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ESB L 184, 24.5.2004, bls. 1.

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum  
2. mgr. 137. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1) sem lögð 
var fram að höfðu samráði við ráðgjafarnefndina um öryggi og 
heilsuvernd á vinnustöðum,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (3), á grundvelli sameiginlegs texta sáttanefndarinnar 
frá 31. janúar 2006,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt sáttmálanum getur ráðið, með útgáfu 
tilskipana, samþykkt lágmarkskröfur til að stuðla að 
úrbótum, einkum á vinnuumhverfi, til að tryggja betri 
heilsuvernd og bætt öryggi starfsmanna. Í slíkum 
tilskipunum ber að forðast að leggja á hömlur á sviði 
stjórnsýslu, fjármála eða löggjafar sem staðið gætu í vegi 
fyrir stofnun og þróun lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

 
2) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar varðandi 

aðgerðaáætlun hennar um framkvæmd stofnskrár 
Bandalagsins um félagsleg grundvallarréttindi launþega 

er kveðið á um að setja skuli lágmarkskröfur um 
heilbrigði og öryggi að því er varðar áhættu starfsmanna 
sem verða fyrir váhrifum af völdum eðlisfræðilegra 
áhrifavalda. Í september 1990 samþykkti Evrópuþingið 
ályktun varðandi þessa aðgerðaáætlun (4) og hvatti 
framkvæmdastjórnina sérstaklega til að semja sérstaka 
tilskipun um áhættu vegna hávaða, titrings og allra 
annarra eðlisfræðilegra áhrifavalda á vinnustað.

3) Í fyrsta áfanga samþykktu Evrópuþingið og ráðið tilskipun 
2002/44/EB frá 25. júní 2002 um lágmarkskröfur um 
heilbrigði og öryggi að því er varðar áhættu starfsmanna 
vegna váhrifa frá eðlisfræðilegum áhrifavöldum (titrings) 
(sextánda sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 
89/391/EBE) (5). Því næst samþykktu Evrópuþingið 
og ráðið, hinn 6. febrúar 2003, tilskipun 2003/10/EB 
um lágmarkskröfur varðandi öryggi og hollustu að 
því er varðar váhrif sem starfsmenn verða fyrir frá 
eðlisfræðilegum áhrifavöldum (hávaða) (sautjánda 
sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 
89/391/EBE) (6). Eftir það samþykktu Evrópuþingið 
og ráðið, hinn 29. apríl 2004, tilskipun 2004/40/EB 
um lágmarkskröfur um heilbrigði og öryggi að því er 
varðar áhættu starfsmanna vegna váhrifa eðlisfræðilegra 
áhrifavalda (rafsegulsviðs) (átjánda sértilskipun í 
skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE) (7).

4) Nú er talið nauðsynlegt að gera ráðstafanir til að 
vernda starfsmenn gegn áhættu sem tengist ljósgeislun 
vegna áhrifa hennar á heilsu og öryggi starfsmanna, 
einkum skaða sem kemur fram á augum og húð. Þessar 
ráðstafanir eiga ekki einungis að tryggja heilbrigði og 
öryggi hvers starfsmanns heldur einnig skapa grunn 
að lágmarksvernd alls launafólks í Bandalaginu til að 
komast hjá hugsanlegri röskun á samkeppni.

5) Eitt af markmiðum þessarar tilskipunar er tímanleg 
greining skaðlegra áhrifa á heilsu vegna váhrifa frá 
ljósgeislun. 

	2010/EES/54/01

EES-STOFNANIR
SAmEIgINLEgA	EES-NEFNDIN

TILSKIPUN	EVRÓPUÞINgSINS	Og	RÁÐSINS	2006/25/EB

frá	5.	apríl	2006

um	 lágmarkskröfur	um	heilbrigði	og	öryggi	að	því	 er	varðar	áhættu	 starfsmanna	
vegna	 váhrifa	 eðlisfræðilegra	 áhrifavalda	 (tilbúinnar	 ljósgeislunar)	 (nítjánda	

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

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 114, 27.4.2006, bls. 38. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 123/2007 frá 28. 
september 2007 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir 
á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrettí kynjanna) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 9, 21.2.2008, bls. 
39.

(1) Stjtíð. EB C 77, 18.3.1993, bls. 12 og Stjtíð. EB C 230, 19.8.1994, bls. 3.
(2)  Stjtíð. EB C 249, 13.9.1993, bls. 28.
(3)  Álit Evrópuþingsins frá 20. apríl 1994 (Stjtíð. EB C 128, 9.5.1994, bls. 

146) staðfest 16. september 1999 (Stjtíð. EB C 54, 25.2.2000, bls. 75), 
sameiginleg afstaða ráðsins frá 18. apríl 2005 (Stjtíð. ESB C 172 E , 
12.7.2005, bls. 26) og afstaða Evrópuþingsins frá 16. nóvember 2005 (hefur 
enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB), lagaleg ályktun Evrópuþingsins 
frá 14. febrúar 2006 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB) og 
ákvörðun ráðsins frá 23. febrúar 2006.
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6) Í þessari tilskipun er kveðið á um lágmarkskröfur og 
aðildarríkjunum þannig gefið tækifæri til að viðhalda eða 
samþykkja strangari ákvæði til verndar starfsmönnum, 
einkum með því að ákveða lægri viðmiðunarmörk fyrir 
váhrif. Ekki er unnt að bera fyrir sig framkvæmd 
þessarar tilskipunar til að réttlæta afturför á þessu sviði 
frá því sem nú tíðkast í aðildarríkjunum. 

7) Kerfi til verndar gegn hættu af völdum ljósgeislunar skal 
takmarkast við skilgreiningu, án óþarfra smáatriða, á 
markmiðum sem ber að ná, meginreglum sem ber að 
fylgja, og grundvallargildum sem ber að nota til að 
aðildarríkin geti öll beitt lágmarkskröfunum á sam-
bærilegan hátt. 

8) Hægt er að draga úr umfangi váhrifa af völdum ljósgeisl-
unar á skilvirkari hátt með því að gera fyrirbyggjandi 
ráðstafanir við hönnun vinnustöðva og með því að velja 
vinnutæki, verkferli og vinnuaðferðir þannig að það hafi 
forgang að draga úr áhættunni strax við upptökin. 
Ákvæði varðandi vinnutæki og -aðferðir stuðla þannig að 
vernd hlutaðeigandi starfsmanna. Í samræmi við 
almennu meginreglurnar um forvarnir, sem mælt er fyrir 
um í 2. mgr. 6. gr. tilskipunar ráðsins 89/391/EBE frá 
12. júní 1989 um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að 
bættu öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum (1), 
ganga ráðstafanir til verndar starfsmönnum almennt fyrir 
ráðstöfunum til að vernda einstaka starfsmenn. 

9) Vinnuveitendur skulu gera breytingar í ljósi tækni-
framfara og vísindalegrar þekkingar á sviði áhættu sem 
fylgir váhrifum af völdum ljósgeislunar, með það fyrir 
augum að bæta öryggi og heilsuvernd starfsmanna. 

10) Þar eð tilskipun þessi er sértilskipun í skilningi 1. mgr. 
16. gr. tilskipunar 89/391/EBE gildir sú tilskipun um það 
er starfsmenn verða fyrir váhrifum af völdum ljós-
geislunar, sbr. þó strangari ákvæði og/eða sértæk ákvæði 
í þessari tilskipun. 

11) Tilskipun þessi er raunhæft skref í þá átt að gera 
félagsmálaþátt innri markaðarins að veruleika. 

12) Hægt er að ná viðbótarnálgun, sem hvoru tveggja stuðlar 
að framgangi meginreglunnar um betri reglusetningu og 
tryggir víðtæka vernd, ef vörur frá framleiðendum ljós-
geislunargjafa og tengds búnaðar uppfylla samhæfða 
staðla sem settir eru til að vernda heilsu og öryggi 
notenda gegn hættum sem geta fylgt slíkum vörum. Til 
samræmis við það er ekki nauðsynlegt að vinnuveitendur 
endurtaki mælingar eða útreikninga, sem framleiðendur 
hafa þegar látið gera, til að kanna hvort þær séu í 
samræmi við nauðsynlegar kröfur um öryggi slíks 
búnaðar, í samræmi við gildandi tilskipanir Bandalags-
ins, að því tilskildu að búnaðurinn hafi fengið viðeigandi 
og reglulegt viðhald. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003  (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

13) Gera skal nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar 
þessari tilskipun í samræmi við ákvörðun ráðsins 
1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð 
framkvæmdarvalds sem framkvæmdastjórninni er 
falið (2). 

