
DIREKTIVE 

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2017/164 

z dne 31. januarja 2017 

o določitvi četrtega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu 
z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi direktiv Komisije 91/322/EGS, 2000/39/ES in 

2009/161/EU 

(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Direktive Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (1) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/24/ES) in 
zlasti člena 3(2) Direktive, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1)  Komisija mora v skladu z Direktivo 98/24/ES predlagati cilje Unije kot indikativne mejne vrednosti za poklicno 
izpostavljenost, ki se določijo na ravni Unije, za varovanje delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti 
nevarnim kemijskim dejavnikom. 

(2)  Na podlagi člena 3(2) Direktive 98/24/ES je Komisija pooblaščena, da te mejne vrednosti določa ali revidira, tako 
da upošteva razpoložljivost merilnih tehnik, in sicer z ukrepi, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 17 
Direktive Sveta 89/391/EGS (2). 

(3)  Komisiji pri tej nalogi pomaga Znanstveni odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem 
(v nadaljnjem besedilu: Znanstveni odbor), ustanovljen s Sklepom Komisije 2014/113/EU (3). 

(4)  V skladu z Direktivo 98/24/ES pomeni „mejna vrednost za poklicno izpostavljenost“, če ni drugače določeno, 
časovno tehtano mejo povprečne koncentracije kemične snovi v zraku znotraj območja vdihavanja delavca glede 
na določeno referenčno obdobje. 

(5)  Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost so mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, določene 
na podlagi učinkov na zdravje, ki jih Znanstveni odbor izračuna iz najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
podatkov, sprejme pa jih Komisija, pri čemer upošteva razpoložljivost merilnih tehnik. So spodnje mejne 
vrednosti za izpostavljenost, pod katerimi po kratkotrajni ali dnevni izpostavljenosti skozi delovno življenje na 
splošno ni pričakovati škodljivih učinkov za posamezen kemijski dejavnik. Pomenijo cilje Unije, njihov namen pa 
je pomagati delodajalcem pri določanju in ocenjevanju tveganj ter pri izvajanju preventivnih in varnostnih 
ukrepov v skladu z Direktivo 98/24/ES. 

(6)  V skladu s priporočili Znanstvenega odbora so indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost določene 
glede na referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje (mejne vrednosti za dolgotrajno izpostav
ljenost), za nekatere kemijske dejavnike pa glede na krajša referenčna obdobja, na splošno petnajstminutno 
časovno tehtano povprečje (mejne vrednosti za kratkotrajno izpostavljenost), da se upoštevajo učinki kratkotrajne 
izpostavljenosti. 

(7)  Države članice morajo za vsak kemijski dejavnik, za katerega je določena indikativna mejna vrednost za poklicno 
izpostavljenost na ravni Unije, določiti nacionalno mejno vrednost za poklicno izpostavljenost. Pri tem morajo 
upoštevati mejno vrednost Unije in določiti naravo nacionalne mejne vrednosti v skladu z nacionalno zakonodajo 
in prakso. 
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(1) UL L 131, 5.5.1998, str. 11. 
(2) Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu 

(UL L 183, 29.6.1989, str. 1). 
(3) Sklep Komisije 2014/113/EU z dne 3. marca 2014 o ustanovitvi Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim 

snovem in o razveljavitvi Sklepa 95/320/ES (UL L 62, 4.3.2014, str. 18). 



(8)  Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost so pomemben del splošnih ukrepov za varovanje 
delavcev pred tveganji za zdravje zaradi izpostavljenosti nevarnim kemijskim dejavnikom. 

(9)  V skladu s členom 3 Direktive 98/24/ES je Znanstveni odbor ocenil razmerje med učinki kemijskih dejavnikov iz 
31 vnosov v Prilogi k tej direktivi na zdravje in ravnijo poklicne izpostavljenosti ter za vse navedene kemijske 
dejavnike priporočil določitev indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost prek vdihavanja glede na 
referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje. Zato je primerno določiti mejne vrednosti za 
dolgotrajno izpostavljenost za vse navedene dejavnike v Prilogi k tej direktivi. 

