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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/130 

frá 16. janúar 2019 

um breytingu á tilskipun 2004/37/EB um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna áhrifa af 

krabbameinsvöldum eða stökkbreytivöldum á vinnustað (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum b-lið 2. mgr. 153. gr. í tengslum við a-lið 1. mgr. 153. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/37/EB (3) miðar að því að vernda starfsmenn gegn hættu sem ógnað getur 

heilsu þeirra og öryggi vegna váhrifa af völdum krabbameinsvalda eða stökkbreytivalda á vinnustöðum. Í þeirri 

tilskipun er kveðið á um samræmda vernd gegn áhættu vegna krabbameinsvalda og stökkbreytivalda með ramma 

almennra meginreglna til að gera aðildarríkjum kleift að tryggja að lágmarkskröfunum sé beitt á samræmdan hátt. 

Bindandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi sem ákvörðuð eru á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, þ.m.t. vísinda- 

og tæknigögn, efnahagsleg hagkvæmni, ítarlegt mat á félagslegum og hagrænum áhrifum og aðferðarlýsingar og tækni 

við mælingar á váhrifum sem eru fyrir hendi á vinnustað, er mikilvægur þáttur í almennu fyrirkomulagi til að vernda 

starfsmenn, sem komið var á fót með þeirri tilskipun. í því samhengi er mjög mikilvægt að taka tillit til varúðarreglunnar 

þar sem óvissa ríkir. Lágmarkskröfurnar sem kveðið er á um í þeirri tilskipun miða að því að vernda starfsmenn á 

vettvangi Sambandsins. Aðildarríki geta sett strangari bindandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi eða aðrar 

verndarráðstafanir. 

2) Viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi eru hluti af ráðstöfunum vegna áhættustýringar skv. tilskipun 2004/37/EB. Fylgni 

við þau viðmiðunarmörk er með fyrirvara um skuldbindingar annarra vinnuveitenda samkvæmt þeirri tilskipun, einkum 

að draga úr notkun á krabbameins- og stökkbreytivöldum á vinnustöðum, að koma í veg fyrir eða draga úr því að 

starfsmenn verði fyrir váhrifum krabbameins- og stökkbreytivalda og ráðstafanir sem skal gera í því skyni. Þessar 

ráðstafanir ættu að fela í sér, svo fremi að það sé tæknilega mögulegt, að í stað krabbameins- eða stökkbreytivalda séu 

notuð efni, blöndur eða vinnsluferli sem eru ekki hættuleg eða síður hættuleg heilbrigði starfsfólks ásamt notkun á 

lokuðu kerfi eða öðrum ráðstöfunum sem miða að því að draga eins mikið og mögulegt er úr váhrifum sem starfsmenn 

verða fyrir og stuðla þannig að nýsköpun. 

3) Fyrir flesta krabbameins- og stökkbreytivalda er ekki vísindalega mögulegt að greina undir hvaða mörkum váhrif 

myndu ekki hafa í för með sér skaðleg áhrif. Þó það að setja viðmiðunarmörk á vinnustöðum í tengslum við 

krabbameins- eða stökkbreytivalda skv. þessari tilskipun útiloki ekki þá áhættu sem öryggi og heilbrigði starfsmanna 

stafar af váhrifum á vinnustað (eftirstæðir áhættuþættir) þá stuðlar það engu að síður að því að draga umtalsvert úr 

áhættu sem stafar af slíkum váhrifum með þrepskiptri og markmiðasettri aðferð skv. tilskipun 2004/37/EB. Fyrir aðra 

krabbameins- og stökkbreytivalda er vísindalega mögulegt að greina undir hvaða gildum ekki er búist við að váhrif hafi 

í för með sér skaðleg áhrif.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 30, 31.1.2019, bls. 112. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 110/2020 

frá 14. Júlí 2020 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-

samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2017, bls. 56. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 11. desember 2018 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 20. desember 2018. 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/37/EB frá 29. apríl 2004 um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna áhrifa af krabba-

meinsvöldum eða stökkbreytivöldum á vinnustað (sjötta sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE) (Stjtíð. EB L 158, 

30.4.2004, bls. 50). 
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4) Hámarksgildi váhrifa krabbameins- eða stökkbreytivalda á starfsmenn eru ákvörðuð með viðmiðunarmörkum sem ekki 

má fara yfir samkvæmt tilskipun 2004/37/EB. Endurskoða ætti þessi viðmiðunarmörk og setja viðmiðunarmörk fyrir 

aðra krabbameins- og stökkbreytivalda. 