14) Séu viðmiðunarmörk fyrir váhrif virt, á það að veita 
mikla vernd gegn áhrifum á heilsu sem geta stafað af 
váhrifum af völdum ljósgeislunar. 

15) Framkvæmdastjórnin skal taka saman hagnýtan leiðar-
vísi til að hjálpa vinnuveitendum, einkum stjórnendum 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja, að öðlast betri skilning á 
tæknilegum ákvæðum þessarar tilskipunar. Fram-
kvæmdastjórnin skal keppa að því að ljúka við leiðar-
vísinn eins fljótt og auðið er til að greiða fyrir samþykkt 
aðildarríkjanna á nauðsynlegum ráðstöfunum til fram-
kvæmdar þessari tilskipun. 

16) Í samræmi við 34. gr. samstarfssamningsins milli 
stofnana um betri lagasetningu (3) eru aðildarríkin hvött 
til að taka saman, bæði í eigin þágu og í þágu Banda-
lagsins, eigin töflur sem sýna, eftir því sem við verður 
komið, samsvörun milli þessarar tilskipunar og 
ráðstafana til að lögleiða hana og birta þær, 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

I. ÞÁTTUR 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Markmið og gildissvið 

1. Í tilskipun þessari, sem er nítjánda sértilskipun í skilningi  
1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE, er mælt fyrir um 
lágmarkskröfur til að vernda heilsu og öryggi starfsmanna gegn 
váhrifum frá tilbúinni ljósgeislun sem líklegt eða hugsanlegt er 
að þeir verði fyrir við vinnu sína. 

2. Í þessari tilskipun er fjallað um áhættu sem snýr að heilsu 
og öryggi starfsmanna vegna skaðlegra áhrifa á augu og húð 
sem orsakast af váhrifum frá tilbúinni ljósgeislun.  

________________  

(2) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
(3) Stjtíð. ESB C 321, 31.12.2003, bls. 1. 
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3. Ákvæði tilskipunar 89/391/EBE gilda að fullu um allt 
sviðið sem um getur í 1. mgr., sbr. þó strangari og/eða 
sértækari ákvæði sem er að finna í þessari tilskipun. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) ljósgeislun: rafsegulgeislun á bylgjulengdarsviðinu milli 
100 nm og 1 mm. Tíðnirófi ljósgeislunar er skipt í 
útfjólubláa geislun, sýnilega geislun og innrauða geislun: 

i. útfjólublá geislun: ljósgeislun á bylgjulengdarsviðinu 
milli 100 og 400 nm. Útfjólubláa sviðinu er skipt í 
UVA (315–400 nm), UVB (280–315 nm) og UVC 
(100–280 nm), 

ii. sýnileg geislun: ljósgeislun á bylgjulengdarsviðinu 
milli 380 og 780 nm, 

iii. innrauð geislun: ljósgeislun á bylgjulengdarsviðinu 
milli 780 nm og 1 mm. Innrauða sviðinu er skipt í IRA 
(780–1 400 nm), IRB (1 400–3 000 nm) og IRC (3 000 
nm–1 mm), 

b) leysir (ljósmögnun með örvaðri geislun): hvers konar 
búnaður sem hægt er að láta mynda eða magna 
rafsegulgeislun á bylgjulengd ljósgeislunar, einkum með 
stýrðri, örvaðri geislun, 

c) leysigeislun: ljósgeislun frá leysi, 

d) ósamfasa geislun: öll ljósgeislun önnur en leysigeislun, 

e) viðmiðunarmörk fyrir váhrif: mörk fyrir váhrif af völdum 
ljósgeislunar, sem eru grundvölluð beint á staðfestum 
áhrifum á heilsu og á líffræðilegum athugunum. Séu þessi 
mörk virt tryggir það að starfsmenn, sem komast í 
snertingu við ljósgeislun frá tilbúnum ljósgeislunargjöfum, 
eru varðir fyrir öllum þekktum, skaðlegum áhrifum á 
heilsu, 

f) ágeislunarstyrkur (E) eða aflþéttni: geislunarafl á flatarein-
ingu, tilgreint í vöttum á fermetra (W · m–2), 

g) geislunarváhrif (H): tegrið fyrir ágeislunarstyrk sem fall af 
tíma, tilgreint í júlum á fermetra (J · m–2), 

h) geislunarljómi (L): geislunarafl eða aflafköst á rúmhorns-
einingu á flatareiningu, tilgreint í vöttum á fermetra á 
steradíana (W · m–2  · sr–1), 

i) umfang váhrifa: samanlögð váhrif af völdum ágeislunar-
styrks, geislunarváhrifa og geislunarljóma sem starfsmaður 
verður fyrir. 

3. gr. 

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif 

1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif frá ósamfasa geislun, annarri 
en geislun frá náttúrulegum ljósgeislunargjöfum, eru sett fram í 
I. viðauka. 

2. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif frá leysigeislun eru sett fram í 
II. viðauka. 

II. ÞÁTTUR 

SKYLDUR VINNUVEITENDA 

4. gr. 

Ákvörðun váhrifa og mat á áhættu 

1. Til að uppfylla þær skyldur, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 
6. gr. og 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 89/391/EBE, skal vinnuveit-
andi, þegar um er að ræða starfsmenn sem verða fyrir 
ljósgeislun frá tilbúnum ljósgeislunargjöfum, meta, mæla 
og/eða reikna út, ef þörf krefur, umfang váhrifa frá 
ljósgeisluninni, sem líklegt er að starfsmenn verði fyrir, þannig 
að hægt sé að greina hvaða ráðstafanir þurfi að gera til að 
takmarka váhrif við gildandi mörk og grípa til þeirra. 
Aðferðirnar, sem beitt er við mat, mælingar og/eða útreikninga 
skulu samrýmast stöðlum Alþjóðaraftækninefndarinnar (IEC) 
að því er varðar leysigeislun og tilmælum Alþjóðaljósráðsins 
(CIE) og Staðlasamtaka Evrópu (CEN) að því er varðar 
ósamfasa geislun. Þegar um er að ræða váhrif sem falla ekki 
undir þessa staðla eða tilmæli, og þangað til viðeigandi staðlar 
eða tilmæli Evrópusambandsins liggja fyrir, skal mat, mælingar 
og/eða útreikningar framkvæmd í samræmi við fyrirliggjandi 
viðmiðunarreglur, á lands- eða alþjóðavísu, sem byggjast á 
vísindalegum grunni. Við matið er, í báðum tilvikum, heimilt 
að taka tillit til gagna, sem framleiðendur búnaðarins láta í té, 
falli hann undir viðeigandi tilskipanir Bandalagsins.  
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2. Þar til bærir þjónustuaðilar eða einstaklingar skulu skipu-
leggja og vinna matið og framkvæma mælinguna og/eða 
útreikningana, sem um getur í 1. mgr., með hæfilegu millibili, 
að teknu sérstöku tilliti til ákvæða 7. og 11. gr. tilskipunar 
89/391/EBE um tilskilda, hæfa þjónustuaðila eða einstaklinga 
og um samráð og þátttöku starfsmanna. Gögnin, sem fást úr 
matinu, þ.m.t. þau sem fást úr mælingunni og/eða útreikningum 
á umfangi váhrifanna, sem um getur í 1. mgr., skulu varðveitt á 
viðeigandi formi til að þau geti komið að gagni síðar. 

3. Samkvæmt 3. mgr. 6. gr. tilskipunar 89/391/EBE skal 
vinnuveitandinn huga sérlega vel að eftirfarandi atriðum við 
áhættumat: 

a) umfangi váhrifa, bylgjulengdarsviði og lengd váhrifa frá 
tilbúnum ljósgeislunargjöfum, 

b) viðmiðunarmörkum váhrifa, sem mælt er fyrir um í 3. gr. 
þessarar tilskipunar, 

c) öllum áhrifum á heilsu og öryggi starfsmanna í sérstaklega 
viðkvæmum áhættuhópum, 

d) öllum hugsanlegum áhrifum á heilsu og öryggi starfsmanna 
sem stafa af víxlverkun á vinnustöðum milli ljósgeislunar 
og ljósnæmra íðefna, 

e) öllum óbeinum áhrifum, s.s. tímabundinni blindu, 
sprengingu eða bruna, 

f) því hvort fyrir hendi er útskiptibúnaður, ætlaður til að 
minnka umfang váhrifa frá tilbúinni ljósgeislun, 

g) viðeigandi upplýsingum frá heilsufarseftirliti, eftir því sem 
unnt er, þ.m.t. birtar upplýsingar, 

h) váhrifum frá margvíslegum tilbúnum ljósgeislunargjöfum, 

i) flokkun sem notuð er fyrir leysi, eins og skilgreint er í 
samræmi við viðeigandi staðal Alþjóðaraftækninefndar-
innar, og, í tengslum við tilbúna ljósgeislunargjafa sem eru 
líklegir að valda sambærilegum skaða og leysir í flokki 3B 
eða B4, sambærilegri flokkun, 

j) upplýsingum sem eru veittar af framleiðendum 
ljósgeislunargjafa og tengdra vinnutækja í samræmi við 
viðeigandi tilskipanir Bandalagsins. 