(10)  Za nekatere od navedenih kemijskih dejavnikov je Znanstveni odbor priporočil tudi določitev takih mejnih 
vrednosti glede na krajša referenčna obdobja in/ali opomb glede vnosa prek kože. 

(11)  Štirje od navedenih kemijskih dejavnikov– dušikov monoksid, kalcijev dihidroksid, litijev hidrid in ocetna 
kislina – so trenutno navedeni v Prilogi k Direktivi Komisije 91/322/EGS (1). 

(12)  Eden od navedenih kemijskih dejavnikov, 1,4-diklorobenzen, je trenutno naveden v Prilogi k Direktivi Komisije 
2000/39/ES (2). 

(13)  Še eden od navedenih kemijskih dejavnikov, bisfenol A, je trenutno naveden v Prilogi k Direktivi Komisije 
2009/161/EU (3). 

(14)  Znanstveni odbor je za navedene dejavnike priporočil določitev novih indikativnih mejnih vrednosti za poklicno 
izpostavljenost. Zato je primerno revidirane mejne vrednosti za navedenih šest kemijskih dejavnikov vključiti 
v Prilogo k tej direktivi in črtati vnose za navedene kemijske dejavnike iz prilog k direktivam 91/322/EGS, 
2000/39/ES in 2009/161/EU. 

(15)  Za enega od kemijskih dejavnikov iz 31 vnosov v Prilogi k tej direktivi, akrilno kislino, je Znanstveni odbor 
priporočil mejno vrednost za kratkotrajno izpostavljenost glede na referenčno obdobje ene minute. Zato je 
primerno v Prilogi k tej direktivi določiti tako mejno vrednost za kratkotrajno izpostavljenost za ta kemijski 
dejavnik. 

(16)  Pri nekaterih snoveh je treba upoštevati možnost prehajanja skozi kožo, da bi zagotovili najvišjo možno raven 
varovanja. Med kemijskimi dejavniki iz 31 vnosov v Prilogi k tej direktivi je Znanstveni odbor ugotovil možnost 
znatnega vnosa prek kože za glicerol trinitrat, ogljikov tetraklorid, vodikov cianid, metilen klorid, nitroetan, 
1,4-diklorobenzen, metil format, tetrakloroetilen, natrijev cianid in kalijev cianid. Zato je primerno poleg 
indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v Prilogi k tej direktivi navesti opombe o možnosti 
znatnega vnosa prek kože za te kemijske dejavnike. 

(17)  Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu (4), s katerim so bila opravljena posvetovanja v skladu s 
členom 3(2) Direktive 98/24/ES, je priznal, da obstajajo pomisleki glede tehnične izvedljivosti predlaganih 
indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost za dušikov monoksid in dušikov dioksid v podzemnem 
rudarstvu in gradnji predorov ter za ogljikov monoksid v podzemnem rudarstvu. Odbor je priznal tudi, da 
trenutno obstajajo izzivi v zvezi z razpoložljivostjo merilnih metodologij, ki bi se lahko uporabile za dokazovanje 
skladnosti s predlagano mejno vrednostjo za dušikov dioksid v podzemnem rudarstvu in gradnji predorov. Zato 
je primerno, da se državam članicam omogoči, da izkoristijo prehodno obdobje pri izvajanju mejnih vrednosti 
v podzemnem rudarstvu in gradnji predorov, ki so v Prilogi k tej direktivi določene za dušikov monoksid, 
dušikov dioksid in ogljikov monoksid, in da Komisija pregleda navedena vprašanja pred koncem prehodnega 
obdobja. V navedenem prehodnem obdobju lahko države članice namesto mejnih vrednosti iz Priloge k tej 
direktivi še naprej uporabljajo obstoječe mejne vrednosti. 
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(1) Direktiva Komisije 91/322/EGS z dne 29. maja 1991 o določitvi indikativne mejne vrednosti v skladu z Direktivo Sveta 80/1107/EGS 
o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim, fizikalnim in biološkim dejavnikom pri delu (UL L 177, 
5.7.1991, str. 22). 