5) Viðmiðunarmörkin sem sett eru með þessari tilskipun ætti að endurskoða þegar nauðsyn krefur í ljósi fyrirliggjandi 

upplýsinga, þ.m.t. nýjustu vísinda- og tæknigagna og gagnreyndra bestu starfsvenja, tækni við váhrifastigsmælingar á 

vinnustað og aðferðalýsinga fyrir þær. Ef mögulegt er ættu þessar upplýsingar að ná yfir gögn um eftirstæða áhættuþætti 

vegna heilsu starfsmanna og álitsgerðir vísindanefndar um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla 

(SCOEL) og ráðgjafarnefndar um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum (ACSH). Upplýsingar sem tengjast eftirstæðum 

áhættuþáttum og gerðar eru öllum aðgengilegar á vettvangi Sambandsins koma að miklu gagni í framtíðarstarfi við að 

draga úr áhættu af váhrifum krabbameins- og stökkbreytivalda í starfi, þ.m.t. við síðari endurskoðun á viðmiðunar-

mörkum sem sett eru með þessari tilskipun. 

6) Eigi síðar en á fyrsta ársfjórðungi ársins 2019 ætti framkvæmdastjórnin, að teknu tilliti til nýjustu þróunar á sviði 

vísinda, að meta þann kost að breyta gildissviði tilskipunar 2004/37/EB svo hún taki til efna sem hafa eituráhrif á 

æxlun. Á grundvelli þess ætti framkvæmdastjórnin að gera tillögu að nýrri löggjöf, ef við á, að höfðu samráði við aðila 

vinnumarkaðarins. 

7) Að því er varðar efni sem eru krabbameinsvaldandi án viðmiðunarmarka er ekki gerlegt að ákvarða viðmiðunarmörk 

váhrifa sem byggja á heilbrigðiskröfum, en hins vegar er hægt að setja viðmiðunarmörk fyrir þá krabbameinsvalda, sem 

byggja á fyrirliggjandi upplýsingum, þ.m.t. á vísinda- og tæknigögnum. 

8) Í þeim tilgangi að tryggja ýtrustu mögulegu vernd gegn sumum krabbameins- og stökkbreytivöldum er nauðsynlegt að 

taka tillit til annarra upptökuleiða, þ.m.t. möguleika á upptöku í gegnum húð. 

9) Framkvæmdastjórnin nýtur aðstoðar vísindanefndar um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla, 

einkum við mat á nýjustu vísindagögnum sem tiltæk eru og við tillögur um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi til að 

vernda starfsmenn gegn áhættu vegna efna, sem sett skulu á vettvangi Sambandsins skv. tilskipun ráðsins 98/24/EB (4) 

og tilskipun 2004/37/EB. Ráðgjafarnefnd um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum er þríhliða aðili sem aðstoðar 

framkvæmdastjórnina við undirbúning, framkvæmd og mat á starfsemi á sviði öryggis og heilsuverndar. Ráðgjafarnefnd 

um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum samþykkir einkum þríhliða álit um framtaksverkefni til að ákvarða 

viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi á vettvangi Sambandsins, sem byggja á fyrirliggjandi upplýsingum, þ.m.t. á vísinda- 

og tæknigögnum sem og á gögnum um félagslega þætti og efnahagslega hagkvæmni þessara framtaksverkefna. Einnig 

var tekið tillit til annarra vísindalegra upplýsinga sem eru nægilega traustar og í almenningseign, einkum frá 

Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnuninni (IARC), Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og landsbundnum stofnunum. 

10) Starf vísindanefndar um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla og gagnsæi í því starfi er 

óaðskiljanlegur hluti ábyrgrar stefnumótunar. Ef á að endurskipuleggja starf vísindanefndarinnar um viðmiðunarmörk 

fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla ætti að tryggja að sérstök tilföng séu fyrir hendi og að sértæk sérþekking á 

faraldsfræði, eiturefnafræði, atvinnusjúkdómafræði og hollustuháttum á vinnustað tapist ekki. 