4. Vinnuveitandinn skal hafa undir höndum áhættumat í 
samræmi við a-lið 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 89/391/EBE og 
tilgreina hvaða ráðstafanir þarf að gera í samræmi við 5. og 
6. gr. þessarar tilskipunar. Áhættumatið skal geymt á heppilegu 
formi í samræmi við landslög og venju og í því getur verið 
rökstuðningur vinnuveitanda fyrir því að frekara áhættumat sé 
ónauðsynlegt m.t.t. eðlis og umfangs áhættu sem tengist 
ljósgeislun. Uppfæra skal áhættumatið reglulega, einkum ef 
verulegar breytingar hafa orðið, sem gera það úrelt, eða ef 
niðurstöður heilsufarseftirlits benda til þess að það sé 
nauðsynlegt. 

5. gr. 

Ákvæði sem miða að því að forðast áhættu eða draga úr 
henni 

1. Að teknu tilliti til tækniframfara og tiltækra ráðstafana til 
að sporna við áhættunni strax við upptökin skal útiloka áhættu 
vegna váhrifa frá tilbúinni ljósgeislun eða halda henni í 
lágmarki. 

Takmörkun áhættu vegna váhrifa frá tilbúinni ljósgeislun skal 
byggð á almennu meginreglunum um forvarnir í tilskipun 
89/391/EBE. 

2. Ef áhættumatið, sem unnið er í samræmi við 1. mgr. 4. gr. 
fyrir starfsmenn sem verða fyrir ljósgeislun frá tilbúnum 
ljósgeislunargjöfum, gefur á einhvern hátt til kynna að 
hugsanlega sé farið sé yfir viðmiðunarmörk fyrir váhrif, skal 
vinnuveitandi setja fram og framkvæma aðgerðaáætlun, sem 
tekur til tæknilegra ráðstafana og/eða skipulagslegra ráðstafana 
sem eiga að koma í veg fyrir að váhrif fari yfir viðmiðunar-
mörk, og þá skal einkum taka tillit til: 

a) annarra vinnuaðferða sem draga úr áhættunni frá 
ljósgeislun, 

b) vals á búnaði sem sendir frá sér minni ljósgeislun, að teknu 
tilliti til verksins sem þarf að vinna, 

c) tæknilegra ráðstafana til að draga úr útsendri ljósgeislun, 
þ.m.t., ef nauðsyn krefur, notkun samlæsinga, hlífa eða 
svipaðs öryggisbúnaðar, 

d) viðeigandi viðhaldsáætlana fyrir vinnutæki, vinnustaði og 
vinnustöðvakerfi, 

e) hönnunar og innréttingar vinnustaða og vinnustöðva, 

f) takmörkunar á lengd og umfangi váhrifanna, 

g) þess hvort viðeigandi persónuhlífar standi til boða, 

h) leiðbeininga frá framleiðendum búnaðarins ef hann fellur 
undir viðeigandi tilskipanir Bandalagsins.  
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3. Á grundvelli áhættumatsins, sem unnið er í samræmi við 
1. mgr. 4. gr., skal það gefið til kynna með viðeigandi merk-
ingum á vinnustöðum ef umfang váhrifa, sem starfsmenn geta 
orðið fyrir frá tilbúnum ljósgeislunargjöfum, er umfram við-
miðunarmörk fyrir váhrif, í samræmi við tilskipun ráðsins 
92/58/EBE frá 24. júní 1992 um lágmarkskröfur um 
uppsetningu öryggis- og heilbrigðismerkja á vinnustöðum 
(níunda sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 
89/391/EBE) (1). Afmarka skal viðkomandi svæði og takmarka 
aðgang að þeim sé það tæknilega mögulegt og ef hætta er á að 
váhrif geti farið yfir viðmiðunarmörk. 

4. Starfsmenn skulu ekki verða fyrir váhrifum sem eru yfir 
viðmiðunarmörkum. Ef váhrif fara yfir viðmiðunarmörk, þrátt 
fyrir ráðstafanir sem vinnuveitandinn gerir til að fara að þessari 
tilskipun að því er varðar tilbúna ljósgeislunargjafa, skal hann, 
undir öllum kringumstæðum, tafarlaust gera ráðstafanir til að 
draga úr váhrifum þannig að þau verði undir viðmiðunar-
mörkum. Vinnuveitandinn skal tilgreina ástæður þess að farið 
var yfir viðmiðunarmörk og breyta forvarnar- og verndar-
ráðstöfunum sínum í samræmi við það til að koma í veg fyrir 
að farið verði yfir mörkin aftur. 

5. Samkvæmt 15. gr. tilskipunar 89/391/EBE skal vinnu-
veitandinn laga ráðstafanirnar, sem um getur í þessari grein, að 
þörfum starfsmanna sem tilheyra sérstaklega viðkvæmum 
áhættuhópum. 

6. gr. 

Upplýsingar til starfsmanna og þjálfun þeirra 

Með fyrirvara um 10. og 12. gr. tilskipunar 89/391/EBE skal 
vinnuveitandi sjá til þess að starfsmenn, sem eiga á hættu að 
verða fyrir váhrifum frá tilbúinni ljósgeislun við störf sín, 
og/eða fulltrúar þeirra, fái allar nauðsynlegar upplýsingar og 
þjálfun í tengslum við niðurstöður áhættumats, sem kveðið er á 
um í 1. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar, einkum varðandi: 

a) ráðstafanir sem eru gerðar til framkvæmdar þessari 
tilskipun, 

b) viðmiðunarmörk fyrir váhrif og hugsanlega áhættu í 
tengslum við þau, 

c) niðurstöður mats, mælinga og/eða útreikninga á umfangi 
váhrifa frá tilbúinni ljósgeislun, sem fara fram í samræmi 
við 4. gr. þessarar tilskipunar, ásamt útskýringu á merkingu 
þeirra og hugsanlegri áhættu, 

d) hvernig greina skuli skaðleg áhrif á heilsu af völdum 
váhrifa og hvernig skuli tilkynna þau, 

e) við hvaða aðstæður starfsmenn eiga rétt á heilsufarseftirliti, 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 245, 26.8.1992, bls. 23. 

f) öruggar vinnuaðferðir til að halda áhættu vegna váhrifa í 
lágmarki, 

g) rétta notkun á viðeigandi persónuhlífum. 

7. gr. 

Samráð og þátttaka starfsmanna 

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. 

III. ÞÁTTUR 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

8. gr. 

Heilsufarseftirlit 

1. Með það fyrir augum að fyrirbyggja og greina tímanlega 
öll skaðleg áhrif á heilsu, sem og að koma í veg fyrir 
langtímaheilsufarsáhættu og áhættu á langvinnum sjúkdómum 
vegna váhrifa frá ljósgeislun, skulu aðildarríkin samþykkja 
ákvæði til að tryggja viðeigandi heilsufarseftirlit starfsmanna í 
samræmi við 14. gr. tilskipunar 89/391/EBE. 

2. Aðildarríkin skulu tryggja að heilsufarseftirlit sé fram-
kvæmt af lækni, sérfræðingi í atvinnusjúkdómum eða heil-
brigðisyfirvaldi, sem ber ábyrgð á heilsufarseftirliti í samræmi 
við landslög og venjur. 

