðarástand 
hefur skapast.“ 
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16. Eftirfarandi komi í stað 3. tölul. 15. gr.: 

„3. Veita ber starfsmönnum upplýsingar og ráð er varða 
mat á heilsufari þeirra sem fer fram eftir að 
váhrifum lýkur. 

Læknirinn eða það yfirvald sem ber ábyrgð á 
lækniseftirliti með starfsmönnum getur lýst því yfir 
að starfsmenn skuli vera áfram undir lækniseftirliti 
eftir að þeir eru lausir við váhrifin eins lengi og 
nauðsynlegt er talið til að vernda heilsu viðkomandi. 

Áframhaldandi eftirlit af þessu tagi skal fara fram í 
samræmi við lög og venjur í hverju aðildarríki.“ 

17. Eftirfarandi komi í stað 2. tölul. 16. gr.: 

„2. Geyma ber skrána, sem um getur í 1. tölul., og 
heilsufarsskýrslurnar, sem um getur í 1. tölul. 
15. gr., í 40 ár hið minnsta eftir að váhrif á 
starfsmann eru ekki lengur til staðar, í samræmi við 
landslög og venjur.“ 

18. Eftirfarandi töluliðir bætast við í 16. gr.: 

„3. Láta skal réttu yfirvaldi í té gögnin, sem um getur í 
2. tölul, þegar fyrirtækið hættir starfsemi, í samræmi 
við innlend lög og/eða venjur.“ 

19. Eftirfarandi grein bætist við: 

„16. gr. a 

Aðildarríkin skulu kveða á um að hægt sé að beita hæfi-
legum viðurlögum ef brotið er gegn innlendri löggjöf, 
sem er samþykkt samkvæmt þessari tilskipun. Viður-
lögin skulu vera áhrifarík, í réttu hlutfalli við brotið og 
letjandi.“ 

20. Ákvæði I. viðauka falli niður. 

21. Eftirfarandi komi í stað 3. liðar í II. viðauka: 

„3. Heilbrigðisskoðun starfsmanna skal fara fram í 
samræmi við starfsreglur og -venjur í atvinnu-
sjúkdómafræði. Í henni felst a.m.k.: 

— skráning á heilsufarssögu og starfsferli 
starfsmanns, 

— persónulegt viðtal, 

— almenn læknisskoðun, einkum með tilliti til 
brjósthols, 

 
— prófun á virkni lungna (rúmtak lungna og tíðni 

öndunar). 
 

Læknirinn og/eða yfirvald, sem ber ábyrgð á heilsufars-
eftirliti, tekur ákvörðun um frekari skoðanir, s.s. frumu-
fræðipróf á hráka eða röntgen- eða tölvusneiðmynda-
töku af brjóstholi, með tilliti til nýjustu þekkingar á 
hollustuháttum á vinnustöðum.“ 

 
2. gr. 

 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli fyrir 15. apríl 2006 til að fara að 
tilskipun þessari. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir 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 ákvæði 
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 
 

3. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
 
 
Gjört í Brussel 27. mars 2003. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX M. STRATAKIS 

forseti. forseti. 
 

 

 
 
 


