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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2006/15/EB                           2009/EES/25/17 

frá 7. febrúar 2006 

um gerð annarrar skrár yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi við framkvæmd 
 tilskipunar ráðsins 98/24/EB og um breytingu á tilskipunum 91/322/EBE og 2000/39/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 98/24/EB frá 7. apríl 1998 um 
að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna gegn áhættu 
vegna efnafræðilegra áhrifavalda á vinnustað (1), einkum 
2. mgr. 3. gr., 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt tilskipun 98/24/EB skal framkvæmdastjórnin 
leggja fram tillögu um evrópsk markmið, sem sett yrðu á 
vettvangi Bandalagsins, í formi leiðbeinandi viðmiðunar-
marka fyrir váhrif í starfi til að vernda starfsmenn gegn 
áhættu vegna efna. 

2) Við þetta verkefni skal framkvæmdastjórnin njóta 
aðstoðar vísindanefndarinnar um viðmiðunarmörk fyrir 
váhrif í starfi af völdum efnafræðilegra áhrifavalda sem 
komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
95/320/EB (2). 

3) Leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi eru 
heilbrigðistengd mörk, sem eru ekki bindandi, eru leidd 
af nýjustu vísindalegu gögnum, sem tiltæk eru, og taka 
mið af þeirri mælitækni sem er fyrir hendi.. Þau marka 
viðmiðunargildi váhrifa en undir þeim er ekki búist við 
skaðlegum áhrifum frá tilteknu efni. Þau eru nauðsynleg 
fyrir ákvörðun og mat vinnuveitanda á áhættu í samræmi 
við 4. gr. tilskipunar 98/24/EB. 

4) Aðildarríkin skulu setja innlend viðmiðunarmörk fyrir 
váhrif í starfi að því er varðar sérhvern þann efna-
fræðilega áhrifavald, sem leiðbeinandi viðmiðunarmörk 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 38, 9.2.2006, bls. 36. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2007 frá 27. april 2007 um 
breytingu á XVIII viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, 
vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 38, 9.8.2007, p. 35. 

(1) Stjtíð. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11. 
(2) Stjtíð. EB L 188, 9.8.1995, bls. 14. 

um váhrif í starfi hafa verið sett fyrir innan 
Bandalagsins, með hliðsjón af viðmiðunarmörkum 
Bandalagsins en mega ákvarða eðli hans í samræmi við 
innlenda löggjöf og venju. 

5) Rétt er að líta á leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif 
í starfi sem mikilvægan þátt í heildarstefnu sem miðar að 
því að vernda heilbrigði starfsmanna á vinnustöðum 
gegn áhættu af völdum hættulegra efna. 

6) Í niðurstöðum áhættumatsins og áætlunum, sem miða að 
því að draga úr áhættu, sem mótaðar eru innan ramma 
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 793/93 (3) um mat og 
eftirlit með áhættu skráðra efna, er kveðið á um að sett 
séu mörk fyrir váhrif í starfi eða þau endurskoðuð að því 
er varðar nokkur efni. 

7) Fyrsta og önnur skrá yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk 
fyrir váhrif í starfi voru teknar saman í tilskipunum fram-
kvæmdastjórnarinnar 91/322/EBE (4) og 96/94/EB (5) 
samkvæmt tilskipun ráðsins 80/1107/EBE frá 
27. nóvember 1980 um verndun starfsmanna gegn 
áhættu vegna efna-, eðlis- og líffræðilegra áhrifavalda á 
vinnustöðum (6). 

8) Tilskipun 80/1107/EBE var felld úr gildi frá og með 
5. maí 2001 með tilskipun 98/24/EB. 

9) Í tilskipun 98/24/EB er kveðið á um að tilskipanir 
91/322/EBE og 96/94/EBE skuli gilda áfram. 

10) Tilskipun 96/94/EB var felld úr gildi frá og með 
31. desember 2001 með tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 2000/39/EB frá 8. júní 2000 um gerð fyrstu 
skrár um leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í 
starfi við framkvæmd tilskipunar ráðsins 98/24/EB um 
að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna gegn 
áhættu vegna efnafræðilegra áhrifavalda á vinnustað (7). 

________________  

(3) Stjtíð. EB L 84, 5.4.1993, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

(4) Stjtíð. EB L 177, 5.7.1991, bls. 22. 
(5) Stjtíð. EB L 338, 28.12.1996, bls. 86. 
(6) Stjtíð. EB L 327, 3.12.1980, bls. 8. 
(7) Stjtíð. EB L 142, 16.6.2000, bls. 47. 
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11) Rétt er, á grundvelli mats á nýjustu vísindagögnum, sem 
tiltæk eru, að endurskoða leiðbeinandi viðmiðunarmörk 
fyrir váhrif í starfi sem voru ákvörðuð með tilskipun 
91/322/EBE. 