3. Aðildarríkin skulu koma á fyrirkomulagi sem tryggir að 
heilsufarsskrár séu haldnar og uppfærðar fyrir hvern starfs-
mann sem er undir heilsufarseftirliti í samræmi við 1. mgr. 
Heilsufarsskrár skulu innihalda samantekt á niðurstöðum úr 
heilsufarseftirlitinu. Þær skulu varðveittar á viðeigandi formi 
svo að hægt sé að fletta upp í þeim síðar, að teknu tilliti til 
trúnaðarkvaða. Afrit af viðeigandi skrám skulu afhent þar til 
bæru yfirvaldi, fari það þess á leit, að teknu tilliti til hvers 
konar trúnaðarkvaða. Vinnuveitandinn skal gera viðeigandi 
ráðstafanir til að tryggja að læknir, sérfræðingur í atvinnu-
sjúkdómum eða heilbrigðisyfirvöld, sem annast heilsufars-
eftirlit, hafi aðgang að niðurstöðum áhættumatsins sem um 
getur í 4. gr. ef slíkar niðurstöður kynnu að skipta máli 
varðandi heilsufarseftirlitið. Starfsmenn skulu hafa aðgang að 
heilsufarsskrám sínum, ef þeir leita eftir því. 
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4. Ef í ljós kemur að váhrif eru yfir viðmiðunarmörkum skal í 
öllum tilvikum gefa viðkomandi starfsmanni eða starfsmönnum 
kost á læknisskoðun í samræmi við landslög og venju. Slík 
læknisskoðun skal einnig fara fram ef heilsufarseftirlit leiðir í 
ljós greinanlegan sjúkdóm hjá starfsmanni eða skaðleg áhrif á 
heilsu sem, að mati læknis eða sérfræðings í atvinnu-
sjúkdómum, eru afleiðing váhrifa frá tilbúinni ljósgeislun á 
vinnustað. Í báðum tilvikum, þegar farið er yfir viðmiðunar-
mörk eða skaðleg áhrif á heilsu (þ.m.t. sjúkdómar) greinast: 

a) skal læknirinn, eða annar aðili með tilskilin starfsréttindi, 
greina starfsmanninum frá þeim niðurstöðum sem varða 
hann sjálfan. Starfsmaðurinn skal einkum fá upplýsingar og 
leiðbeiningar um hvers konar heilsufarseftirlit sem hann 
skal gangast undir eftir að váhrifum linnir, 

b) skal vinnuveitandinn fá upplýsingar um allar marktækar 
niðurstöður heilsufarseftirlitsins, að teknu tilliti til trúnaðar-
kvaða heilbrigðisstarfsmanna, 

c) skal vinnuveitandi: 

— endurskoða áhættumatið sem unnið hefur verið skv. 
4. gr., 

— endurskoða ráðstafanirnar sem hafa verið gerðar til að 
útiloka eða draga úr áhættu skv. 5. gr., 

— taka til greina ráðleggingar sérfræðings í atvinnu-
sjúkdómum eða annars aðila með tilskilin starfsréttindi 
eða þar til bærs yfirvalds við framkvæmd hvers konar 
ráðstafana sem nauðsynlegt er að gera til að útiloka eða 
draga úr áhættu í samræmi við 5. gr., og 

— sjá til þess að framhald verði á heilsufarseftirliti og að 
heilsufarsástand allra annarra starfsmanna, sem hafa 
orðið fyrir váhrifum á svipaðan hátt, verði athugað. Í 
þeim tilvikum getur viðkomandi læknir eða 
sérfræðingur í atvinnusjúkdómum eða þar til bært 
yfirvald lagt til að aðilar, sem hafa orðið fyrir váhrifum, 
gangist undir læknisskoðun. 

9. gr. 

Viðurlög 

Aðildarríkin skulu kveða á um að hægt sé að beita hæfilegum 
viðurlögum ef brotið er gegn landslögum, sem hafa verið 
samþykkt samkvæmt þessari tilskipun. Viðurlög verða að vera 
skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og letjandi. 

10. gr. 

Tæknilegar breytingar 

1. Allar breytingar á þeim viðmiðunarmörkum váhrifa, sem 
sett eru fram í viðaukunum, skulu samþykktar af 
Evrópuþinginu og ráðinu í samræmi við málsmeðferðina sem 
mælt er fyrir um í 2. mgr. 137. gr. sáttmálans. 

2. Hreinar, tæknilegar breytingar á viðaukunum á borð við: 

a) samþykkt tilskipana á sviði tæknilegrar samhæfingar og 
stöðlunar að því er varðar hönnun, smíði, framleiðslu eða 
útfærslu vinnutækja og/eða vinnustaða, 

b) tækniframfarir, breytingar á þeim samhæfðu, evrópsku 
stöðlum eða alþjóðlegu forskriftum sem helst eiga við og 
nýjar, vísindalegar niðurstöður varðandi váhrif í starfi frá 
ljósgeislun, 

skulu samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er 
fyrir um í 2. mgr. 11. gr. 

11. gr. 

Nefnd 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar sem 
um getur í 17. gr. tilskipunar 89/391/EBE. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og 
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af ákvæðum 
8. gr. 

Fresturinn, sem um getur í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur.  

IV. ÞÁTTUR 

LOKAÁKVÆÐI 

12. gr. 

Skýrslur 

Fimmta hvert ár skulu aðildarríkin senda framkvæmda-
stjórninni skýrslu um verklega framkvæmd þessarar tilskipunar 
þar sem fram koma sjónarmið aðila vinnumarkaðarins. 

Á fimm ára fresti skal framkvæmdastjórnin tilkynna Evrópu-
þinginu, ráðinu, efnahags- og félagsmálanefnd Evrópubanda-
laganna og ráðgjafarnefndinni um öryggi og heilsuvernd á 
vinnustöðum um efni þessara skýrslna, um mat sitt á þeim, 
þróun á viðkomandi sviði og hvers konar aðgerðir, sem kunna 
að vera heimilaðar í ljósi nýrrar, vísindalegrar þekkingar.  
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13. gr. 

Hagnýtur leiðarvísir 

Til að auðvelda framkvæmd þessarar tilskipunar skal 
framkvæmdastjórnin taka saman hagnýtan leiðarvísi fyrir 
ákvæði 4. og 5. gr. og I. og II. viðauka. 

14. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
27. apríl 2010. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði úr 
landslögum sem þau samþykkja eða hafa þegar samþykkt um 
málefni sem tilskipun þessi nær til. 

15. gr. 

Gildistaka 

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

16. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 5. apríl 2006. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Ósamfasa ljósgeislun 

Ákvarða má viðeigandi, eðlislíffræðileg gildi fyrir váhrif frá ljósgeislun með þeim formúlum sem settar eru fram hér fyrir 
neðan. Formúlurnar, sem skal nota, ráðast af því sviði geislunar sem gjafinn sendir frá sér og niðurstöðurnar skal bera saman 
við samsvarandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif sem eru tilgreind í töflu 1.1. Fleiri en eitt gildi fyrir váhrif og samsvarandi 
viðmiðunarmörk fyrir váhrif geta átt við tiltekinn ljósgeislunargjafa. 

Bókstafsliðirnir a) til o) vísa til samsvarandi raða í töflu 1.1. 

 
a) 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
c), d) 
 
 
 

e), f) 
 
 
 
g) til l) 
 
 
 

m), n) 
 
 
 
o)  

 
(Heff á aðeins við á sviðinu 180 til 400 nm) 

 
 
 

(HUVA á aðeins við á sviðinu 315 til 400 nm) 
 
 
 

(LB á aðeins við á sviðinu 300 til 700 nm) 
 
 
 

(EB á aðeins við á sviðinu 300 til 700 nm) 
 
 
 

(Sjá töflu 1.1 fyrir viðeigandi gildi fyrir λ1 og λ2) 
 
 
 

(EIR á aðeins við á sviðinu 780 til 3 000 nm) 
 

 
 

(Hskin á aðeins við á sviðinu 380 til 3000 nm) 

Í þessari tilskipun geta eftirfarandi tákn og notkun á afmörkuðum gildum, eins og fram kemur í eftirfarandi töflum, komið í 
stað framangreindra formúlna: 

a) 
 

og Heff = Eeff · Δt 

b) 

 

og HUVA = EUVA · Δt 

c), d) 

 

 

e), f) 

 

 

g) til l) 

 

(Sjá töflu 1.1 vegna viðeigandi gilda fyrir λ1 og λ2) 

m), n) 
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o) 

 

og Hskin = Eskin · Δt 

Athugasemdir: 

Eλ (λ,t), Eλ róflegur ágeislunarstyrkur eða rófleg aflþéttni: geislunarafl á flatareiningu, tilgreint í vöttum á fermetra á 
nanómetra [W m–2   nm–1]; gildin fyrir Eλ (λ, t) og Eλ eru fengin með mælingum eða frá framleiðanda 
búnaðarins, 

