
Samantekt - ársskýrsla 2016

Vinnuvernd er allra hagur. Fyrir þig og þinn vinnustað.

Evrópska vinnuverndarstofnunin



Samantekt - ársskýrsla 2016 

 Evrópska vinnuverndarstofnunin – EU-OSHA 1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe Direct er þjónusta sem aðstoðar við að svara  
spurningum um Evrópusambandið. 

 
Gjaldfrjálst númer (*):  

00 800 6 7 8 9 10 11 
(*) Sum farsímafyrirtæki bjóða ekki upp á aðgang  að 00 800 númerum eða taka gjald fyrir símtölin. 

 
 
 
 
Frekari upplýsingar um Evrópusambandið má finna á Netinu (http://europa.eu). 
 
Lúxemborg: Útgáfuskrifstofa Evrópusambandsins, 2017 
 
 
 
ISBN 978-92-9496-324-6 

ISSN 1977-2637 

doi: 10.2802/156868 

Skrá númer: TE-AF-17-001-IS-N 

 

 
© Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2017 
Afritun er leyfð ef heimildar er getið. 
 

 
Ljósmyndir 
Forsíða: © SHUTTERSTOCK/Branislav Nenin, © SHUTTERSTOCK/science photo, 
© SHUTTERSTOCK/bikeriderlondon, © EU-OSHA/Stoyko Sabotanov 

 

 



Samantekt - ársskýrsla 2016 

 Evrópska vinnuverndarstofnunin – EU-OSHA 2 

Árið 2016 var mikilvægt ár fyrir Evrópsku vinnuverndarstofnunina (EU-OSHA), en það ár fóru af stað 
nokkrar stórar kynningarherferðir.  Þar á meðal var önnur útgáfa evrópsku fyrirtækjakönnunarinnar um 
nýjar og aðsteðjandi hættur (ESENER-2) og stórt verkefni sem var styrkt af Evrópuþinginu, „Öruggari 
og heilsusamlegri vinna fyrir alla aldurshópa -  vinnuvernd í tengslum við öldrun vinnuafls“. 

Herferðin Vinnuvernd er allra hagur 2016-17 gekk mjög vel og setti á laggirnar notandavænan rafrænan 
leiðarvísi og gagnabirtingartól. Árangurinn er afrakstur mikillar vinnu og dugnaðar hjá starfsfólki EU-
OSHA, en auk þess fengu þau mikla hjálp frá landsskrifstofum og samstarfsaðilum herferðarinnar. 

 

1 Að gera ráð fyrir breytingum 
Í mars 2016, fór EU-OSHA af stað með nýtt tveggja ára 
verkefni: „Framsýni gagnvart nýjum og aðsteðjandi 
hættum í vinnuvernd í tengslum við upplýsinga- og 
fjarskiptatækni (ICT) og vinnustaðsetningu fyrir 2025“. 
Verkefnið skoðar möguleg áhrif þróunar í upplýsinga- og 
samskiptatækni og breytingar á vinnustaðsetningu á 
vinnuvernd starfsfólks. Auk þess að hvetja til umræðu 
um mögulegar stefnur og aðgerðir koma niðurstöðurnar 
til með að upplýsa ESB og stefnumótandi aðila á 
landsvísu og aðila vinnumarkaðarins. 

Höfundarnir á bak við ritrýndu greinarnar þrjár sem voru 
styrktar af EU-OSHA, um hópvirkjun (crowdsourcing), þjarkafræði og árangursbætandi lyf, kynntu 
ritgerðirnar sínar á málstofu fyrir stjórnarnefnd EU-OSHA í janúar 2016. Tvær aðrar ritrýndar greinar 
fengu styrk, annars vegar um þrívíddarprentun og hins vegar um hugbúnað fyrir starfsmannaeftirlit sem 
verða birtar síðla árs 2017. 

 
2 Staðreyndir og tölur 
2.1 ESENER 
Önnur útgáfa ESENER könnunarinnar náði til um 50 þúsund vinnustaða í 36 löndum árið 2014. 
Yfirlitsskýrsla kom út í mars 2016 og niðurstöður úr báðum 1 framhaldskönnununum voru kynntar á 
allsherjarfundi ráðgjafarnefndar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Tvær aðrar 
framhaldskannanir um (1) stjórnun sálfélagslegra hætta og (2) stjórnunarvenjur vinnuverndar fóru af 
stað 2016 og niðurstöður úr þeim verða birtar 2018. Niðurstöður ESENER-2 verða kynntar á viðburðum 
innanlands og á alþjóðlegum vettvangi. Eitt af lokaverkefnunum verður matsgerð á ESENER-2 sem 
verður notuð við þróun ESENER-3 sem fer af stað snemma árs 2019. 

