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Proposta de diretiva (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

_____________________________________________________________

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O 10.º princípio do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, proclamado em 
Gotemburgo em 17 de novembro de 2017, 
prevê que os trabalhadores têm direito a 
um ambiente de trabalho são, seguro e bem 
adaptado. O direito a um elevado nível de 
proteção da saúde e segurança no trabalho, 
bem como a um ambiente de trabalho 
adaptado às necessidades profissionais dos 
trabalhadores e que lhes permita 
prolongar a sua participação no mercado 
de trabalho, inclui igualmente a proteção 
contra agentes cancerígenos e mutagénicos 
no local de trabalho.

(1) Concretizar os princípios e direitos 
estabelecidos pelo Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais43, proclamado em 
Gotemburgo em 17 de novembro de 2017, 
representa um compromisso político 
comum e uma responsabilidade política 
partilhada da UE, dos Estados-Membros e 
dos parceiros sociais, em consonância as 
respetivas competências. O 10.º princípio 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
prevê que os trabalhadores têm direito a 
um ambiente de trabalho são, seguro e bem 
adaptado. O direito a um elevado nível de 
proteção da saúde e segurança no trabalho, 
bem como a um ambiente de trabalho 
adaptado às necessidades profissionais dos 
trabalhadores também inclui a proteção 
contra agentes cancerígenos e mutagénicos 
no local de trabalho, independentemente 
das modalidades e da duração da relação 
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de trabalho ou da exposição. 

__________________ __________________
43 Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
novembro de 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_pt

43 Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
novembro de 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_pt

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os artigos 153.º, 154.º e 155.º do 
TFUE estabelecem a esfera de 
competências e a autoridade dos parceiros 
sociais no que diz respeito à negociação e 
aplicação de acordos em matéria de saúde 
e segurança no trabalho e a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia garante, em particular, no 
artigo 2.º, o direito fundamental à vida e, 
no artigo 31.º, n.º 1, o direito a condições 
de trabalho justas e equitativas em termos 
de saúde, segurança e dignidade.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Diretiva 2004/37/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho44 tem 
por objetivo proteger os trabalhadores 
contra os riscos para a sua saúde e 
segurança decorrentes da exposição a 
agentes cancerígenos ou mutagénicos no 
local de trabalho. A Diretiva 2004/37/CE 
prevê um nível uniforme de proteção 
contra os riscos ligados à exposição a 
agentes cancerígenos ou mutagénicos, 

(2) A Diretiva 2004/37/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho44 tem 
por objetivo proteger os trabalhadores 
contra os riscos para a sua saúde e 
segurança decorrentes da exposição a 
agentes cancerígenos ou mutagénicos no 
local de trabalho. A Diretiva 2004/37/CE 
prevê um nível uniforme de proteção 
contra os riscos ligados à exposição a 
agentes cancerígenos ou mutagénicos, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
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definindo um conjunto de princípios gerais 
que permitem que os Estados-Membros 
assegurem a aplicação coerente das 
prescrições mínimas. Os valores-limite 
vinculativos de exposição profissional 
estabelecidos com base nas informações 
disponíveis, nomeadamente em dados 
científicos e técnicos, na viabilidade 
económica, numa avaliação minuciosa do 
impacto socioeconómico e nos protocolos e 
técnicas existentes para a medição da 
exposição no local de trabalho, são 
componentes importantes do dispositivo 
geral de proteção dos trabalhadores 
estabelecido pela Diretiva 2004/37/CE. As 
prescrições mínimas previstas na 
Diretiva 2004/37/CE têm por objetivo 
proteger os trabalhadores ao nível da 
União. Os Estados-Membros podem definir 
valores-limite vinculativos de exposição 
profissional mais rigorosos.