Eeff virkur ágeislunarstyrkur (UV-svið): reiknaður ágeislunarstyrkur á útfjólubláa bylgjulengdarsviðinu 180 til 
400 nm, litrófsveginn með S (λ), tilgreindur í vöttum á fermetra [W  m–2], 

H geislunarváhrif: tegrið fyrir ágeislunarstyrkinn sem fall af tíma, tilgreint í júlum á fermetra [J m–2], 

Heff virk geislunarváhrif: geislunarváhrif, litrófsvegin með S (λ), tilgreind í júlum á fermetra [J m–2], 

EUVA heildarágeislunarstyrkur (UVA): reiknaður ágeislunarstyrkur innan UVA-bylgjulengdarsviðsins 315 til 400 
nm, tilgreindur í vöttum á fermetra [W m–2], 

HUVA geislunarváhrif: tegrið fyrir tíma og bylgjulengd eða summa ágeislunarstyrks innan UVA-
bylgjulengdarinnar 315 til 400 nm, tilgreint í júlum á fermetra [J m–2], 

S (λ) litrófsvægi: tillit er tekið til þess að áhrif útfjólublárrar geislunar á heilbrigði augna og húðar eru háð 
bylgjulengd, (tafla 1.2) [án mælivíddar], 

t, Δt tími, lengd váhrifa, tilgreind í sekúndum [s], 

λ bylgjulengd, tilgreind í nanómetrum [nm], 

Δ λ bandbreidd, tilgreind í nanómetrum [nm], bil notuð til útreikninga eða mælinga, 

Lλ (λ), Lλ róflegur geislunarljómi gjafa, tilgreindur í vöttum á fermetra á steradíana á nanómetra [W m–2 sr –1 nm–1], 

R (λ) róflegt vægi (spectral weighting): tillit er tekið til þess að varmaskaði á auga af völdum sýnilegrar geislunar 
og IR-A-geislunar er háður bylgjulengdinni (tafla 1.3) [án mælivíddar (dimensionless)], 

LR virkur geislunarljómi (varmaskaði): reiknaður geislunarljómi, litrófsveginn með R (λ), tilgreindur í vöttum á 
fermetra á steradíana [W · m–2 · sr–1], 

B (λ) litrófsvægi: tillit er tekið til þess að ljósefnavirkur skaði á auga af völdum geislunar frá blárri ljósgeislun er 
háður bylgjulengd (tafla 1.3) [án mælivíddar ], 

LB virkur geislunarljómi (blátt ljós): reiknaður geislunarljómi, litrófsveginn með B (λ), tilgreindur í vöttum á 
fermetra á steradíana [W m–2 sr–1], 

EB virkur ágeislunarstyrkur (blátt ljós): reiknaður ágeislunarstyrkur, litrófsveginn með B (λ), tilgreindur í 
vöttum á fermetra [W m–2], 

EIR heildarágeislunarstyrkur (varmaskaði): reiknaður ágeislunarstyrkur innan innrauða bylgjulengdarsviðsins 
780 nm til 3 000 nm, tilgreindur í vöttum á fermetra [W · m–2], 

Eskin heildarágeislunarstyrkur (sýnileg geislun, IR-A- og IR-B-geislun): reiknaður ágeislunarstyrkur innan 
sýnilega og innrauða bylgjulengdarsviðsins 380 nm til 3 000 nm, tilgreindur í vöttum á fermetra [W m–2], 

Hskin geislunarváhrif: tegrið fyrir tíma og bylgjulengd eða summa ágeislunarstyrksins innan sýnilega og innrauða 
bylgjulengdarsviðsins 380 til 3 000 nm, tilgreint í júlum á fermetra (J m–2), 

α spannhorn (angular subtense): hornið sem sýndargjafi spannar, séð frá tilteknum punkti í rúmi, tilgreint í 
milliradíönum (mrad). Sýndargjafi er raunverulegur eða óáþreifanlegur hlutur sem myndar minnstu 
mögulegu mynd á sjónhimnunni. 

 



Tafla 1.1 
 

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif frá ósamfasa ljósgeislun 
 

Lykill Bylgjulengd nm Viðmiðunarmörk fyrir váhrif Einingar Athugasemd Líkamshluti Hætta 

a. 180–400 

(UVA, UVB og UVC) 

Heff = 30 

8 klukkustundir á dag 
[J m–2]  hornhimna auga 

slímhúð augans 

augasteinn 

húð 

ljósglærubólga 
(photokeratitis) 

tárubólga (conjunctivitis) 
drermyndun 
(cataractogenesis) 

hörundsroði (erythema) 
teygjuvefshnignun (elastosis) 

húðkrabbamein (skin cancer) 

b. 315–400 

(UVA) 

HUVA = 104 

8 klukkustundir á dag 
[J m–2]  augasteinn drermyndun 

(cataractogenesis) 

LB =  
 

c. 300–700 
(Blátt ljós) sjá 1. aths. 

fyrir t ≤ 10 000 s 

LB :[W m–2 sr–1] 

t: [sekúndur] 

d. 300–700 

(Blátt ljós) 
sjá 1. aths. 

LB = 100 

fyrir t > 10 000 s 

[W m–2 sr–1] 

fyrir α ≥ 11 mrad 

EB =  
 

e. 300–700 

(Blátt ljós) 

sjá 1. aths. 
fyrir t ≤ 10 000 s 

EB: [W m–2] 

t: [sekúndur] 

f. 300–700 
(Blátt ljós) 
sjá 1. aths. 

EB = 0,01 
 
fyrir t > 10 000 s 
 

[W m–2] 

fyrir α < 11 mrad 

sjá 2. aths. 

sjónhimna augans 
 

ljóssjónubólga (photoretinitis) 
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Lykill Bylgjulengd nm Viðmiðunarmörk fyrir váhrif Einingar Athugasemd Líkamshluti Hætta 

LR =   
g. 380–1 400 

(Sýnileg geislun og IR-A-
geislun) 

fyrir t >10 s 

[W m–2 sr–1] 

LR =   
h. 380-1 400 

(Sýnileg geislun og IR-A-
geislun) 

fyrir 10 µs ≤ t ≤ 10 s 

LR:[W m–2 sr–1] 
t: [seconds] 

LR = 
 

i. 380-1 400 
(Sýnileg geislun og IR-A-
geislun) 

fyrir t <10 µs 

[W m–2 sr–1] 

Cα = 1,7 fyrir 
α ≤ 1,7 mrad 

Cα = α fyrir 
1,7 ≤ α ≤ 100 mrad 

Cα = 100 fyrir 
α > 100 mrad 

λ1= 380; λ2= 1 400 sjónhimna augans bruni á sjónhimnu 

LR = 
 

j. 780–1 400 
(IR-A-geislun) 

fyrir t > 10 s 

[W m–2 sr–1] 

LR = 
 

k. 780–1 400 
(IR-A-geislun) 

fyrir 10 µs ≤ t ≤ 10 s 

LR: [W m–2 sr–1] 
t: [sekúndur] 

LR =  
l. 780–1 400 

(IR-A-geislun) 

fyrir t < 10 µs 

[W m–2 sr–1] 

 
Cα = 11 fyrir 

α ≤ 11 mrad 
Cα = α fyrir 

11≤ α ≤ 100 mrad 
Cα = 100 fyrir 

α > 100 mrad 
(sjónsvið mælingar: 11 mrad) 
λ1= 780; λ2= 1 400 

sjónhimna augans bruni á sjónhimnu 

m. 780–3 000 
(IR-A-geislun og IR-B-
geislun) 

EIR = 18 000 t–0,75 
fyrir t ≤ 1 000 s 

E: [W m–2] 
t: [sekúndur] 

 

n. 780–3 000 
(IR-A-geislun og IR-B-
geislun) 

EIR = 100 
fyrir t > 1 000 s 

[W m–2]  

hornhimna augans 
augasteinn 

bruni á hornhimnu 
drermyndun 

 
 
 
 

 30.9.2010 
 

 
EES-viðbæ

tir við Stjórnartíðindi Evrópusam
bandsins 

 
N

r. 54/11 

 



   
  

 
  

Lykill Bylgjulengd nm Viðmiðunarmörk fyrir váhrif Einingar Athugasemd Líkamshluti Hætta 

o. 380–3 000 

(Sýnileg geislun, IR-A-
geislun og IR-B-geislun) 

Hskin = 20 000 t0,25 

fyrir t < 10 s 

H: [J m–2] 

t: [sekúndur] 

 húð bruni 

1.athugasemd: Bilið 300 til 700 nm nær yfir hluta UVB-geislunar, alla UVA-geislun og mestan hluta sýnilegrar geislunar; hættan sem tengist þessu er almennt nefnd „blátt ljós“. Strangt til tekið nær blátt ljós þó aðeins u.þ.b. yfir bilið 400 til 490 
nm. 