(2) Direktiva Komisije 2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostav
ljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostav
ljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (UL L 142, 16.6.2000, str. 47). 

(3) Direktiva Komisije 2009/161/EU z dne 17. decembra 2009 o določitvi tretjega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno 
izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES in o spremembi Direktive 2000/39/ES (UL L 338, 19.12.2009, str. 87). 

(4) Sklep Sveta 2003/C 218/01 z dne 22. julija 2003 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (UL C 218, 
13.9.2003, str. 1). 



(18)  Države članice so se v skladu s Skupnimi političnimi izjavami z dne 28. septembra 2011 držav članic in Komisije 
o obrazložitvenih dokumentih (1) zavezale, da bodo v upravičenih primerih uradnemu obvestilu o ukrepih za 
prenos priložile enega ali več dokumentov, v katerih bo pojasnjeno razmerje med sestavnimi elementi direktive in 
ustreznimi deli nacionalnih instrumentov za prenos. 

(19)  Komisija v zvezi s to direktivo meni, da je predložitev takih dokumentov v obliki korelacijske tabele, ki prikazuje 
povezavo med nacionalnimi ukrepi in to direktivo, upravičena, glede na to, da v nacionalni zakonodaji za 
nekatere dejavnike že obstajajo nacionalne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, ter zaradi raznovrstnosti 
in tehnične narave pravnih instrumentov na nacionalni ravni za določitev mejnih vrednosti za poklicno izpostav
ljenost. 

(20)  Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu je svoji mnenji podal 27. novembra 2014 in 21. maja 2015. 

(21)  Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Odbora za tehnični napredek, ustanovljenega na podlagi člena 17 
Direktive Sveta 89/391/EGS – 

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO: 

Člen 1 

Določi se četrti seznam indikativnih mejnih vrednosti Unije za poklicno izpostavljenost kemijskim dejavnikom, 
navedenim v Prilogi. 

Člen 2 

Države članice določijo nacionalne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost kemijskim dejavnikom, navedenim 
v Prilogi, pri čemer upoštevajo mejne vrednosti Unije. 

Člen 3 

V Prilogi k Direktivi 91/322/EGS se črtajo sklici na ocetno kislino, kalcijev dihidroksid, litijev hidrid in dušikov 
monoksid z učinkom od 21. avgusta 2018 ob upoštevanju člena 6(2)(a). 

Člen 4 

V Prilogi k Direktivi 2000/39/ES se črta sklic na 1,4-diklorobenzen z učinkom od 21. avgusta 2018. 

Člen 5 

V Prilogi k Direktivi 2009/161/EU se črta sklic na bisfenol A z učinkom od 21. avgusta 2018. 

Člen 6 

1. V podzemnem rudarstvu in gradnji predorov lahko države članice v zvezi z mejnimi vrednostmi za dušikov 
monoksid, dušikov dioksid in ogljikov monoksid izkoristijo prehodno obdobje, ki se konča najpozneje 21. avgusta 
2023. 

2. V prehodnem obdobju iz odstavka 1 lahko države članice namesto mejnih vrednosti iz Priloge še naprej 
uporabljajo naslednje: 

(a)  za dušikov monoksid: obstoječe mejne vrednosti, določene v skladu s Prilogo k Direktivi 91/322/EGS; 

(b)  za dušikov dioksid in ogljikov monoksid: nacionalne mejne vrednosti, ki veljajo na dan 1. februar 2017. 
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(1) UL C 369, 17.12.2011, str. 14. 



Člen 7 

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 
21. avgusta 2018. 

Komisiji takoj sporočijo besedila teh predpisov, uradnemu obvestilu pa priložijo enega ali več obrazložitvenih 
dokumentov v obliki korelacijskih tabel, ki prikazujejo povezavo med predpisi in to direktivo. 

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. 
Način sklicevanja določijo države članice. 

2. Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki 
ga ureja ta direktiva. 