11) Breytingar á I. og III. viðauka við tilskipun 2004/37/EB sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru frekara skref í 

langtíma ferli við uppfærslu á tilskipun 2004/37/EB. Næsta skref í því ferli er að framkvæmdastjórnin hefur lagt fram 

tillögu um að komið verði á viðmiðunarmörkum og táknunum fyrir upptöku um húð að því er varðar fimm 

krabbameinsvalda til viðbótar. Framkvæmdastjórnin lýsti því enn fremur yfir í orðsendingu sinni frá 10. janúar 2017 

undir heitinu „Öruggari og heilsusamlegri vinna fyrir alla — nútímavæðing löggjafar og stefnu ESB um öryggi og 

heilbrigði á vinnustað“, að gera ætti frekari breytingar á tilskipun 2004/37/EB. Framkvæmdastjórnin ætti stöðugt að 

halda áfram að uppfæra I. og III. viðauka við tilskipun 2004/37/EB í samræmi við 16. gr. hennar og viðteknar venjur og 

breyta þeim þegar nauðsyn krefur í ljósi fyrirliggjandi upplýsinga, þ.m.t. vísinda- og tæknigögn sem aflað er í áföngum, 

svo sem upplýsingar um eftirstæða áhættuþætti. Niðurstaða þeirrar vinnu ætti, eftir því sem við á, að skila tillögum um 

framtíðarendurskoðun á viðmiðunarmörkunum, sem sett eru fram í tilskipun 2004/37/EB og í þessari tilskipun, sem og 

tillögum um viðbótarefni, blöndur og vinnsluferli í I. viðauka og viðbótarviðmiðunarmörkum í III. viðauka. 

12) Brýnt er að verja starfsmenn fyrir váhrifum krabbameinsvaldandi eða stökkbreytandi efna af völdum tilreiðslu, umsjónar 

með eða förgunar hættulegra lyfja, þ.m.t. frumuhemjandi eða frumueitrandi lyfja og vegna starfa sem fela í sér váhrif 

krabbameinsvaldandi eða stökkbreytandi efna við hreinsun, flutninga, þvott og förgun úrgangs hættulegra lyfja eða efna 

sem menguð eru af hættulegum lyfjum, sem og við umönnun sjúklinga sem njóta meðferðar með hættulegum lyfjum. 

  

(4) Tilskipun ráðsins 98/24/EB frá 7. apríl 1998 um að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna gegn áhættu vegna efnafræðilegra 

áhrifavalda á vinnustað (fjórtánda sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE) (Stjtíð. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11). 
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Fyrsti liður í því eru leiðbeiningar sem framkvæmdastjórnin hefur gefið út til að draga úr áhættu fyrir heilbrigði og 

öryggi starfsmanna í heilbrigðisþjónustu, þ.m.t. um áhættu sem tengist váhrifum frumuhemjandi eða frumueitrandi lyfja, 

í sérstökum leiðbeiningum um forvarnir og góðar starfsvenjur. Þessar leiðbeiningar eru með fyrirvara um hugsanlegar 

frekari tillögur að nýrri löggjöf eða önnur framtaksverkefni. 

13) Í samræmi við tilmæli vísindanefndarinnar um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla og 

ráðgjafarnefndarinnar um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum eru viðmiðunarmörk sett fyrir váhrifaleið við innöndun 

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

tiltekinna krabbameins- eða stökkbreytivalda, skemmri viðmiðunartímabil, yfirleitt 15 mínútna tímavegið meðaltal 

(viðmiðunarmörk skammtímaváhrifa), til að takmarka, að því marki sem unnt er, áhrif af völdum skammtímaváhrifa, 

þar sem við á. Táknanir fyrir húð eru einnig settar í samræmi við tilmæli vísindanefndar um viðmiðunarmörk fyrir 

váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla og ráðgjafarnefndar um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum. Einnig ætti að taka 

tillit til nægilega traustra, vísindalegra viðbótarupplýsinga í almenningseign.  

14)  Einnig ætti að stuðla að því að meginreglan sé forvarnir á vinnustað í tengslum við áhrif krabbameins- og 

stökkbreytivalda á komandi kynslóðir, s.s. neikvæð áhrif á æxlunargetu bæði karla og kvenna sem og á fósturþroska. 

Aðildarríkin ættu í þessu skyni að skiptast á upplýsingum um bestu starfsvenjur á þessu sviði. 

15) Nægjanlegar vísbendingar liggja fyrir um krabbameinsvaldandi áhrif jarðolía sem hafa verið notaðar í brunahreyflum til 

að smyrja og kæla vélarhluta sem hreyfast innan hreyfilsins. Þessar notuðu jarðefnasmurolíur verða til við vinnsluferli 

og þær falla því ekki undir flokkun í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðins (EB) nr. 1272/2008 (5). 

Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla greindi möguleika á umtalsverðri upptöku á 

þessum olíum í gegnum húð og komst að þeirri niðurstöðu að váhrif í starfi eigi sér stað við upptöku í gegnum húð og 

mælti eindregið með að komið yrði á táknun fyrir húð. Ráðgjafarnefnd um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum var 

sammála um að bæta ætti notuðum jarðefnasmurolíum við krabbameinsvaldandi efni, blöndur og vinnsluferli sem talin 

eru upp í I. viðauka við tilskipun 2004/37/EB og um möguleikann á umtalsverðri upptöku í gegnum húð. Nota má margs 

konar bestu starfsvenjur til að takmarka váhrif í gegnum húð, þ.m.t. er notkun persónuhlífa svo sem hanska og að 

fjarlægja og hreinsa mengaðan fatnað. Fullt samræmi við þessar starfsvenjur sem og við nýtilkomnar bestu starfsvenjur 

gæti dregið úr þeim váhrifum. Því er rétt að færa störf þar sem menn verða fyrir váhrifum af jarðolíum sem hafa verið 

notaðar í brunahreyflum til að smyrja og kæla vélarhluta sem hreyfast innan hreyfilsins á skrá í I. viðauka við tilskipun 

2004/37/EB og setja við það táknun fyrir húð í III. viðauka við tilskipun 2004/37/EB sem gefur til kynna möguleikann á 

umtalsverðri upptöku efnisins í gegnum húð. 

16) Nægjanlegar vísbendingar liggja fyrir um krabbameinsvaldandi áhrif losunar með útblæstri frá dísilhreyflum sem verður 

til vegna brennslu dísileldsneytis í þjöppukveikjuhreyflum. Losun með útblæstri frá dísilhreyflum verður til við 

vinnsluferli og fellur því ekki undir flokkun í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008. Ráðgjafarnefnd um öryggi og 

heilsuvernd á vinnustöðum var sammála um að bæta ætti hefðbundinni losun með útblæstri frá dísilhreyflum við 

krabbameinsvaldandi efni, blöndur og vinnsluferli sem talin eru upp í I. viðauka við tilskipun 2004/37/EB og hefur farið 

fram á frekari rannsóknir á vísindalegum og tæknilegum atriðum nýrra hreyflategunda. Alþjóðakrabbameins-

rannsóknastofnunin (IARC) hefur skilgreint losun með útblæstri úr dísilhreyflum sem krabbameinsvaldandi fyrir menn 

(IARC flokkur 1) og einnig tiltekið að þrátt fyrir að dregið sé úr magni agna og efna í nýjum tegundum dísilhreyfla er 

enn ekki ljóst hvernig yfirfæra megi megindlegar og eigindlegar breytingar á breytt áhrif á heilbrigði. Alþjóðakrabba-

meinsrannsóknastofnunin hefur einnig tilgreint að viðtekið sé að nota frumefniskolefni, sem eru verulegt hlutfall af 

þessum útblæstri, sem merkiefni fyrir váhrif. Í ljósi þess sem fram kemur hér að framan og fjölda þeirra starfsmanna 

sem verða fyrir váhrifum er rétt að færa störf þar sem menn verða fyrir váhrifum af losun með útblæstri frá 

dísilhreyflum á skrá í I. viðauka við tilskipun 2004/37/EB og koma í III. viðauka við hana á viðmiðunarmörkum fyrir 

losun með útblæstri frá dísilhreyflum sem reiknuð eru út frá frumefniskolefnum. Færslurnar í I. og III. viðauka við 

tilskipun 2004/37/EB ættu að ná yfir losun með útblæstri frá öllum tegundum dísilhreyfla. 

17) Að því er varðar losun með útblæstri frá dísilhreyflum kann að vera erfitt, í sumum geirum, að ná viðmiðunarmörkum, 

sem mæld eru sem frumefniskolefni sem nema 0,05 mg/m3, til skamms tíma. Til viðbótar við lögleiðingartímabilið ætti 

því að innleiða tveggja ára umbreytingartímabil áður en viðmiðunarmörkin taka gildi. Hins vegar ætti að innleiða fimm 

ára umbreytingartímabil, á sviði námuvinnslu neðanjarðar og gangagerðar til viðbótar við umbreytingartímabilið, áður 

en viðmiðunarmörkin taka gildi. 

