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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/164 

frá 31. janúar 2017 

um gerð fjórðu skrár yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi samkvæmt tilskipun ráðsins 98/24/EB og um 

breytingu á tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/322/EBE, 2000/39/EB og 2009/161/ESB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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) („tilskipun 98/24/EB“), einkum 2. mgr. 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt tilskipun 98/24/EB ber framkvæmdastjórninni að leggja fram tillögu um Sambandsmarkmið í formi 

leiðbeinandi viðmiðunarmarka um váhrif í starfi, til að vernda starfsmenn gegn áhættu vegna váhrifa af völdum hættulegra 

íðefna, sem sett yrðu á vettvangi Sambandsins. 

2) Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 98/24/EB hefur framkvæmdastjórnin heimild til að setja eða endurskoða leiðbeinandi 

viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi með hliðsjón af þeim mæliaðferðum sem eru fyrir hendi, með ráðstöfunum sem eru 

samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 17. gr. tilskipunar ráðsins 89/391/EBE (2). 

3) Framkvæmdastjórnin nýtur aðstoðar við þetta verkefni frá vísindanefndinni um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af 

völdum hvarfmiðla (SCOEL) sem sett var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/113/ESB (3). 

4) Í samræmi við tilskipun 98/24/EB merkir hugtakið ,,viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi“, nema annað sé tekið fram, 

takmörk á tímavegnu meðaltali styrks hvarfmiðils í lofti á öndunarsvæði starfsmanns á tilgreindu viðmiðunartímabili. 

5) Leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi eru heilbrigðismiðuð og hefur vísindanefndin um viðmiðunarmörk fyrir 

váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla leitt þau af nýjustu vísindagögnum sem fyrir hendi eru og framkvæmdastjórnin 

samþykkt með tilliti til þeirra mæliaðferða sem eru fyrir hendi. Þessi viðmiðunargildi váhrifa miðast við að undir þeim er 

ekki búist við skaðlegum áhrifum af því að vera í snertingu við einhvern tiltekinn hvarfmiðil til skamms tíma eða daglega 

yfir starfsævina. Í þeim felast markmið Sambandsins og ætlunin með þeim er að aðstoða vinnuveitendur við að ákvarða 

og meta áhættu og gera forvarnar- og verndarráðstafanir í samræmi við tilskipun 98/24/EB. 

6) Í samræmi við tilmæli vísindanefndarinnar um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla eru slík mörk 

sett miðað við viðmiðunartímabil sem er átta stunda tímavegið meðaltal (viðmiðunarmörk langtímaváhrifa) og, vegna 

tiltekinna hvarfmiðla, skemmri viðmiðunartímabil, yfirleitt 15 mínútna tímavegið meðaltal (viðmiðunarmörk skammtíma-

váhrifa), til að taka tillit til áhrifa af völdum skammtímaváhrifa. 

7) Aðildarríki skulu setja landsbundin viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi fyrir hvern þann hvarfmiðil sem leiðbeinandi 

viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi hafa verið sett fyrir á vettvangi Sambandsins. Þau þurfa þá að hafa hliðsjón af 

viðmiðunarmörkum Sambandsins þegar þau ákvarða eðli landsbundnu viðmiðunarmarkanna í samræmi við landslöggjöf 

og venju.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 27, 1.2.2017, bls. 115. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2018 frá 

6. júlí 2018 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn 

(bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11. 

(2) Tilskipun ráðsins 89/391/EBE frá 12. júní 1989 um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum 

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

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/113/ESB frá 3. mars 2014 um að koma á fót vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi 

af völdum hvarfmiðla og um niðurfellingu á ákvörðun 95/320/EB (Stjtíð. ESB L 62, 4.3.2014, bls. 18). 
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8) Leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi eru mikilvægur þáttur í almennu fyrirkomulagi til að vernda starfsmenn 

gegn heilbrigðisáhættu vegna váhrifa frá hættulegum íðefnum. 

9) Í samræmi við 3. gr. tilskipunar 98/24/EB hefur vísindanefndin um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum 

hvarfmiðla metið tengslin milli áhrifa hvarfmiðlanna, sem skráðir eru í 31 færslu í viðaukanum við þessa tilskipun, á 

heilsu starfsmanna og stigs váhrifa í starfi og lagt til að fyrir alla þessa hvarfmiðla verði sett leiðbeinandi viðmiðunarmörk 

fyrir váhrif í starfi vegna váhrifa við innöndun miðað við viðmiðunartímabil sem er átta stunda tímavegið meðaltal. Því 

er rétt að setja viðmiðunarmörk fyrir langtímaváhrif fyrir alla þessa hvarfmiðla í viðaukanum við þessa tilskipun. 