definindo um conjunto de princípios gerais 
que permitem que os Estados-Membros 
assegurem a aplicação coerente das 
prescrições mínimas. Os valores-limite 
vinculativos de exposição profissional têm 
de basear-se em dados concretos, ser 
proporcionais e mensuráveis, devendo ser 
estabelecidos com base nas informações 
disponíveis, nomeadamente em dados 
científicos e técnicos atualizados, na 
viabilidade económica da sua aplicação e 
observância, numa avaliação minuciosa do 
impacto socioeconómico e nos protocolos e 
técnicas existentes para a medição da 
exposição no local de trabalho. Esses 
valores-limite são componentes 
importantes do dispositivo geral de 
proteção dos trabalhadores estabelecido 
pela Diretiva 2004/37/CE. As prescrições 
mínimas previstas na Diretiva 2004/37/CE 
têm por objetivo proteger os trabalhadores 
ao nível da União. Os Estados-Membros 
podem, em estreita colaboração com os 
parceiros sociais, definir valores-limite 
vinculativos de exposição profissional mais 
rigorosos. Se tiver sido fixado um valor-
limite para um agente cancerígeno ou 
mutagénico, a exposição dos 
trabalhadores deve, na medida do 
tecnicamente possível, ser inferior ao 
valor-limite definido.

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A Diretiva 2004/37/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho visa 
abranger as substâncias e misturas que 
satisfazem os critérios de classificação 
como substâncias cancerígenas e/ou como 
agentes cancerígenos de categoria 1A ou 
1B, tal como estabelecido pelo anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, bem 
como as substâncias, misturas ou 
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processos referidos no anexo I da 
presente diretiva. As substâncias que 
satisfazem os critérios de classificação 
como agentes cancerígenos ou 
mutagénicos de categoria 1A ou 1B, tal 
como estabelecido pelo anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008, são as 
substâncias com uma classificação 
harmonizada ou classificadas em 
conformidade com o artigo 4.º ou 36.º 
desse mesmo regulamento e notificadas à 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
(ECHA), em conformidade com o artigo 
40.º. As substâncias em causa são 
enumeradas no inventário de 
classificação e rotulagem público mantido 
pela ECHA. Deve procurar-se aprofundar 
a cooperação com o CIIC, de modo a que, 
no futuro, as substâncias classificadas 
pelo CIIC como substâncias cancerígenas 
da categoria 1 ou 2A sejam consideradas 
como satisfazendo os critérios de 
classificação como agentes cancerígenos 
de categoria 1A ou 1B estabelecidos no 
anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008. 

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Verificam-se ainda grandes 
diferenças nos Estados-Membros no que 
diz respeito à fixação dos valores-limite 
para os agentes cancerígenos e 
mutagénicos, o que resulta em níveis de 
proteção dos trabalhadores divergentes 
em toda a União e distorce a 
concorrência.

Alteração 6

Proposta de diretiva
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Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os valores-limite de exposição 
profissional são parte integrante da gestão 
dos riscos ao abrigo da 
Diretiva 2004/37/CE. O cumprimento 
desses valores-limite não prejudica outras 
obrigações que, nos termos da 
Diretiva 2004/37/CE, impendam sobre as 
entidades patronais, como a redução da 
utilização de agentes cancerígenos e 
mutagénicos no local de trabalho, a 
prevenção ou a redução da exposição dos 
trabalhadores a agentes cancerígenos ou 
mutagénicos e as medidas que deverão ser 
aplicadas para o efeito. Essas medidas 
deverão incluir, na medida em que tal seja 
tecnicamente possível, a substituição dos 
agentes cancerígenos ou mutagénicos por 
substâncias, misturas ou processos que não 
sejam perigosos, ou que sejam menos 
perigosos, para a saúde dos trabalhadores, 
o recurso a sistemas fechados ou outras 
medidas que visem reduzir o nível de 
exposição dos trabalhadores. Nesse 
contexto, é essencial ter em conta o 
princípio de precaução em caso de 
incerteza.