2. athugasemd: Fyrir stöðuga sjónbeitingu (fixation) á mjög smáa gjafa með spannhorn < 11 mrad, má umbreyta LB í EB. Þetta á yfirleitt eingöngu við um tæki til augnlækninga eða stöðgað (stabilized) auga í svæfingu. Hámarkstíminn, sem augað 
getur starað, er fundinn með: tmax = 100/EB þar sem EB er tilgreint í W m–2. Vegna hreyfinga augna þegar sjóninni er beitt á eðlilegan hátt fer þetta ekki yfir 100 s. 
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Tafla 1.2 
 

S (λ) [án mælivíddar, 180 nm til 400 nm 
 

λ í nm S (λ) λ í nm S (λ) λ í nm S (λ) λ í nm S (λ) λ í nm S (λ) 

180 0,0120 228 0,1737 276 0,9434 324 0,000520 372 0,000086 
181 0,0126 229 0,1819 277 0,9272 325 0,000500 373 0,000083 
182 0,0132 230 0,1900 278 0,9112 326 0,000479 374 0,000080 
183 0,0138 231 0,1995 279 0,8954 327 0,000459 375 0,000077 
184 0,0144 232 0,2089 280 0,8800 328 0,000440 376 0,000074 
185 0,0151 233 0,2188 281 0,8568 329 0,000425 377 0,000072 
186 0,0158 234 0,2292 282 0,8342 330 0,000410 378 0,000069 
187 0,0166 235 0,2400 283 0,8122 331 0,000396 379 0,000066 
188 0,0173 236 0,2510 284 0,7908 332 0,000383 380 0,000064 
189 0,0181 237 0,2624 285 0,7700 333 0,000370 381 0,000062 
190 0,0190 238 0,2744 286 0,7420 334 0,000355 382 0,000059 
191 0,0199 239 0,2869 287 0,7151 335 0,000340 383 0,000057 
192 0,0208 240 0,3000 288 0,6891 336 0,000327 384 0,000055 
193 0,0218 241 0,3111 289 0,6641 337 0,000315 385 0,000053 
194 0,0228 242 0,3227 290 0,6400 338 0,000303 386 0,000051 
195 0,0239 243 0,3347 291 0,6186 339 0,000291 387 0,000049 
196 0,0250 244 0,3471 292 0,5980 340 0,000280 388 0,000047 
197 0,0262 245 0,3600 293 0,5780 341 0,000271 389 0,000046 
198 0,0274 246 0,3730 294 0,5587 342 0,000263 390 0,000044 
199 0,0287 247 0,3865 295 0,5400 343 0,000255 391 0,000042 
200 0,0300 248 0,4005 296 0,4984 344 0,000248 392 0,000041 
201 0,0334 249 0,4150 297 0,4600 345 0,000240 393 0,000039 
202 0,0371 250 0,4300 298 0,3989 346 0,000231 394 0,000037 
203 0,0412 251 0,4465 299 0,3459 347 0,000223 395 0,000036 
204 0,0459 252 0,4637 300 0,3000 348 0,000215 396 0,000035 
205 0,0510 253 0,4815 301 0,2210 349 0,000207 397 0,000033 
206 0,0551 254 0,5000 302 0,1629 350 0,000200 398 0,000032 
207 0,0595 255 0,5200 303 0,1200 351 0,000191 399 0,000031 
208 0,0643 256 0,5437 304 0,0849 352 0,000183 400 0,000030 
209 0,0694 257 0,5685 305 0,0600 353 0,000175   
210 0,0750 258 0,5945 306 0,0454 354 0,000167   
211 0,0786 259 0,6216 307 0,0344 355 0,000160   
212 0,0824 260 0,6500 308 0,0260 356 0,000153   
213 0,0864 261 0,6792 309 0,0197 357 0,000147   
214 0,0906 262 0,7098 310 0,0150 358 0,000141   
215 0,0950 263 0,7417 311 0,0111 359 0,000136   
216 0,0995 264 0,7751 312 0,0081 360 0,000130   
217 0,1043 265 0,8100 313 0,0060 361 0,000126   
218 0,1093 266 0,8449 314 0,0042 362 0,000122   
219 0,1145 267 0,8812 315 0,0030 363 0,000118   
220 0,1200 268 0,9192 316 0,0024 364 0,000114   
221 0,1257 269 0,9587 317 0,0020 365 0,000110   
222 0,1316 270 1,0000 318 0,0016 366 0,000106   
223 0,1378 271 0,9919 319 0,0012 367 0,000103   
224 0,1444 272 0,9838 320 0,0010 368 0,000099   
225 0,1500 273 0,9758 321 0,000819 369 0,000096   
226 0,1583 274 0,9679 322 0,000670 370 0,000093   
227 0,1658 275 0,9600 323 0,000540 371 0,000090   

 
 

throsturharaldsson
Line
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Tafla 1.3 
 

B (λ), R (λ) [án mælivíddar], 380 nm til 1 400 nm 
 

λ í nm B (λ) R (λ) 

300 ≤ λ < 380 0,01 — 

380 0,01 0,1 

385 0,013 0,13 

390 0,025 0,25 

395 0,05 0,5 

400 0,1 1 

405 0,2 2 

410 0,4 4 

415 0,8 8 

420 0,9 9 

425 0,95 9,5 

430 0,98 9,8 

435 1 10 

440 1 10 

445 0,97 9,7 

450 0,94 9,4 

455 0,9 9 

460 0,8 8 

465 0,7 7 

470 0,62 6,2 

475 0,55 5,5 

480 0,45 4,5 

485 0,32 3,2 

490 0,22 2,2 

495 0,16 1,6 

500 0,1 1 

500 < λ ≤ 600 100,02·(450-λ) 1 

600 < λ ≤ 700 0,001 1 

700 < λ ≤ 1 050 — 100,002 · (700 - λ) 

1 050 < λ ≤ 1 150 — 0,2 

1 150 < λ ≤ 1 200 — 0,2· 100,02·(1150- λ) 

1 200 < λ ≤ 1 400 — 0,02 
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II. VIÐAUKI 
 

LJÓSGEISLUN FRÁ LEYSI 
 
Ákvarða má viðeigandi, eðlislíffræðileg gildi fyrir váhrif frá ljósgeislun með þeim formúlum sem settar eru fram hér fyrir 
neðan. Formúlurnar, sem skal nota, ráðast af bylgjulengd og því hversu lengi geislunin varir sem gjafinn sendir frá sér og 
niðurstöðurnar skal bera saman við samsvarandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif sem eru tilgreind í töflum 2.2 til 2.4. Fleiri en 
eitt gildi fyrir váhrif og samsvarandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif geta átt við tiltekinn gjafa ljósgeislunar frá leysi. 
 
Reiknistuðlar, sem eru notaðir til útreikninga í töflum 2.2 til 2.4, eru tilgreindir í töflu 2.5 og leiðréttingar fyrir endurtekin 
váhrif eru tilgreindar í töflu 2.6. 
 