10) Fyrir suma þessa hvarfmiðla mælir vísindanefndin um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla einnig 

með því að fastsett verði slík viðmiðunarmörk miðað við styttri viðmiðunartímabil og/eða táknanir þar sem „húð“ er 

tilgreind. 

11) Fjórir þessara hvarfmiðla — köfnunarefniseinoxíð, kalsíumdíhýdroxíð, litíumhýdríð og ediksýra — eru nú skráðir í 

viðaukann við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/322/EBE (1). 

12) Einn þessara hvarfmiðla, 1,4-díklórbensen, er nú skráður í viðaukann við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar  

2000/39/EB (2). 

13) Annar, bisfenól A, er nú skráður í viðaukann við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/161/ESB (3). 

14) Vísindanefndin um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla hefur mælt með því að fyrir þessa miðla 

verði sett ný leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi. Því er rétt að í viðaukanum við þessa tilskipun komi fram 

endurskoðuð viðmiðunarmörk fyrir þessa sex hvarfmiðla og að færslunum um þá hvarfmiðla verði eytt úr viðaukunum 

við tilskipanir 91/322/EBE, 2000/39/EB og 2009/161/ESB. 

15) Fyrir einn hvarfmiðilinn, sem skráður er í einni af færslunum 31 í viðaukanum við þessa tilskipun, akrýlsýru, mælti 

vísindanefndin með því að viðmiðunarmörk fyrir skammtímaváhrif miðuðust við tímabil sem væri ein mínúta. Því er rétt 

að setja slík viðmiðunarmörk fyrir skammtímaváhrif fyrir þennan hvarfmiðil í viðauka við þessa tilskipun. 

16) Þegar um tiltekin efni er að ræða er nauðsynlegt að taka tillit til möguleikans á gegnþrengingu um húð til að tryggja bestu 

mögulegu vernd. Meðal þeirra hvarfmiðla, sem skráðir eru í 31 færslu í viðauka við þessa tilskipun, greindi vísindanefndin 

möguleika á umtalsverðri upptöku glýseróltrínítrats, koltetraklóríðs, blásýru, metýlenklóríðs, nítróetans, 1,4-

díklórbensens, metýlformats, tetraklóretýlens, natríumsýaníðs og kalíumsýaníðs í gegnum húð. Því er rétt að setja í 

viðaukann við þessa tilskipun táknanir um möguleikann á umtalsverðri upptöku þessara hvarfmiðla gegnum húð, til 

viðbótar við leiðbeinandi viðmiðunarmörkin fyrir váhrif í starfi. 

17) Ráðgjafarnefnd um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum (4), sem haft var samráð við í samræmi við 2. mgr. 3. gr. 

tilskipunar 98/24/EB, viðurkenndi að framkvæmd fyrirhugaðra leiðbeinandi viðmiðunarmarka fyrir váhrif í starfi í 

tæknilegu tilliti væri vandkvæðum bundin varðandi köfnunarefniseinoxíð og köfnunarefnistvíoxíð í námuvinnslu 

neðanjarðar og við gangagerð og varðandi kolsýring í námuvinnslu neðanjarðar. Nefndin viðurkenndi einnig að sem 

stendur væri vandi fyrir hendi varðandi aðgang að mælingaraðferðum sem hægt væri að nota til að sýna fram á að farið 

væri eftir fyrirhuguðum viðmiðunarmörkum fyrir köfnunarefnistvíoxíð í námuvinnslu neðanjarðar og gangagerð. Því er 

rétt að leyfa aðildarríkjunum að nýta sér umbreytingartímabil að því er varðar framkvæmd viðmiðunarmarkanna, sem sett 

voru fyrir köfnunarefniseinoxíð, köfnunarefnistvíoxíð og kolsýring í viðauka við þessa tilskipun, í námuvinnslu 

neðanjarðar og gangagerð og að framkvæmdastjórnin endurskoði áðurnefnd atriði fyrir lok umbreytingartímabilsins. 

Aðildarríkjum er heimilt að nota áfram fyrirliggjandi viðmiðunarmörk á umbreytingartímabilinu í stað þess að nota þau 

sem sett eru í viðauka við þessa tilskipun.  

  

(1) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/322/EBE frá 29. maí 1991 um setningu leiðbeinandi viðmiðunarmarka til framkvæmdar á tilskipun 

ráðsins 80/1107/EBE um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna efna-, eðlis- og líffræðilegra áhrifavalda á vinnustöðum (Stjtíð. EB L 177, 

5.7.1991, bls. 22). 