(3) Os valores-limite de exposição 
profissional são parte integrante da gestão 
dos riscos ao abrigo da 
Diretiva 2004/37/CE. Os valores-limite 
devem ser revistos regularmente, de 
acordo com os princípios da precaução e 
da proteção dos trabalhadores, e à luz dos 
dados científicos e técnicos disponíveis no 
que diz respeito aos agentes cancerígenos 
e mutagénicos. Os valores-limite 
aplicáveis às substâncias enumeradas no 
anexo III visam minimizar, na medida do 
possível, o risco adicional de cancro 
resultante do trabalho com essas 
substâncias.  Nessa base, não é de prever 
que o risco adicional seja superior a 1 em 
2500 da média ponderada de uma vida 
ativa normal. Importa igualmente 
ponderar a melhoria das técnicas de 
medição, das medidas de gestão dos riscos 
e de outros fatores pertinentes. O 
cumprimento desses valores-limite não 
prejudica outras obrigações que, nos 
termos da Diretiva 2004/37/CE, impendam 
sobre as entidades patronais, como a 
redução da utilização de agentes 
cancerígenos e mutagénicos no local de 
trabalho, a prevenção ou a redução da 
exposição dos trabalhadores a agentes 
cancerígenos ou mutagénicos e as medidas 
que deverão ser aplicadas para o efeito. 
Essas medidas deverão incluir, na medida 
em que tal seja tecnicamente possível, a 
substituição dos agentes cancerígenos ou 
mutagénicos por substâncias, misturas ou 
processos que não sejam perigosos, ou que 
sejam menos perigosos, para a saúde dos 
trabalhadores, o recurso a sistemas 
fechados ou outras medidas que visem 
reduzir o nível de exposição dos 
trabalhadores.
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Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Em farmacologia, os medicamentos 
perigosos são os medicamentos que, 
comprovadamente, causam danos, devido 
à sua genotoxicidade, carcinogenicidade, 
teratogenicidade, toxicidade reprodutiva e 
outras formas de toxicidade em doses 
baixas1-A. Estes medicamentos incluem 
agentes citotóxicos, que inibem ou 
impedem o rápido crescimento e a divisão 
das células cancerosas, principalmente 
utilizados no tratamento do cancro, 
frequentemente no âmbito de uma 
quimioterapia. No entanto, os 
medicamentos citotóxicos disponíveis para 
utilização corrente são, de um modo 
geral, não seletivas, sendo, por 
conseguinte, suscetíveis de também de 
causar danos às células normais (não 
tumorais). Deste modo, muitos 
medicamentos citotóxicos são conhecidos 
por serem genotóxicos, carcinogénicos ou 
mutagénicos.
_______________
1-A Monografias do CIIC sobre a 
avaliação dos riscos cancerígenos para a 
saúde humana, volumes 1-121, 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classifica
tion/index.php.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Por conseguinte, é importante 
proteger os trabalhadores expostos a 
substâncias cancerígenas ou mutagénicas 
resultantes da preparação, administração 
ou eliminação de medicamentos 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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perigosos, nomeadamente medicamentos 
citotóxicos, e de uma atividade 
profissional que implique a exposição a 
substâncias cancerígenas ou mutagénicas 
no contexto da prestação de serviços 
relacionados com a limpeza, o transporte, 
a lavagem de roupa, a eliminação de 
resíduos de medicamentos perigosos ou de 
materiais contaminados com 
medicamentos perigosos, bem como de 
cuidados pessoais prestados a doentes 
tratados com medicamentos perigosos. 
Como primeira medida, a Comissão 
publicou orientações específicas para 
reduzir os riscos para a saúde e a 
segurança no trabalho no setor dos 
cuidados de saúde, nomeadamente sobre 
os riscos associados à exposição a 
medicamentos citotóxicos, num guia 
dedicado à prevenção e às boas práticas.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) Numa segunda fase, e tendo 
em conta a evolução mais recente do 
conhecimento científico, a Comissão deve 
avaliar a possibilidade de alargar o 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2004/73/CE de modo a abranger os 
medicamentos perigosos, nomeadamente 
os medicamentos citotóxicos cancerígenos 
ou mutagénicos, ou propor um 
instrumento jurídico mais adequado, a 
fim de garantir a segurança profissional 
dos trabalhadores que manipulam esses 
medicamentos. Assim, se for caso disso, a 
Comissão deverá apresentar uma 
proposta legislativa após consulta dos 
parceiros sociais. Tal deve ser feito sem, 
contudo, pôr em causa ou comprometer o 
acesso dos doentes aos melhores 
tratamentos disponíveis, em consonância 
com o artigo 168.º, n.º 1, do TFUE. 
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Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os níveis máximos para a exposição 
dos trabalhadores a determinados agentes 
cancerígenos ou mutagénicos são 
estabelecidos sob a forma de valores que, 
nos termos da Diretiva 2004/37/CE, não 
podem ser excedidos.