18) Tilteknar fjölhringa, arómatískar vetniskolefnablöndur, einkum þær sem innihalda bensó[a]pýren, uppfylla flokkunar-

viðmiðanir fyrir krabbameinsvaldandi efni (í undirflokki 1A eða 1B) í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og 

eru því krabbameinsvaldandi eins og það er skilgreint í tilskipun 2004/37/EB. Váhrif af slíkum blöndum 

  

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um 

breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (Stjtíð. ESB L 353, 

31.12.2008, bls. 1). 
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geta átt sér stað við vinnu sem felur í sér brennsluferli, svo sem eins og m.a. frá útblæstri frá brunahreyfli og frá 

brennsluferli við hátt hitastig. Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla greindi 

möguleika á umtalsverðri upptöku á þessum blöndum í gegnum húð og ráðgjafarnefnd um öryggi og heilsuvernd á 

vinnustöðum var sammála um mikilvægi þess að innleiða viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi fyrir fjölhringa, 

arómatískar vetniskolefnablöndur og hefur mælst til að unnið verði að úttekt á vísindalegu þáttunum með það fyrir 

augum að leggja til viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi í framtíðinni. Því er rétt að setja við þær táknun fyrir húð í  

III. viðauka við tilskipun 2004/37/EB sem gefur til kynna möguleika á umtalsverðri upptöku í gegnum húð. Einnig ætti 

að vinna frekari rannsóknir til að meta hvort nauðsynlegt sé að setja viðmiðunarmörk fyrir fjölhringa, arómatískar 

vetniskolefnablöndur til að vernda starfsmenn gegn áhættu af völdum þessara blandna. 

19) Tríklóróetýlen uppfyllir flokkunarviðmiðanir fyrir krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 1B) í samræmi við reglugerð 

(EB) nr. 1272/2008 og er því krabbameinsvaldur eins og skilgreint er í tilskipun 2004/37/EB. Vísindanefnd um 

viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla tilgreindi tríklóróetýlen sem krabbameinsvaldandi erfðaeitur. 

Mögulegt er, á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, þ.m.t. vísinda- og tæknigagna, að setja viðmiðunarmörk fyrir 

tríklóróetýlen miðað við átta stunda viðmiðunartíma (viðmiðunarmörk langtímaváhrifa) og miðað við skemmri 

viðmiðunartímabil sem nemur fimmtán mínútna tímavegnu meðaltali (viðmiðunarmörk fyrir skammtíma váhrif). 

Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla greindi möguleika á umtalsverðri upptöku á 

þessum krabbameinsvaldi í gegnum húð og ráðgjafarnefnd um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum var sammála um 

hagnýt viðmiðunarmörk sem byggja á fyrirliggjandi upplýsingum, þ.m.t. á vísinda- og tæknigögnum. Því er rétt að setja 

viðmiðunarmörk fyrir langtímaváhrif og skammtímaváhrif fyrir tríklóróetýlen og setja við það táknun fyrir húð í  

III. viðauka við tilskipun 2004/37/EB sem gefur til kynna möguleika á umtalsverðri upptöku efnisins í gegnum húð. Í 

ljósi þróunar vísindaþekkingar og tækniframfara ættu viðmiðunarmörk fyrir það efni að sæta sérstaklega strangri 

endurskoðun. 

20) 4,4′-metýlendíanilín (MDA) uppfyllir flokkunarviðmiðanir fyrir krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 1B) í samræmi 

við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og er því krabbameinsvaldur eins og skilgreint er í tilskipun 2004/37/EB. 

Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri 

hægt að ákvarða viðmiðunarmörk váhrifa fyrir það efni sem er krabbameinsvaldandi án viðmiðunarmarka. Þó er 

mögulegt, á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, þ.m.t. vísinda- og tæknigagna, að setja viðmiðunarmörk fyrir 4,4′-

metýlendíanilín. Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla greindi möguleika á 

umtalsverðri upptöku á þessum krabbameinsvaldi í gegnum húð og ráðgjafarnefnd um öryggi og heilsuvernd á 

vinnustöðum var sammála um hagnýt viðmiðunarmörk sem byggja á fyrirliggjandi upplýsingum, þ.m.t. á vísinda- og 

tæknigögnum. Því er rétt að setja viðmiðunarmörk fyrir 4,4′-metýlendíanilín og setja við það táknun fyrir húð í  

III. viðauka við tilskipun 2004/37/EB sem gefur til kynna möguleika á umtalsverðri upptöku efnisins í gegnum húð. 

21) Epíklóróhýdrín (1-klóró-2,3-epoxýprópan) uppfyllir flokkunarviðmiðanir fyrir krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 

1B) í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og er því krabbameinsvaldur eins og skilgreint er í tilskipun 