Člen 8 

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Člen 9 

Ta direktiva je naslovljena na države članice. 

V Bruslju, 31. januarja 2017 

Za Komisijo 

Predsednik 
Jean-Claude JUNCKER  
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PRILOGA 

Št. ES (1) Št. CAS (2) IME KEMIJSKEGA DEJAVNIKA 

MEJNE VREDNOSTI 

Opomba (3) 8 ur (4) Kratkotrajno (5) 

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

— — mangan in anorganske man
ganove spojine 

(kot mangan) 

0,2 (8) 

0,05 (9) 

— — — — 

200-240-8 55-63-0 glicerol trinitrat 0,095 0,01 0,19 0,02 koža 

200-262-8 56-23-5 ogljikov tetraklorid; tetraklo
rometan 

6,4 1 32 5 koža 

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

200-580-7 64-19-7 ocetna kislina 25 10 50 20 — 

200-821-6 74-90-8 vodikov cianid 

(kot cianid) 

1 0,9 5 4,5 koža 

200-838-9 75-09-2 metilen klorid; diklorometan 353 100 706 200 koža 

200-864-0 75-35-4 viniliden klorid; 1,1-dikloroe
tilen 

8 2 20 5 — 

201-083-8 78-10-4 tetraetil ortosilikat 44 5 — — — 

201-177-9 79-10-7 akrilna kislina; prop-2-enoj
ska kislina 

29 10 59 (10) 20 (10) — 

201-188-9 79-24-3 nitroetan 62 20 312 100 koža 

201-245-8 80-05-7 bisfenol A; 4,4′-izopropili
dendifenol 

2 (8) — — — — 

202-981-2 101-84-8 difenil eter 7 1 14 2 — 

203-234-3 104-76-7 2-etilheksan-1-ol 5,4 1 — — — 

203-400-5 106-46-7 1,4-diklorobenzen; p-dikloro
benzen 

12 2 60 10 koža 

203-453-4 107-02-8 akrolein; akrilaldehid; prop- 
2-enal 

0,05 0,02 0,12 0,05 — 

203-481-7 107-31-3 metil format 125 50 250 100 koža 
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Št. ES (1) Št. CAS (2) IME KEMIJSKEGA DEJAVNIKA 

MEJNE VREDNOSTI 

Opomba (3) 8 ur (4) Kratkotrajno (5) 

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

203-788-6 110-65-6 but-2-in-1,4-diol 0,5 — — — — 

204-825-9 127-18-4 tetrakloroetilen 138 20 275 40 koža 

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

205-599-4 143-33-9 natrijev cianid 

(kot cianid) 

1 — 5 — koža 

205-792-3 151-50-8 kalijev cianid 

(kot cianid) 

1 — 5 — koža 

207-069-8 431-03-8 diacetil; butandion 0,07 0,02 0,36 0,1 — 

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

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

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

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

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

233-271-0 10102-43-9 dušikov monoksid 2,5 2 — — — 

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

262-967-7 61788-32-7 terfenil, hidrogeniran 19 2 48 5 —  

(1) Št. ES: številka Evropske skupnosti (ES), številski identifikator snovi v Evropski uniji.  
(2) Št. CAS: številka po seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.  
(3) Opomba – koža, pripisana mejni vrednosti za poklicno izpostavljenost, kaže možnost znatnega vnosa prek kože.  
(4) Merjeno ali izračunano glede na referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje (TWA).  
(5) Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost (STEL). Mejna vrednost, ki pri izpostavljenosti ne bi smela biti prekoračena in se 

nanaša na 15-minutno obdobje, razen kadar ni drugače določeno.  
(6) mg/m3: miligrami na kubični meter zraka. Za kemijske dejavnike v plinasti ali hlapni fazi je mejna vrednost izražena pri 20 °C in 

101,3 kPa.  
(7) ppm: delci na milijon v volumnu zraka (ml/m3).  
(8) Inhalabilna frakcija.  
(9) Respirabilna frakcija.  

(10) Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost glede na referenčno obdobje ene minute.   
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