                                            
 
1 „Þátttaka starfsfólks við stjórnun vinnuverndar“, þar á meðal aðalskýrslan, samantekt og skýrslur sjö landa ásamt 

„Sameiginlegri greiningu á þremur stærstu könnununum á vinnuvernd: ESENER-2, LFS 2013 útgáfan um vinnuslys og önnur 
vinnutengd heilsuvandamál og sjötta EWCS skýrslan, gefin út sem aðalskýrsla og samantekt. 

© EU-OSHA, Shutterstock/science photo 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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2.2 Yfirlit yfir vinnuverndarmál: 
Þriggja ára tilraunaverkefninu „Öruggari og heilsusamlegri vinna fyrir alla aldurshópa – vinnutengt öryggi 
og heilsa í tengslum við vinnuafl sem er að eldast“ lauk árið 2016. Meginmarkmið þess var að kanna 
leiðir til að bæta vinnuvernd í tengslum við vandamál sem fylgja öldrun vinnuafls og til að hjálpa til við 
stefnumótun á þessu sviði.  Helstu niðurstöður skýrslunnar má finna í „Öruggari og heilsusamlegri vinna 
fyrir alla aldurshópa — Endanleg heildar greiningarskýrsla“. 

Fyrstu niðurstöður þriggja ára verkefnis við að greina 
skilvirkar stefnur, áætlanir og aðferðir við stjórnun 
vinnuverndar með áherslu á örfyrirtæki og smáfyrirtæki 
(MSE) voru birtar 2016. Skýrslan, „Samhengi og fyrirkomulag 
varðandi vinnuvernd hjá ör- og smáfyrirtækjum innan ESB — 
SESAME verkefnið“, staðfestir mikilvægi ör- og smáfyrirtækja 
í hagkerfi ESB og hún staðfestir einnig áhyggjur varðandi  
öryggi og heilsu starfsfólks og undirstrikar þætti sem leiða til 
lélegrar vinnuverndarstjórnunar innan smárra fyrirtækja. 
Önnur skýrsla, út frá sjónarhorni starfsfólks og eiganda ör- 
og smáfyrirtækja, verður birt 2017. 

Vinna við öll verkefnin í yfirlitinu yfir vinnuverndarmál um vinnutengda sjúkdóma og örorku hélt áfram 
2016. Fræðileg samantekt um fyrsta verkefnið, „Endurhæfing og endurkoma til vinnu eftir krabbamein“, 
var gefin út á alþjóðlega krabbameinsdeginum, þann 4. febrúar 
2017. Fræðilegar samantektir um önnur verkefni2 verða birtar 
síðar á árinu 2017. 

Annað verkefni í yfirlitinu um vinnuverndarmál, „Kostnaður og 
ábati vinnuverndar“, miðar að því að meta gildi vinnuverndar 
fyrir samfélagið, til að hjálpa stefnumótandi aðilum, 
vísindamönnum og milliliðum að taka upplýstar ákvarðanir um 
stefnur í vinnuvernd og aðferðir. Upphaflega skýrslan um 
greinargerð á gögnunum, ‘Kostnaðarmat á vinnutengdum 
slysum og heilsukvillum: Greining á evrópskum gagnagjöfum’, 
var birt 2016. Fyrsti hluti annars stigs verkefnisins fór af stað 
2016. Gagnabirtingartól verður kynnt síðar á árinu 2017 og 
nákvæmara kostnaðarlíkan mun fylgja í kjölfarið. 

 

3 Tól fyrir stjórnun á vinnuverndarmálum 
OiRA er flaggskip EU-OSHA á vefnum og býður evrópskum fyrirtækjum upp á gjaldlaus gagnvirk tól til 
að framkvæma áhættumat á vinnustað. Tólin eru sérstaklega hönnuð fyrir ólíkar þarfir á milli 
atvinnugreina og á milli landa.  Vefsíða OiRA fékk yfirhalningu árið 2016 og opnaði aftur í janúar 2017. 
Í lok árs 2016 var búið að gefa út yfir 100 OiRA tól og yfir 50.000 áhættumöt höfðu þá verið framkvæmd 
með þessum tólum. OiRA samfélagið er ein af helstu ástæðum fyrir velgengi verkefnisins. Á árinu 2016 

                                            
 
2 Sérstakir vinnutengdir sjúkdómar af völdum líffræðilegra efna og aðferðarfræði við greiningu á vinnutengdum sjúkdómum með 

vísbendinga- og viðvörunarkerfum. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://oiraproject.eu/en/
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unnu EU-OSHA og samfélagið náið saman við að vekja athygli á OiRA. EU-OSHA setti einnig saman 
sérstakt OiRA verkfærasett, sem verður gefið út 2017, en það mun hjálpa til við að kynna OiRA um alla 
Evrópu. 