12) Vísindanefndin um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi 
af völdum efnafræðilegra áhrifavalda hefur, í samræmi 
við 3. gr. tilskipunar 98/24/EB, metið samtals 33 efni 
sem talin eru upp í viðaukanum við þessa tilskipun. Af 
þessum 33 efnum voru sautján þegar skráð í viðaukanum 
við tilskipun 91/322/EBE. Vísindanefndin um 
viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum 
efnafræðilegra áhrifavalda leggur til að sett verði ný 
leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir fjögur þessara efna 
og að fyrri viðmiðunarmörk gildi áfram fyrir þrettán efni. 
Því ber að fella brott þessi sautján efni, sem nú eru talin 
upp í viðaukanum við þessa tilskipun, úr viðaukanum við 
tilskipun 91/322/EBE en hin tíu efnin skulu áfram vera 
skráð í viðaukanum við tilskipun 91/322/EBE. 

13) Tíu efni skulu áfram vera skráð í viðauka við tilskipun 
91/322/EBE. Hvað varðar níu af þ essum efnum hefur 
vísindanefndin um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af 
völdum efnafræðilegra áhrifavalda ekki enn lagt til 
leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi en búist 
er við að frekari vísindaleg gögn verði tiltæk í náinni 
framtíð fyrir tíunda efnið og að þau verði lögð fyrir 
vísindanefndina til umfjöllunar. 

14) Í skránni í viðaukanum við þessa tilskipun eru einnig 
sextán önnur efni sem vísindanefndin um 
viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum 
efnafræðilegra áhrifavalda hefur mælt með leiðbeinandi 
viðmiðunarmörkum fyrir váhrif í starfi fyrir, að 
undangengnu mati á nýjustu vísindagögnum, sem tiltæk 
eru, um áhrif á heilsu í starfi og með tilliti til þeirrar 
mælitækni sem er fyrir hendi í samræmi við 3. gr. 
tilskipunar 98/24/EB. 

15) Eitt þessara sextán efna, mónóklórbensen, var skráð í 
viðaukann við tilskipun 2000/39/EB. Vísindanefndin um 
viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum 
efnafræðilegra áhrifavalda hefur endurskoðað 
leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi á 
grundvelli nýlegra vísindagagna og lagt til að sett verði 
ný viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi. Því skal fella 
þetta efni, sem nú er skráð í viðaukanum við þessa 
tilskipun, brott úr viðaukanum við tilskipun 2000/39/EB. 

16) Einnig er nauðsynlegt að setja viðmiðunarmörk fyrir 
skammvinn váhrif af völdum tiltekinna efna þar sem 
tekið er tillit til áhrifa sem koma til vegna skammvinnra 
váhrifa. 

17) Þegar um sum efni er að ræða er nauðsynlegt að taka 
tillit til möguleikans á upptöku í gegnum húð til að 
tryggja bestu mögulegu vernd. 

18) Tilskipun þessi skal vera raunhæft skref í þá átt að gera 
félagsmálaþátt innri markaðarins að veruleika. 

19) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 17. gr. tilskipunar ráðsins 89/391/EBE frá 12. júní 
1989 um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi 
og heilsu starfsmanna á vinnustöðum (1). 

20) Því ber að breyta tilskipun 91/322/EBE til samræmis við 
það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Vegna framkvæmdar á tilskipun 98/24/EB er hér með 
ákvörðuð önnur skrá um leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir 
váhrif í starfi að því er varðar efnafræðilegu áhrifavaldana sem 
taldir eru upp í viðaukanum. 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu setja innlend viðmiðunarmörk fyrir váhrif í 
starfi að því er varðar efnafræðilegu áhrifavaldana sem taldir 
eru upp í viðaukanum, með hliðsjón af viðmiðunarmörkum 
Bandalagsins. 

3. gr. 

Í viðaukanum við tilskipun 91/322/EBE skal fella brott 
tilvísanir í efnin nikótín, maurasýru, metanól, asetónítríl, 
nítróbensen, resorsínól, díetýlamín, koltvísýring, oxalsýru, 
sýanamíð, dífosfórpentaoxíð, dífosfórpentasúlfíð, bróm, 
fosfórpentaklóríð, pýreter, baríum (sem Ba í leysanlegum 
samböndum), silfur (sem Ag í leysanlegum samböndum) og 
leiðbeinandi viðmiðunarmörk þeirra. 