2004/37/EB. Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla komst að þeirri niðurstöðu að 

ekki væri hægt að ákvarða viðmiðunarmörk váhrifa fyrir það efni sem er krabbameinsvaldandi án viðmiðunarmarka og 

hefur mælst til þess að forðast skuli váhrif í starfi. Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum 

hvarfmiðla greindi möguleika á umtalsverðri upptöku á epíklóróhýdríni í gegnum húð og ráðgjafarnefnd um öryggi og 

heilsuvernd á vinnustöðum hefur samþykkt hagnýt viðmiðunarmörk sem byggja á fyrirliggjandi upplýsingum, þ.m.t. á 

vísinda- og tæknigögnum. Því er rétt að setja viðmiðunarmörk fyrir epíklóróhýdrín og setja við það táknun fyrir húð í 

III. viðauka við tilskipun 2004/37/EB sem gefur til kynna möguleika á umtalsverðri upptöku efnisins í gegnum húð. 

22) Etýlendíbrómíð (1,2-díbrómóetan, EDB) uppfyllir flokkunarviðmiðanir fyrir krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 

1B) í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og er því krabbameinsvaldur eins og skilgreint er í tilskipun 

2004/37/EB. Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla komst að þeirri niðurstöðu að 

ekki væri hægt að ákvarða viðmiðunarmörk váhrifa fyrir það efni sem er krabbameinsvaldandi án viðmiðunarmarka og 

hefur mælst til þess að forðast skuli váhrif í starfi. Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum 

hvarfmiðla greindi möguleika á umtalsverðri upptöku á etýlendíbrómíði í gegnum húð og ráðgjafarnefnd um öryggi og 

heilsuvernd á vinnustöðum hefur samþykkt hagnýt viðmiðunarmörk sem byggja á fyrirliggjandi upplýsingum, þ.m.t. á 

vísinda- og tæknigögnum. Því er rétt að setja viðmiðunarmörk fyrir etýlendíbrómíð og setja við það táknun fyrir húð í 

III. viðauka við tilskipun 2004/37/EB sem gefur til kynna möguleika á umtalsverðri upptöku efnisins í gegnum húð. 

23) Etýlendíklóríð (1,2-díklóróetan, EDC) uppfyllir flokkunarviðmiðanir fyrir krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 1B) í 

samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og er því krabbameinsvaldur eins og skilgreint er í tilskipun 2004/37/EB. 

Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri 

hægt að ákvarða viðmiðunarmörk váhrifa fyrir það efni sem er krabbameinsvaldandi án viðmiðunarmarka. Þó er 

mögulegt, á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, þ.m.t. vísinda- og tæknigagna, að setja viðmiðunarmörk fyrir 

etýlendíklóríð. Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla greindi möguleika á 

umtalsverðri upptöku á etýlendíklóríði í gegnum húð og ráðgjafarnefnd um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum 
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samþykkti hagnýt viðmiðunarmörk sem byggja á fyrirliggjandi upplýsingum, þ.m.t. á vísinda- og tæknigögnum á meðan 

hún lagði áherslu á að traust og uppfærð vísindagögn vanti, sérstaklega varðandi verkunarháttinn. Því er rétt að setja 

viðmiðunarmörk fyrir etýlendíklóríð og setja við það táknun fyrir húð í III. viðauka við tilskipun 2004/37/EB sem gefur 

til kynna möguleika á umtalsverðri upptöku efnisins í gegnum húð. 

24) Samkomulag aðila vinnumarkaðarins um heilsuvernd starfsmanna með réttri meðhöndlun og notkun á kristallaðri kísl 

og vörum sem innihalda hana, sem undirritað er af samböndum sem mynda Evrópunet fyrir kísl (NEPSI) og aðrir 

samningar aðila vinnumarkaðarins sem, ásamt stjórnvaldsráðstöfunum, veita leiðbeiningar og hjálpargögn til að styðja 

við skilvirka framkvæmd á skuldbindingum vinnuveitenda sem mælt er fyrir um í tilskipun 2004/37/EB, eru verðmætir 

gerningar til viðbótar við stjórnvaldsráðstafanir. Framkvæmdastjórnin ætti að hvetja aðila vinnumarkaðarins til að gera 

slíka samninga, án þess að skerða ákvörðunarrétt þeirra. Það að farið sé að ákvæðum slíks samnings ætti hins vegar ekki 

að gefa tilefni til ætla að fyrirframætlað samræmi sé við skuldbindingar vinnuveitanda sem mælt er fyrir um í tilskipun 

2004/37/EB. Birta ætti reglulega uppfærða skrá yfir slíka samninga á vefsetri Evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar 

(EU-OSHA). 