EU-OSHA styður einnig við þróun og hvetur til notkunar á öðrum rafrænum vinnuverndartólum. 
Vinnustofa um rafræn tól var haldin í þessum tilgangi í Bilbao í september 2016. Sérfræðingar héldu 
kynningar um þróun rafrænna tóla og hvernig á að búa til snjallsímaöpp í aðeins fimm skrefum. Það 
stendur til að halda annað námskeið um rafræn tól í september 2017. Þar verður fjallað um hættuleg 
efni sem er jafnframt viðfangsefni herferðarinnar Vinnuvernd er allra hagur 2018-19. 

 

4 Vitundarvakning 
4.1 Herferðir 
Úttekt á Vinnuvernd er allra hagur 2014-15: Vinnuvernd er allra hagur: streitustjórnun leiddi í ljós að 
þessi herferð gekk betur en allar fyrri herferðir og að hún hafi orðið öflugur hvati til breytinga. EU-OSHA 
mun skoða nokkur verkefni eins og hvernig megi sérsníða efni herferðar að aðstæðum í hverju landi og 
mun nýta reynsluna við mótun herferðarinnar Vinnuvernd er allra hagur 2018-19. 

Herferðin Vinnuvernd er allra hagur 2016-17: Vinnuvernd 
fyrir alla aldurshópa fór af stað 15. apríl 2016. Hún leggur 
sérstaka áherslu á forvarnir til að viðhalda sjálbærri 
starfsævi. 

Landsskrifstofur EU-OSHA eru undirstaða hverrar 
herferðar fyrir Vinnuvernd er allra hagur, en þær stýra 
herferðunum í hverju landi fyrir sig. Þær sjá um allt í 
kringum herferðirnar, t.d. viðburði, samskipti við fjölmiðla 
og kynningarmál og það er fyrst og fremst þeim að þakka 
að herferðirnar hafa náð að varpa ljósi á mikilvægi 
heilsusamlegra og sjálfbærra vinnustaða fyrir alla 
aldurshópa. 

Herferðinni fylgdi gífurlegt magn af efni, þar á meðal 
grunnpakki fyrir herferðina á 25 tungumálum. Í lok 
desember var búið að dreifa um 800.000 efnishlutum fyrir herferðina. Á meðal þess sem herferðin 
innihélt var „Rafrænn leiðarvísir um heilsusamlegt vinnuumhverfi fyrir alla aldurshópa“ og sjónræna 
veftólið, „Öruggari og heilsusamlegri vinna fyrir alla aldurshópa“, sem gerir notandanum kleift að skoða 
upplýsingarnar með gagnvirkum hætti. 

Á Evrópuviku vinnuverndar, sem stóð yfir frá 24. til 28. október, voru haldnir hundruðir viðburða um alla 
Evrópu til að vekja athygli á málefni herferðarinnar. EU-OSHA og einn helsti samstarfsaðili þess í 
fjölmiðlum, PPE.org, stóðu fyrir spjalli í beinni á Twitter og þar gafst samstarfsaðilum herferðarinnar í 
fjölmiðlum að taka viðtal við dr. Sedlatschek. 

Herferðin náði yfir 100 opinberum samstarfsaðilum (OCP) og 34 samstarfsaðilum í fjölmiðlum. Opinberu 
samstarfsaðilarnir héldu fjölda viðburða árið 2016, þar á meðal kynningu um góða starfshætti hjá Ideal 
Standard og Lego. Opinberu samstarfsaðilarnir settu einnig saman stýrihóp fyrir opinbera samstarfsaðila 

Byrjun herferðar, Heilsusamlegir vinnustaðir fyrir alla 
aldurshópa, Brussel, apríl 2016. 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
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herferðarinnar Vinnuvernd er allra hagur sem á að þróa og kynna miðlun góðra starfsvenja og 
gagnkvæma þekkingarmiðlun. 

Herferðin var kynnt á samfélagsmiðlum (#EUhealthyworkplaces), í nýjum greinum og í fréttabréfum 
herferðarinnar. 

Undirbúningur fyrir herferðina Vinnuvernd er allra hagur 2018-19: Vinnuvernd er allra hagur Áhættumat 
efna á vinnustað er í undirbúningi. 