(5) Os níveis máximos para a exposição 
dos trabalhadores a determinados agentes 
cancerígenos ou mutagénicos são 
estabelecidos no anexo III sob a forma de 
valores que, nos termos da 
Diretiva 2004/37/CE, não podem ser 
excedidos. Podem ser introduzidas no 
anexo II da Diretiva 2004/37/CE 
recomendações práticas para a vigilância 
sanitária dos trabalhadores, sem que tal 
lhes confira um caráter vinculativo.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A presente diretiva reforça a proteção 
da saúde e da segurança dos trabalhadores 
no seu local de trabalho. Devem ser 
estabelecidos novos valores-limite na 
Diretiva 2004/37/CE à luz das informações 
disponíveis, nomeadamente de novos 
dados científicos e técnicos e de melhores 
práticas, técnicas e protocolos assentes em 
dados comprovados para a medição do 
nível de exposição no local de trabalho. 
Essas informações deverão incluir, se 
possível, dados relativos aos riscos 
residuais para a saúde dos trabalhadores, 
recomendações do Comité Científico em 
matéria de limites de exposição 
ocupacional (SCOEL) e pareceres do 
Comité de Avaliação dos Riscos (RAC) da 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 

(6) A presente diretiva reforça a proteção 
da saúde e da segurança dos trabalhadores 
no seu local de trabalho. A Comissão deve 
rever regularmente a presente diretiva e 
apresentar propostas legislativas, se for 
caso disso. Devem ser estabelecidos novos 
valores-limite na Diretiva 2004/37/CE à 
luz das informações disponíveis, 
nomeadamente de novos dados científicos 
e técnicos e de melhores práticas, técnicas 
e protocolos assentes em dados 
comprovados para a medição do nível de 
exposição no local de trabalho. Essas 
informações deverão incluir, se possível, 
dados relativos aos riscos residuais para a 
saúde dos trabalhadores, recomendações do 
Comité Científico em matéria de limites de 
exposição ocupacional a agentes químicos 
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(ECHA), bem como pareceres do Comité 
Consultivo para a Segurança e a Saúde no 
Local de Trabalho (CCSST). As 
informações relativas ao risco residual, 
tornadas públicas ao nível da União, são 
úteis para eventuais trabalhos futuros 
destinados a limitar os riscos resultantes da 
exposição profissional a agentes 
cancerígenos e mutagénicos. A 
transparência dessas informações deverá 
ser mais incentivada.

(SCOEL) e pareceres do Comité de 
Avaliação dos Riscos (RAC) da Agência 
Europeia dos Produtos Químicos (ECHA), 
bem como pareceres do Comité Consultivo 
para a Segurança e a Saúde no Local de 
Trabalho (CCSST) e monografias do 
Centro Internacional de Investigação do 
Cancro  (CIIC1-A). As informações 
relativas ao risco residual são valiosas para 
futuros trabalhos com vista a limitar os 
riscos da exposição profissional a agentes 
cancerígenos e mutagénicos e devem ser 
tornadas públicas ao nível da União. 
Neste contexto, a transparência constitui 
um instrumento de prevenção e deverá ser 
assegurada. A presente diretiva segue as 
recomendações específicas do SCOEL e 
do CCSST, cuja importância foi 
sublinhada em anteriores alterações à 
Diretiva 2004/37/CE.

1-A O Centro Internacional de 
Investigação do Cancro foi criado em 
1965 pela Organização Mundial da Saúde 
das Nações Unidas.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) É igualmente necessário considerar 
outras vias de absorção, para além da 
inalação, de todos os agentes cancerígenos 
e mutagénicos, incluindo a possibilidade de 
penetração cutânea, a fim de garantir o 
melhor nível de proteção possível. As 
alterações do anexo III da 
Diretiva 2004/37/CE previstas na presente 
diretiva constituem mais um passo num 
processo a mais longo prazo iniciado para 
atualizar a Diretiva 2004/37/CE.