 

Í viðaukanum við tilskipun 2000/39/EB falli brott tilvísun í 
efnið klórbensen.  
________________  

(1) Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. 
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4. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
18 mánuðum eftir gildistöku hennar. 

Þau skulu senda framkvæmdastjórninni þegar í stað þessi 
ákvæði og samsvörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og 
þessarar tilskipunar. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt 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. 

5. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

6. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 7. febrúar 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vladimír ŠPIDLA 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

LEIÐBEINANDI VIÐMIÐUNARMÖRK FYRIR VÁHRIF Í STARFI 

Viðmiðunarmörk 
8 klst. (4) Skammvinn váhrif (5) EINECS-nr. (1) CAS- 

nr. (2) Heiti áhrifavalds 

mg/m3 (6) ppm (7) mg/m3 (6) ppm (7) 

Táknun (3) 

200-193-3 54-11-5 Níkótín 0,5 — — — húð 
200-579-1 64-18-6 Maurasýra 9 5 — — — 
200-659-6 67-56-1 Metanól 260 200 — — húð 
200-830-5 75-00-3 Klóretan 268 100 — — — 
200-835-2 75-05-8 Asetonítríl 70 40 — — húð 
201-142-8 78-78-4 Ísópentan 3 000 1 000 — — — 
202-716-0 98-95-3 Nítróbensen 1 0,2 — — húð 
203-585-2 108-46-3 Resorsínól 45 10 — — húð 
203-625-9 108-88-3 Tólúen 192 50 384 100 húð 
203-628-5 108-90-7 Mónóklórbensen 23 5 70 15 — 
203-692-4 109-66-0 Pentan 3 000 1 000 — — — 
203-716-3 109-89-7 Díetýlamín 15 5 30 10 — 
203-777-6 110-54-3 n-Hexan 72 20 — — — 
203-806-2 110-82-7 Sýklóhexan 700 200 — — — 
203-815-1 110-91-8 Morfólín 36 10 72 20 — 
203-906-6 111-77-3 2-(2-metoxýetoxý)etanól 50,1 10 — — húð 
203-961-6 112-34-5 2-(2-bútoxýetoxý)etanól 67,5 10 101,2 15 — 
204-696-9 124-38-9 Koltvísýringur 9 000 5 000 — — — 
205-483-3 141-43-5 2-amínóetanól 2,5 1 7,6 3 húð 
205-634-3 144-62-7 Oxalsýra 1 — — — — 
206-992-3 420-04-2 Sýanamíð 1 0,58 — — húð 
207-343-7 463-82-1 Neópentan 3 000 1 000 — — — 
215-236-1 1314-56-3 Dífosfórpentaoxíð 1 — — — — 
215-242-4 1314-80-3 Dífosfórpentasúlfíð 1 — — — — 
231-131-3  Silfur (sem Ag í leysanlegum samböndum) 0,01 — — — — 
  Baríum (sem Ba í leysanlegum samböndum) 0,5 — — — — 
  Króm, ólífrænt króm (II) 2 — — — — 
  Sambönd og ólífrænt króm (III)      
  Sambönd (óleysanleg)      
231-714-2 7697-37-2 Saltpéturssýra — — 2,6 1 — 
231-778-1 7726-95-6 Bróm 0,7 0,1 — — — 
231-959-5 7782-50-5 Klór — — 1,5 0,5 — 
232-260-8 7803-51-2 Fosfín 0,14 0,1 0,28 0,2 — 
 8003-34-7 Prestafífill (pyrethrum) (hreinsaður af 

næmandi laktónum) 
1 — — — — 

233-060-3 10026-13-8 Fosfórpentaklóríð 1 — — — — 
(1) EINECS: Evrópuskrá yfir markaðssett kemísk efni 
(2) CAS-númer: Skráningarnúmer hjá Upplýsingaþjónustu um íðefni 
(3) Táknunin ,,húð“gefur til kynna möguleika á umtalsverðri upptöku efnisins í gegnum húð. 
(4) Mæld eða reiknuð miðað við átta stunda tímavegið meðaltal. 
(5) Óheimilt er að fara yfir þessi viðmiðunarmörk. Gildin eru miðuð við 15 mínútna váhrif, nema annað sé tekið fram. 
(6) mg/m3: milligrömm á rúmmetra lofts við 20 °C og 101,3 kPa. 
(7) ppm: hlutar af milljón miðað við rúmmál í lofti (ml/m3). 
 
 
 