4.2 Liðir í vitundarvakningu 
Í nóvember 2016 voru kvikmyndaverðlaun Vinnuvernd er allra hagur veitt Jakob Schmidt í DOK Leipzig 
fyrir myndina Að vera kennari (Zwischen den Stühlen). Myndin fjallar um þrjá unga kennara sem eru að 
hefja störf við kennslu í skóla, en sagan er sögð með hjartnæmum og gamansömum hætti. Á sama tíma 
vekur hún áhorfandann til umhugsunar um sálfélagslegar áhættur sem steðja að ungum kennurum. 
Myndin var þýdd yfir á 13 tungumál og send á landsskrifstofur á DVD. 

Herferðin Vinnuvernd er allra hagur er ekki fullbúin án 
Napo myndarinnar. Ný mynd, Napo í ... Aftur til 
heilsusamlegrar framtíðar var gefin út til að vekja 
athygli á viðfangsefni herferðarinnar Vinnuvernd er 
allra hagur 2016-17. Napo fyrir kennara verkærakistan 
hélt í vinsældir sínar á árinu 2016 og núna er komin út 
tékknesk útgáfa. 

EU-OSHA skipulagði fjölda viðburða yfir árið, þar á 
meðal fögnuð í tilefni Evrópudagsins 9. maí. Samtökin 
stóðu einnig fyrir vinnustofu þegar ráðstefnan 
European Health Forum Gastein var haldin í 19. sinn í 

september og þau tóku þátt í 12.  alþjóðlegu ráðstefnunni World Conference on Injury Prevention and 
Safety Promotion í Tampere sem fór líka fram í september. Þau voru líka þátttakendur þegar ráðstefnan 
World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion var haldin í 12. sinn í Prag og í 
formennskuráðstefnu Slóvakíu í Bratislava, en báðar fóru fram í október. Ráðstefnan EU Agencies 
Forum sem fór fram í Brussel í desember leiddi saman sérstofnanir ESB, hagsmunaaðila og 
stefnumótandi aðila í umræður á háu stigi. 

 
5 Samstarf um þekkingu 
OSHwiki er samstarfsvettvangur EU-OSHA á netinu á mörgum tungumálum sem gerir notendum kleift 
að setja inn og deila þekkingu um vinnuvernd á netinu. Árið 2016 kynnti EU-OSHA OSHwiki vefsíðuna 
til að stækka samfélagið og miðla þekkingunni. Þar af leiðandi voru nýjar greinar birtar og eldri greinar 
yfirfarnar og þýddar. Í kjölfar hagkvæmnisathugunar á framtíð OSHwiki er EU-OSHA nú að undirbúa 
langtímaáætlun fyrir vefinn. 

Á árinu 2016 lagði EU-OSHA mesta áherslu á vinnutengd krabbamein með vitundarvakningu og miðlun 
góðra starfsvenja. Hún vann líka náið með fimm evrópskum samstarfsaðilum við að setja saman Vegvísi 
um krabbameinsvaldandi efni, til að styðja við samkomulagið sem var undirritað 25. maí 2016. 
Vegvísirinn fjallar um breytingartillögur á Tilskipun um krabbameinsvaldandi efni og stökkbreytandi efni 
(2004/37/EB) sem miðar að því að draga úr hættum gagnvart starfsfólki vegna nálægðar við 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work


Samantekt - ársskýrsla 2016 

 Evrópska vinnuverndarstofnunin – EU-OSHA 6 

krabbameinsvaldandi efni. EU-OSHA aðstoðaði jafnframt framvkæmdastjórn Evrópusambandsins við 
endurskoðun tilskipunarinnar með þátttöku í fundarhaldi. 

 

6 Samstarf og samskipti við fyrirtæki 
Á fundum sem haldnir voru 2016 samþykkti stjórnarnefndin að framlengja samning framkvæmdastjórans 
um önnur fimm ár og ákvað að stofnunin skyldi starfa sem stýrinefnd OiRA. Á meðal mikilvægra mála 
sem tekin voru fyrir hjá ýmsum ráðgjafahópum EU-OSHA var hlutverk landsskrifstofa í samskiptum og 
herferðum (ráðgjafahópur um samskipti og kynningu) og áætlun herferðarinnar Vinnuvernd er allra 
hagur 2018-19 (ráðgjafahópur um samskipti og kynningu og ráðgjafahópur um þekkingu á vinnuvernd). 