25) Framkvæmdastjórnin hafði samráð við ráðgjafarnefnd um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum og lét fara fram tveggja 

þrepa samráð milli aðila vinnumarkaðarins í Evrópu í samræmi við 154. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins. 

26) Í þessari tilskipun eru þau grundvallarréttindi virt og þeim meginreglum fylgt sem eru viðurkennd í sáttmála Evrópu-

sambandsins um grundvallarréttindi, einkum 1. mgr. 31. gr. 

27) Þau viðmiðunarmörk sem komið er á fót með þessari tilskipun verða endurskoðuð í ljósi framkvæmdar á reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (6) og álitsgerða tveggja nefnda Efnastofnunar Evrópu, þ.e. áhættumats-

nefndar Efnastofnunar Evrópu (RAC) og nefndar Efnastofnunarinnar um félagshagfræðilega greiningu, einkum með 

hliðsjón af víxlverkun milli viðmiðunarmarka sem komið var á fót með tilskipun 2004/37/EB og tengslanna milli 

skammts og svörunar, upplýsinga um raunveruleg váhrif og, ef tiltæk eru, DNEL-gilda (gildi fyrir afleidd 

áhrifaleysismörk) fyrir hættuleg íðefni í samræmi við þá reglugerð, með það að markmiði að vernda starfsmenn með 

skilvirkum hætti. 

28) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar tilskipunar, sem er að bæta lífskjör og vinnuskilyrði og 

vernda heilsu starfsmanna fyrir sértækri áhættu sem stafar af váhrifum krabbameins- og stökkbreytivalda, og þeim 

verður betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna umfangs þeirra og áhrifa, er Sambandinu heimilt að samþykkja 

ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi 

við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari tilskipun 

til að ná þessum markmiðum. 

29) Þar eð þessi tilskipun varðar verndun heilbrigðis og öryggis starfsmanna á vinnustað þeirra ætti að leiða hana í lög innan 

tveggja ára frá gildistökudegi hennar. 

30) Því ætti að breyta tilskipun 2004/37/EB til samræmis við það. 

31) Í samræmi við sameiginlega pólitíska yfirlýsingu aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2011 

um skýringaskjöl (7) hafa aðildarríkin skuldbundið sig til að láta, í rökstuddum tilvikum, eitt eða fleiri skjöl fylgja 

tilkynningunni um lögleiðingarráðstafanir sínar til að útskýra sambandið milli efnisþátta tilskipunar og samsvarandi 

hluta landsbundinna lögleiðingargerninga. Að því er varðar þessa tilskipun telur löggjafinn að sending slíkra gagna sé 

réttmæt. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 2004/37/EB er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi grein bætist við: 

„13. gr. a 

Samningar aðila vinnumarkaðarins 

Þeir samningar aðila vinnumarkaðarins sem eru mögulega gerðir á sama sviði og þessi tilskipun skulu skráðir á vefsetri 

Evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar (EU-OSHA). Sú skrá skal uppfærð reglulega.“ 

  

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglugerðin (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og 

tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 

(7) Stjtíð. ESB C 369, 17.12.2011, bls. 14. 
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2) Eftirfarandi liðir bætast við í I. viðauka: 

„7. Störf þar sem menn verða fyrir váhrifum í gegnum húð af jarðolíum sem hafa verið notaðar í brunahreyflum til að 

smyrja og kæla vélarhluta sem hreyfast innan hreyfilsins. 

8. Störf þar sem menn verða fyrir váhrifum af losun með útblæstri frá dísilhreyflum.“ 

3) Í stað III. viðauka kemur textinn í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

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

árum eftir að hún öðlast gildi. Þau skulu þegar í stað upplýsa framkvæmdastjórnina um texta þessara ráðstafana. 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 tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 16. janúar 2019. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

G. CIAMBA 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„III. VIÐAUKI 

VIÐMIÐUNARMÖRK OG ÖNNUR ÁKVÆÐI SEM TENGJAST ÞEIM BEINT (16. gr.) 

A. VIÐMIÐUNARMÖRK FYRIR VÁHRIF Í STARFI 

Heiti áhrifavalds EB-nr. (1) CAS-nr. (2) 

Viðmiðunarmörk 

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

mg/m3 (5) ppm (6) trefjar/ml (7) mg/m3 (5) ppm (6) trefjar/ml (7) 

Harðviðarryk — — 2 (8) — — — — — — Viðmiðunarmörk 3 mg/m3 til  

17. janúar 2023 

Sexgild krómsambönd sem eru krabba-

meinsvaldar í skilningi i. liðar í a-lið 

2. gr. 