 
 
Athugasemdir: 
 
dP afl tilgreint í vöttum [W], 
 
dA yfirborð tilgreint í fermetrum [m2], 
 
E (t), E ágeislunarstyrkur eða aflþéttni: geislunarafl á flatareiningu, almennt tilgreint í vöttum á fermetra [W m–2]. Gildi 

fyrir E(t), E eru fengin með mælingum eða frá framleiðanda búnaðarins, 
 
H geislunarváhrif: tegrið fyrir ágeislunarstyrkinn sem fall af tímanum, tilgreint í júlum á fermetra [J m–2], 
 
t tími, lengd váhrifa, tilgreind í sekúndum [s], 
 
λ bylgjulengd, tilgreind í nanómetrum [nm], 
 
γ takmarkað keiluhorn fyrir mælisviðið, tilgreint í milliradíönum [mrad], 
 
γm mælisvið, tilgreint í milliradíönum [mrad], 
 
α spannhorn gjafa, tilgreint í milliradíönum [mrad], 
 

takmarkað ljósop: hringlaga svæði þar sem ágeislunarstyrkur og geislunarváhrif mælist í meðallagi, 
 
G tegraður geislunarljómi: tegrið fyrir geislunarljómann í tilgreindan váhrifatíma, tilgreint sem geislunarorka á 

flatareiningu á geislandi yfirborði á rúmhornseiningu geislunar, í júlum á fermetra á steradíana [J m–2 sr–1]. 
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TAFLA 2.1 
 

Geislunarhætta 
 

Bylgjulengd [nm] 
λ Geislunarsvið Líffæri sem verður 

fyrir áhrifum Hætta 
Tafla yfir 

viðmiðunarmörk fyrir 
váhrif 

180 til 400 UV auga ljósefnavirkur skaði og 
varmaskaði 

2.2, 2.3 

180 til 400 UV húð hörundsroði 2.4 

400 til 700 sýnileg auga skaði á sjónhimnu 2.2 

400 til 600 sýnileg auga ljósefnavirkur skaði 2.3 

400 til 700 sýnileg húð varmaskaði 2.4 

700 til 1 400 IR-A auga varmaskaði 2.2, 2.3 

700 til 1 400 IR-A húð varmaskaði 2.4 

1 400 til 2 600 IR-B auga varmaskaði 2.2 

2 600 til 106 IR-C auga varmaskaði 2.2 

1 400 til 106 IR-B, IR-C auga varmaskaði 2.3 

1 400 til 106 IR-B, IR-C húð varmaskaði 2.4 

 
 
 
 



TAFLA 2.2 

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif frá leysi á auga — Stuttur váhrifatími < 10 s 

Lengd (s) 
Bylgjulengda (nm) 

ljó
so

p 

10–13–10–11 10–11–10–9 10–9–10–7 10–7–1,8·10–5 1,8·10–5-5·10–5 5·10–5-10–3 10–3-101 

UVC 180–280 H = 30 [J m–2] 
 

280–302 H = 40 [J m–2]:                        ef t < 2,6 · 10–9 þá er H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] sjá aths. d 
303 H = 60 [J m–2]:                        ef t < 1,3 · 10–8 þá er H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] sjá aths. d 
304 H = 100 [J m–2]:                      ef t < 1,0 · 10–7 þá er H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] sjá aths. d 
305 H = 160 [J m–2]:                      ef t < 6,7 · 10–7 þá er H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] sjá aths. d 
306 H = 250 [J m–2]:                      ef t < 4,0 · 10–6 þá er H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] sjá aths. d 
307 H = 400 [J m–2]:                      ef t < 2,6 · 10–5 þá er H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] sjá aths. d 
308 H = 630 [J m–2]:                      ef t < 1,6 · 10–4 þá er H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] sjá aths. d 
309 H = 103 [J m–2]:                       ef t < 1,0 · 10–3 þá er H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] sjá aths. d 
310 H = 1,6 · 103 [J m–2]:              ef t < 6,7 · 10–3 þá er H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] sjá aths. d 
311 H = 2,5 · 103[J m–2]:               ef t < 4,0 · 10–2 þá er H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] sjá aths. d 
312 H = 4,0 · 103 [J m–2]:               ef t < 2,6 · 10–1 þá er H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] sjá aths. d 

UVB 

313 H = 6,3 · 103 [J m–2]:               ef t < 1,6 · 100 þá er H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] sjá aths. d 
UVA 315–400 

1 
m

m
 fy

rir
 t<

0,
3s

; 1
,5

 · 
t0,

37
5  fy

rir
 0

,3
<t

<1
0s

 

E = 3 · 1010 · [W m–2] 
Sjá aths.c  

H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] 
400–700 H = 1,5 · 10–4 CE [J m–2] H = 2,7 · 104t0,75 CE [J m–2] H = 5 · 10–3 CE [J m–2] H = 18 t0,75 CE [J m–2] 

700–1 050 H = 1,5 · 10–4 CACE [J m–2] H = 2,7 · 104t0,75 CACE [J m–2] H = 5 · 10–3 CACE [J m–2] H = 18 · t0,75 CACE [J m–2] 
Sýnileg 
og IR-A 

1 050–1 400 

7 
m

m
 

H = 1,5 · 10–3 CCCE [J m–2] H = 2,7 · 105t0,75 CCCE [J m–2] H = 5 · 10–2 CCCE [J m–2] H = 90 · t0,75 CCCE [J m–2] 
1 400–1 500 E = 1012 [W m–2] Sjá aths.c  H = 103 [J m–2] H = 5,6 · 103t0,25 [J m–2] 
1 500–1 800 E = 1013 [W m–2] Sjá aths.c  H = 104 [J m–2] 
1 800–2 600 E = 1012 [W m–2] Sjá aths.c  H = 103 [J m–2] H = 5,6 · 103 · t0,25 [J m–2] 

IR-B og 
IR-C 

2 600–106 

Sj
á 

at
hs

 b  

E = 1011 [W m–2] Sjá aths.c  H=100 [J m–2] H = 5,6 · 103 · t0,25 [J m–2] 
a Falli bylgjulengd leysisins undir tvenn viðmiðunarmörk gilda strangari mörkin. 
b Ef 1 400 ≤ λ < 103 nm: þvermál ljósops = 1 mm fyrir t ≤ 0,3 s og 1,5t0,375 mm fyrir 0,3 s < t < 10s, þegar 105≤ λ<106 nm : þvermál ljósops = 11 mm. 
c Vegna skorts á gögnum um þessar púlslengdir mælir Alþjóðaráðið um varnir gegn ójónandi geislun (ICNIRP) með því að nota 1 ns sem mörk ágeislunarstyrks. 
d Taflan tilgreinir gildi fyrir staka leysipúlsa. Þegar um er að ræða marga leysipúlsa skal leggja saman lengd þeirra púlsa sem eru innan bilsins Tmin (tilgreint í töflu 2.6) og setja inn gildi útkomunnar sem t í formúlunni: 5,6 · 103 · t0,25.  
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Tafla 2.3 

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif frá leysi á auga — Langur váhrifatími ≥ 10 s 

Lengd (s) 
Bylgjulengda (nm) 

ljó
so

p 

101-102 102-104 104–3 · 104 

UVC 180–280 
280–302 

H = 30 [J m–2] 

303 H = 40 [J m–2] 
304 H = 60 [J m–2] 
305 H = 100 [J m–2] 
306 H = 160 [J m–2] 
307 H = 250 [J m–2] 
308 H = 400 [J m–2] 
309 H = 630 [J m–2] 
310 H = 1,0 · 103 [J m–2] 
311 H = 1,6 · 103 [J m–2] 
312 H = 2,5 · 103 [J m–2] 
313 H = 4,0 · 103 [J m–2] 

 
 
 
 
 
 
 
 

UVB 

314 H = 6,3 · 103 [J m–2] 
UVA 315–400 

3,
5 

m
m

 

H = 104 [J m–2] 
400–600 

Ljósefnafræðile
gur skaðib 

á sjónhimnu 

H = 100 CB [J m–2] 
(γ = 11 mrad)d E = 1 CB [W m–2]; (γ = 1,1 t0,5 mrad)d E = 1 CB [W m–2] 

γ = 110 mrad)d 

Sý
ni

le
g 

40
0–

70
0 

400–700 
Hitaskaðib 

á sjónhimnu 

7 
m

m
 

ef α < 1,5 mrad 
ef α > 1,5 mrad og t ≤ T2 
ef α > 1,5 mrad og t > T2 

þá E = 10 [W m–2] 
þá H = 18 CE t0,75 [J m–2] 
þá E = 18 CE T2 

–0,25 [W m–2] 

IR-A 
700–1 400 

7 
m

m
 ef α < 1,5 mrad 

ef α > 1,5 mrad og t ≤ T2 
ef α > 1,5 mrad og t > T2 

þá E = 10 CACC [W m–2] 
þá H = 18 CACCCE t0,75 [J m–2] 
þá E = 18 CACCCE T2 

–0,25 [W m–2] (má ekki fara yfir 1 000 W m–2) 

IR-B 
og 

IR-C 

1 400–106 

Sj
ác  E = 1 000 [W m–2] 

a Falli bylgjulengd eða önnur breyta leysis undir tvenn viðmiðunarmörk gilda strangari mörkin. 
b. Fyrir smáa gjafa með spannhorn, sem er 1,5 mrad eða minna, skerðast gildin tvö á E fyrir sýnilega geislun frá 400 nm til 600 nm að varmamörkunum fyrir 10 s ≤ t < T1 og að ljósefnavirkum mörkum þegar um er að ræða lengri tíma. Fyrir 