(2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 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 (Stjtíð. EB L 142, 16.6.2000, bls. 47). 

(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/161/ESB frá 17. desember 2009 um gerð þriðju skrár yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif 

í starfi við framkvæmd tilskipunar ráðsins 98/24/EB og um breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/39/EB (Stjtíð. ESB L 338, 

19.12.2009, bls. 87). 

(4) Ákvörðun ráðsins 2003/C 218/01 frá 22. júlí 2003 um að koma á fót ráðgjafarnefnd um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum (Stjtíð. ESB  

C 218, 13.9.2003, bls. 1). 
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18) Í samræmi við sameiginlega pólitíska yfirlýsingu aðildarríkja og framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2011 um 

skýringaskjöl (1), hafa aðildarríkin skuldbundið sig til að láta, í rökstuddum tilvikum, eitt eða fleiri skjöl, sem skýra 

sambandið milli innihalds tilskipunar og samsvarandi hluta landsbundinna lögleiðingargerninga, fylgja tilkynningunni um 

lögleiðingarráðstafanir sínar. 

19) Að því er varðar þessa tilskipun telur framkvæmdastjórnin sendingu slíkra skjala í töfluformi, sem sýna samsvörunina 

milli innlendra ráðstafana og ráðstafana í þessari tilskipun, réttlætanlega með tilliti til þess að þegar eru fyrir hendi í 

landslögum innlend viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi fyrir suma miðla og með tilliti til fjölbreytni og tæknilegs eðlis 

lagagerninga á landsvísu sem setja viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi. 

20) Ráðgjafarnefndin um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum skilaði álitum sínum 27. nóvember 2014 og 21. maí 2015. 

21) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndar um tækniframfarir sem komið var 

á fót skv. 17. gr. tilskipunar ráðsins 89/391/EBE. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Hér með er komið á fót fjórðu skrá Sambandsins um leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi að því er varðar 

hvarfmiðlana sem taldir eru upp í viðaukanum. 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu setja innlend viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi fyrir hvarfmiðlana, sem taldir eru upp í viðaukanum, með 

hliðsjón af viðmiðunarmörkum Sambandsins. 

3. gr. 

Í viðaukanum við tilskipun 91/322/EBE falli brott tilvísanir til ediksýru, kalsíumdíhýdroxíðs, litíumhýdríðs og 

köfnunarefniseinoxíðs frá og með 21. ágúst 2018, sbr. þó a-lið 2. mgr. 6. gr. 

4. gr. 

Í viðaukanum við tilskipun 2000/39/EB falli brott tilvísun til 1,4-díklórbensens frá og með 21. ágúst 2018. 

5. gr. 

Í viðaukanum við tilskipun 2009/161/ESB falli brott tilvísun til bisfenóls A frá og með 21. ágúst 2018. 

6. gr. 

1. Aðildarríkin geta nýtt sér umbreytingartímabil, sem lýkur eigi síðar en 21. ágúst 2023, að því er varðar viðmiðunarmörkin 

fyrir köfnunarefniseinoxíð, köfnunarefnistvíoxíð og kolsýring í námuvinnslu neðanjarðar og gangagerð. 

2. Meðan á umbreytingartímabilinu, sem um getur í 1. mgr., stendur er aðildarríkjunum heimilt að halda áfram að nota 

eftirfarandi í stað viðmiðunarmarkanna sem sett eru í viðaukanum: 

a) að því er varðar köfnunarefniseinoxíð: fyrirliggjandi viðmiðunarmörk sem komið var á í samræmi við viðauka við tilskipun 

91/322/EBE, 

b) að því er varðar köfnunarefnistvíoxíð og kolsýring: landsbundin viðmiðunarmörk sem eru í gildi 1. febrúar 2017. 

  

(1) Stjtíð. ESB C 369, 17.12.2011, bls. 14. 
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7. gr. 

1. Aðildarríki skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  

21. ágúst 2018. 

Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og láta eitt eða fleiri skýringarskjöl í formi taflna, sem 

sýna samsvörunina milli ákvæðanna og þessarar tilskipunar, fylgja með tilkynningu sinni. 

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 helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun 

þessi nær til. 

8. gr. 