Á evrópustigi hélt EU-OSHA áfram að efla tengslin við Evrópuþingið og framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins með því að veita ráðgjöf um vinnuvernd og með þátttöku í samráðsnefndum aðila 
vinnumarkaðarins. Með því að sitja fundi þingnefndarinnar um atvinnu- og félagsmál var hún í reglulegu 
sambandi við meðlimi Evrópuþingsins og vakti athygli á sinni vinnu. EU-OSHA hélt jafnframt áfram nánu 
samstarfi við aðila vinnumarkaðarins og Eurofound. 

Til að ná markmiðum sínum er EU-OSHA í samstarfi við landsskrifstofurnar og Evrópska fyrirtækjanetið 
(EEN). Í fyrsta skipti sátu EEN OSH sendiherrar lokafund landsskrifstofanna. EU-OSHA starfar með 
EEN við að efla öryggi og heilbrigði á vinnustöðum hjá ör- og smáfyrirtækjum, en samstarfið er hluti af 
samskiptaverkefni stofnananna. Á árinu 2016 fjölgaði EEN OSH sendiherrum umtalsvert - úr 17 árið 
2015 yfir í 28 árið 2016. 

Og EU-OSHA náði líka góðum árangri varðandi sýnileika á netinu, en allar vefsíður stofnunarinnar fengu 
samanlagt yfir 2,4 milljónir heimsókna og sýnileiki EU-OSHA á samfélagsmiðlum hélt líka áfram að 
aukast á öllum stöðum (Twitter, Facebook, LinkedIn og YouTube) og jókst t.d. um 19% miðað við 2015 
á Twitter. Áskrifendum OSHmail, fréttabréf EU-OSHA á netinu, fjölgaði einnig í rúmlega 73.000. 

EU-OSHA starfrækir sex landsskrifstofur í vestanverðum Balkan-löndunum og í Tyrklandi til að aðstoða 
við innleiðingu þeirra í þríhliða evrópska vinnuverndarfyrirkomulagið. Vinnan með þessum löndum er 
styrkt af IPA-fjármögnunarleiðinni. Þessi stuðningur varð til þess að á árinu 2016 gátu yfir 200 
starfsmenn vinnuverndar og aðila vinnumarkaðarins frá þessum löndum tekið þátt í þjálfun, vinnustofum 
og námskeiðum. Þessi mikilvæga upplýsingamiðlun hefur leitt til betri skilnings á evrópskum 
vinnuverndarstarfsvenjum og bættra skoðanaskipta aðila vinnumarkaðarins á öllu svæðinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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HVERNIG Á AÐ NÁLGAST RIT EVRÓPUSAMBANDSINS 

Gjaldfrjáls rit: 

• eitt eintak: 
í gegnum bókabúð Evrópusambandsins (http://bookshop.europa.eu); 

• fleiri en eitt eintak eða veggspjöld/kort: 
frá sendiskrifstofum Evrópusambandsins ((http://ec.europa.eu/represent_en.htm); frá 
sendinefndum í löndum utan Evrópusambandsins (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm); 
með því að hafa samband við þjónustuna Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) 
eða með því að hringja í 00 800 6 7 8 9 10 11 (gjaldfrjálst símanúmer alls staðar í 
Evrópusambandinu) (*). 
 
(*) Veittar upplýsingar eru gjaldfrjálsar, svo eru flest símtöl (þrátt fyrir að sum símafyrirtæki, símaklefar eða hótel kunni að 
taka gjald fyrir). 

Verðlögð rit: 

• í gegnum bókabúð Evrópusambandsins (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu/
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Evrópska vinnuverndarstofnunin -  EU-OSHA  

12 Santiago de Compostela, 
E-48009 Bilbao - Spáni 
Sími +34 944358400 
Fax +34 944358401 
Tölvupóstfang: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Vinnuverndarstofnun Evrópu (EU-OSHA) 
leggur sitt af mörkunum við að gera Evrópu 

að öruggari, heilbrigðari og afkastameiri stað 

til að vinna á. Stofnunin rannsakar, þróar og 

dreifir áreiðanlegum, réttum og óhlutdrægum 

upplýsingum um öryggis- og heilbrigðismál og 

skipuleggur vitundarherferðir um alla Evrópu. 

Stofnunin, sem var sett á fót af 

Evrópusambandinu árið 1994 og er með 

höfuðstöðvar í Bilbaó á Spáni, stuðlar að 

samvinnu fulltrúa framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins, fulltrúa frá stjórnsýslu-

stofnunum aðildarríkjanna, frá samtökum 

atvinnurekenda og launþega ásamt leiðandi 

sérfræðinga frá hverju og einu aðildarríki ESB 

og annars staðar frá. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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