T1 og T2 sjá töflu 2.5. Viðmiðunarmörk fyrir ljósefnavirkan skaða á sjónhimnu má einnig tilgreina sem tegrið fyrir geislunarljómann sem fall af tíma G = 106 CB [J m–2 sr–1] fyrir t > 10 s að t 10 000 s og L 100 CB [W m2 sr–1]fyrir t > 10 
000 s. Við mælingar á G og L skal nota γm sem svið til að reikna meðaltal. Opinberu mörkin milli sýnilegrar og innrauðrar geislunar eru við 780 nm eins og Alþjóðaljósráðið (CIE) skilgreinir þau. Dálkurinn með heitum bylgjulengdabila 
er aðeins til að veita neytandanum betri yfirsýn. (Staðlasamtök Evrópu nota táknið G, Alþjóðaljósráðið notar táknið Lt, Alþjóðaraftækninefndin og Rafstaðlasamtök Evrópu nota táknið Lp.) 

c. Fyrir bylgjulengdina 1 400–105 nm: þvermál ljósops = 3, 5 mm; fyrir bylgjulengd 105–106 nm: þvermál ljósops = 11 mm.  
d. Við mælingar á váhrifum er γ skilgreint á eftirfarandi hátt: Ef α (spannhorn gjafa) > γ (takmarkað keiluhorn, tilgreint í svigum í samsvarandi dálki) skal mælisviðið γm  hafa gildið γ. (Ef mælisviðið er stærra verður hættan ofmetin).  

Ef α < γ verður  mælisviðið γm að vera nægilega stórt til að ná fyllilega yfir gjafann, en það takmarkast ekki að öðru leyti og má vera stærra en γ.  
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Tafla 2.4 

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif frá leysi á húð 

Lengd (s) 
Bylgjulengda (nm) 

ljó
so

p 

<10–9 10–9–10–7 10–7–10–3 101–103 103–3 · 104 

UV 
(A,B,C) 180–400 

3,
5 

m
m

 

E = 3 · 1010 [W m–2] Sömu váhrifamörk og fyrir augu 

400–700 E = 2 · 1011 [W m–2] H = 200 CA Sýnileg 
geislun 
og IR-

A-
geislun 

700–1 400 E = 2 · 1011 CA [W m–2] [J m–2] 

H = 1,1 · 104 CAt0,25 [J m–

2]  

1 400–1 500 E = 1012 [W m–2] 

1 500–1 800 E = 1013 [W m–2] 

1 800–2 600 E = 1012 [W m–2] 

IR-B-
geislun  

og  
IR-C-

geislun 
2 600–106 

3,
5 

m
m

 

E = 1011 [W m–2] 

Sömu váhrifamörk og fyrir augu 

a Falli bylgjulengd eða önnur breyta leysis undir tvenn viðmiðunarmörk gilda strangari mörkin.  
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Tafla 2.5 
 

Leiðréttingarstuðlar og aðrar reiknibreytur sem eru notuð 
 

Breytur samkvæmt ICNIRP Gilt rófsvið (nm) Gildi 

λ < 700 CA = 1,0 

700–1 050 CA = 10 0,002(λ – 700) CA 

1 050–1 400 CA = 5,0 

400–450 CB = 1,0 
CB 

450–700 CB = 10 0,02(λ– 450) 

700–1 150 CC = 1,0 

1 150–1 200 CC = 10 0,018(λ – 1 150) 
CC 

1 200–1 400 CC = 8,0 

λ < 450 T1 = 10 s 

450–500 T1 = 10 · [10 0,02 (λ – 450)] s 
T1 

λ > 500 T1 = 100 s 

Breytur samkvæmt ICNIRP Gildir fyrir líffræðileg áhrif Gildi 

αmin öll varmaáhrif αmin = 1,5 mrad 

Breytur samkvæmt ICNIRP Gilt hornsvið (mrad) Gildi 

α < αmin CE = 1,0 

αmin < α < 100 CE = α/αmin CE 

α > 100 CE = α2/(αmin · αmax) mrad með αmax = 
100 mrad 

α < 1,5 T2 = 10 s 

1,5 < α < 100 T2 = 10 · [10 (α - 1,5) / 98,5] s T2 

α > 100 T2 = 100 s 

 

throsturharaldsson
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Breytur samkvæmt ICNIRP Gilt tímasvið váhrifa (s) Gildi 

t ≤ 100 γ = 11 [mrad] 

100 < t < 104 γ = 1,1 t 0,5 [mrad] γ 

t > 104 γ = 110 [mrad] 

 
 

Tafla 2.6 

Leiðrétting fyrir endurtekin váhrif 

Beita skal hverri af eftirfarandi þremur almennum reglum fyrir öll endurtekin váhrif sem stafa frá leysikerfum sem senda frá 
sér endurtekinn púls eða eru notuð til skönnunar: 

1. Váhrif frá stökum púlsi í röð púlsa skulu ekki fara yfir viðmiðunarmörk fyrir váhrif við stakan púls af þeirri púlslengd. 

2. Váhrif frá hópi púlsa (eða undirhópi púlsa í röð púlsa) á tímanum t skulu ekki fara yfir viðmiðunarmörk fyrir váhrif fyrir 
tímann t. 

3. Váhrif frá stökum púlsi innan hóps púlsa skulu ekki fara yfir viðmiðunarmörk fyrir váhrif fyrir stakan púls margfölduð 
með uppsöfnuðum varmaleiðréttingarstuðli Cp = N–0,25, þar sem N er fjöldi púlsa. Þessi regla gildir aðeins um 
viðmiðunarmörk til verndar gegn varmaskaða, þar sem allir púlsar, sem eru sendir út í skemmri tíma en Tmin, eru 
meðhöndlaðir sem stakur púls. 

 

Breyta Gilt rófsvið (nm) Gildi 

315 < λ ≤ 400 Tmin = 10–9 s (= 1 ns) 

400 < λ ≤ 1 050 Tmin = 18·  10–6 s (= 18 µs) 

1 050 < λ ≤ 1 400 Tmin = 50· 10–6 s (= 50 µs) 

1 400 < λ ≤ 1 500 Tmin = 10–3 s (= 1 ms) 

1 500 < λ ≤ 1 800 Tmin = 10 s 

1 800 < λ ≤ 2 600 Tmin = 10–3 s (= 1 ms) 

Tmin 

2 600 < λ ≤ 10 6 Tmin = 10–7 s (= 100 ns) 
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YFIRLÝSING FRÁ RÁÐINU 

Yfirlýsing frá ráðinu um notkun á orðinu „penalties“ í enskri útgáfu lagagerninga Evrópubandalagsins 

Það er álit ráðsins að þegar orðið „penalties“ er notað í enskri útgáfu lagagerninga Evrópubandalagsins er merking þess 
hlutlaus og hún tengist ekki sérstaklega viðurlögum á sviði refsiréttar heldur getur hún falið í sér stjórnsýsluleg og 
fjárhagsleg viðurlög, svo og annars konar viðurlög. Þegar aðildarríkjunum er gert skylt að innleiða „penalties“ í kjölfar 
gerðar Bandalagsins er það undir þeim komið að velja viðeigandi tegund viðurlaga í samræmi við fordæmisrétt 
Evrópudómstólsins. 

Í tungumálagrunni Bandalagsins má finna eftirfarandi þýðingar á orðinu „penalty“ á nokkrum öðrum tungumálum: 

á tékknesku: „sankce“, á spænsku: „sanciones“, á dönsku: „sanktioner“’, á þýsku: „Sanktionen“, á eistnesku: 
„sanktsioonid“, á frönsku: „sanctions“, á grísku: „κυρώσεις“, á ungversku: „jogkövetkezmények“, á ítölsku: „sanzioni“, á 
lettnesku: „sankcijas“, á litháensku: „sankcijos“, á maltnesku: „penali“, á hollensku: „sancties“, á pólsku: „sankcje“, á 
portúgölsku: „sanções“, á slóvensku: „kazni“, á slóvakísku: „sankcie“, á finnsku: „seuraamukset“ og á sænsku: 
„sanktioner“. 

Ef orðinu „sanctions“ er skipt út fyrir „penalties“ í endurskoðuðum, enskum útgáfum lagagerninga, þar sem „sanctions“ var 
áður notað, telst það ekki vera efnisleg breyting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