(sem króm) 

— — 0,005 — — — — — — Viðmiðunarmörk 0.010 mg/m3 til  

17. janúar 2025 

Viðmiðunarmörk: 0,025 mg/m3 fyrir 

logsuðu eða rafgasskurð eða áþekk 

vinnsluferli sem mynda reyk, til  

17. janúar 2025 

Eldfastar keramíktrefjar sem eru krabba-

meinsvaldar í skilningi i. liðar í a-lið 

2. gr. 

— — — — 0,3 — — — —  

Kristallað kísilryk sem hægt er að anda 

að sér 

— — 0,1 (9) — — — — — —  

Bensen 200-753-7 71-43-2 3,25 1 — — — — húð (10)  

Vínýlklóríðeinliða 200-831-0 75-01-4 2,6 1 — — — — —  

Etýlenoxíð 200-849-9 75-21-8 1,8 1 — — — — húð (10)  

1,2-epoxýprópan 200-879-2 75-56-9 2,4 1 — — — — —  

Tríklóróetýlen 201-167-4 79-01-6 54,7 10 — 164,1 30 — húð (10)  
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Heiti áhrifavalds EB-nr. (1) CAS-nr. (2) 

Viðmiðunarmörk 

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

mg/m3 (5) ppm (6) trefjar/ml (7) mg/m3 (5) ppm (6) trefjar/ml (7) 

Akrýlamíð 201-173-7 79-06-1 0,1 — — — — — húð (10)  

2-nítróprópan 201-209-1 79-46-9 18 5 — — — — —  

o-tólúidín 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 — — — — húð (10)  

4,4'-metýlendíanilín 202-974-4 101-77-9 0,08 — — — — — húð (10)  

Epíklóróhýdrín 203-439-8 106-89-8 1,9 — — — — — húð (10)  

Etýlendíbrómíð 203-444-5 106-93-4 0,8 0,1 — — — — húð (10)  

1,3-bútadíen 203-450-8 106-99-0 2,2 1 — — — — —  

Etýlendíklóríð 203-458-1 107-06-2 8,2 2 — — — — húð (10)  

Hýdrasín 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 — — — — húð (10)  

Brómetýlen 209-800-6 593-60-2 4,4 1 — — — — —  

Losun með útblæstri frá dísilhreyfli   0,05 (*)       Viðmiðunarmörkin skulu koma til 

framkvæmda frá og með  

21. febrúar 2023. Viðmiðunarmörk 

að því er varðar námuvinnslu 

neðanjarðar og gangagerð skulu 

koma til framkvæmda frá og með  

21. febrúar 2026. 

Fjölhringa, arómatískar vetniskol-

efnablöndur, einkum þær sem 

innihalda bensó[a]pýren, sem eru 

krabbameinsvaldar í skilningi þessarar 

tilskipunar 

        húð (10)  
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Heiti áhrifavalds EB-nr. (1) CAS-nr. (2) 

Viðmiðunarmörk 

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

mg/m3 (5) ppm (6) trefjar/ml (7) mg/m3 (5) ppm (6) trefjar/ml (7) 

Jarðolíur sem hafa verið notaðar í 

brunahreyflum til að smyrja og kæla 

vélarhluta sem hreyfast innan 

hreyfilsins 

        húð (10)  

(1) EB-númer, þ.e. EINECS-, ELINCS- eða NLP-númer, er opinbert númer efnisins innan Evrópusambandsins, sbr. skilgreiningu í lið 1.1.1.2 í 1. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008. 

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

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

(4) Viðmiðunarmörk fyrir skammtímaváhrif (STEL). Óheimilt er að fara yfir þessi viðmiðunarmörk sem miðast við 15 mínútna váhrif nema annað sé tekið fram. 

(5) mg/m3 = milligrömm á rúmmetra lofts við 20 °C og 101,3 kPa (760 mm kvikasilfursþrýstingur). 

(6) ppm = hlutar af milljón miðað við rúmmál í lofti (ml/m3). 

(7) trefjar/ml = trefjar á millilítra. 

(8) Innöndunarhluti: ef harðviðarryk blandast saman við annað viðarryk gildir viðmiðunarmarkið fyrir allar tegundir viðarryks sem viðkomandi blanda felur í sér. 

(9) Lungnablöðruhluti.  

(10) Umtalsverður hluti af heildarálagi á líkamann getur stafað af váhrifum á húð. 

(*) Mælt sem frumefniskolefni. 
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