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

9. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 31. janúar 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  



Nr. 64/384 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.9.2018 

 

 

VIÐAUKI 

EB-nr. (1) CAS-nr. (2) HEITI HVARFMIÐILS 

VIÐMIÐUNARMÖRK 

Táknun (3) 8 klst. (4) Skammtíma- (5) 

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

— — Mangan og ólífræn 

mangansambönd 

(sem mangan) 

0,2 (8) 

0,05 (9) 

— — — — 

200-240-8 55-63-0 Glýseróltrínítrat 0,095 0,01 0,19 0,02 húð 

200-262-8 56-23-5 Koltetraklóríð, tetraklórmetan 6,4 1 32 5 húð 

200-521-5 61-82-5 Amítról 0,2 — — — — 

200-580-7 64-19-7 Ediksýra 25 10 50 20 — 

200-821-6 74-90-8 Blásýra 

(sem sýaníð) 

1 0,9 5 4,5 húð 

200-838-9 75-09-2 Metýlenklóríð, díklórmetan 353 100 706 200 húð 

200-864-0 75-35-4 Vinýlídenklóríð, 1,1-

díklóretýlen 

8 2 20 5 — 

201-083-8 78-10-4 Tetrametýlortósílíkat 44 5 — — — 

201-177-9 79-10-7 Akrýlsýra, próp-2-ensýra 29 10 59 (10) 20 (10) — 

201-188-9 79-24-3 Nítróetan 62 20 312 100 húð 

201-245-8 80-05-7 Bisfenól A, 4,4´-

ísóprópýlídendífenól 

2 (8) — — — — 

202-981-2 101-84-8 Dífenýleter 7 1 14 2 — 

203-234-3 104-76-7 2-etýlhexan-1-ól 5,4 1 — — — 

203-400-5 106-46-7 1,4-díklórbensen, p-

díklórbensen 

12 2 60 10 húð 

203-453-4 107-02-8 Akrólín, akrýlaldehýð, próp-2-

enal  

0,05 0,02 0,12 0,05 — 

203-481-7 107-31-3 Metýlformat 125 50 250 100 húð 
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EB-nr. (1) CAS-nr. (2) HEITI HVARFMIÐILS 

VIÐMIÐUNARMÖRK 

Táknun (3) 8 klst. (4) Skammtíma- (5) 

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

203-788-6 110-65-6 Bút-2-ýn-1,4-díól 0,5 — — — — 

204-825-9 127-18-4 Tetraklóretýlen 138 20 275 40 húð 

205-500-4 141-78-6 Etýlasetat 734 200 1 468 400 — 

205-599-4 143-33-9 Natríumsýaníð 

(sem sýaníð) 

1 — 5 — húð 

205-792-3 151-50-8 Kalíumsýaníð 

(sem sýaníð) 

1 — 5 — húð 

207-069-8 431-03-8 Díasetýl, bútandíón 0,07 0,02 0,36 0,1 — 

211-128-3 630-08-0 Kolsýringur 23 20 117 100 — 

215-137-3 1305-62-0 Kalsíumdíhýdroxíð 1 (9) — 4 (9) — — 

215-138-9 1305-78-8 Kalsíumoxíð 1 (9) — 4 (9) — — 

231-195-2 7446-09-5 Brennisteinstvíoxíð 1,3 0,5 2,7 1 — 

231-484-3 7580-67-8 Litíumhýdríð — — 0,02 (8) — — 

233-271-0 10102-43-9 Köfnunarefniseinoxíð 2,5 2 — — — 

233-272-6 10102-44-0 Köfnunarefnistvíoxíð 0,96 0,5 1,91 1 — 

262-967-7 61788-32-7 Terfenýl, vetnað 19 2 48 5 — 

(1) EB-nr.: Númer Evrópubandalagsins (EB-númer), tölulegt auðkenni fyrir efni innan Evrópusambandsins. 

(2) CAS-nr.: Skráningarnúmer hjá Upplýsingaþjónustu um íðefni. 

(3) Táknunin húð við viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi gefur til kynna möguleika á umtalsverðri upptöku efnisins í gegnum húð. 

(4) Mæld eða reiknuð miðað við viðmiðunartímabil sem er átta stunda tímavegið meðaltal (TWA). 

(5) Viðmiðunarmörk fyrir skammtímaváhrif (STEL). Óheimilt er að fara yfir þessi viðmiðunarmörk sem miðast við 15 mínútna váhrif nema 

annað sé tekið fram. 

(6) mg/m3: milligrömm á rúmmetra lofts. Fyrir íðefni í gas- eða gufufasa eru viðmiðunarmörkin gefin upp við 20°C og 101,3 kPa. 

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

(8) Hlutfall þess sem andað er inn. 

(9) Hlutfall þess sem andað er út. 

(10) Viðmiðunarmörk fyrir skammtímaváhrif miðað við viðmiðunartímabil sem er ein mínúta. 

 