(7) À luz dos dados científicos, é 
igualmente necessário considerar outras 
vias de absorção, para além da inalação, de 
todos os agentes cancerígenos e 
mutagénicos, tendo em conta observações 
relativas à possibilidade de penetração 
cutânea, mais concretamente através de 
uma notação «pele», a fim de garantir o 
melhor nível de proteção possível. As 
alterações do anexo III da 
Diretiva 2004/37/CE previstas na presente 
diretiva constituem mais um passo num 
processo a mais longo prazo iniciado para 
atualizar a Diretiva 2004/37/CE.
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A campanha de 2018-2019 
lançada pela Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-
OSHA), intitulada «Locais de trabalho 
saudáveis: gerir as substâncias 
perigosas», constitui um primeiro passo.  
Convém que a EU-OSHA trabalhe em 
estreita colaboração com os Estados-
Membros e reforce o intercâmbio de boas 
práticas, a fim de prestar informações 
adaptadas às necessidades específicas e 
dar exemplos de boas práticas aos que 
trabalham com determinadas substâncias, 
designadamente substâncias citotóxicas, 
pondo em evidência o desenvolvimento 
das políticas e o quadro legislativo já em 
vigor.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A)  O cádmio é um elemento 
encontrado naturalmente a que os seres 
humanos estão expostos através do 
cigarro, de alimentos e de fontes 
industriais. Os rins e, provavelmente, os 
ossos são os órgãos mais sensíveis à 
toxicidade sistémica do cádmio decorrente 
de uma exposição profissional (órgãos-
alvo críticos).  O cádmio é um tóxico 
cumulativo, estando as manifestações 
sistémicas associadas à exposição crónica 
relacionadas com a carga corporal do 
elemento (acumulada no fígado e nos 
rins). Os marcadores biológicos como a 
Cd-U (excreção de cádmio através da 
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urina) permitem avaliar a carga corporal 
e a integração de todas as fontes de 
exposição ao cádmio, nomeadamente 
através da alimentação contaminada e do 
fumo. A utilização de tais biomarcadores 
na maior parte dos estudos 
epidemiológicos realizados em contextos 
profissionais permitiu aos investigadores 
documentar de forma fiável as relações 
dose-efeito. Um valor-limite biológico 
permitiria, pois, proteger os trabalhadores 
contra a toxicidade sistémica do cádmio e 
sobretudo contra os seus efeitos a nível 
renal e ósseo1-A.  A monitorização 
biológica pode, assim, contribuir para a 
proteção dos trabalhadores no local de 
trabalho, mas apenas como forma 
complementar de monitorização da 
concentração de cádmio (e dos seus 
compostos inorgânicos) no ar dentro da 
zona de respiração de um trabalhador.
__________________
1-A 

https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-
1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-
336%20Cadmium%20and%20its%20inor
ganic%20compounds.pd

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) No que diz respeito ao cádmio, pode 
ser difícil cumprir um valor-limite de 
0,001 mg/m3 em alguns setores a curto 
prazo. Por conseguinte, deverá ser 
introduzido um período transitório de sete 
anos durante o qual deverá aplicar-se o 
valor-limite de 0,004 mg/m3.

(12) No que diz respeito ao cádmio, pode 
ser difícil cumprir um valor-limite de 
0,001 mg/m3 em alguns setores a curto 
prazo. Por conseguinte, deverá ser 
introduzido um período transitório de sete 
anos durante o qual deverá aplicar-se o 
valor-limite de 0,004 mg/m3. Nos 
Estados-Membros, onde são efetuados 
controlos biológicos, o valor-limite 
biológico deve ser de 2μg Cd/g de 
creatinina e o valor-limite da média 
ponderada no tempo para um período de 8 
horas (TWA) de 0,004 mg/m³ (fração 

https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-336%20Cadmium%20and%20its%20inorganic%20compounds.pd
https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-336%20Cadmium%20and%20its%20inorganic%20compounds.pd
https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-336%20Cadmium%20and%20its%20inorganic%20compounds.pd
https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-336%20Cadmium%20and%20its%20inorganic%20compounds.pd
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respirável). A introdução deste 
valor-limite não requer um período de 
transição.  A Comissão deve elaborar 
orientações para a aplicação prática da 
referida monitorização biológica.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O formaldeído satisfaz os critérios de 
classificação como substância cancerígena 
(categoria 1B) em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 e, por 
conseguinte, é um agente cancerígeno na 
aceção da Diretiva 2004/37/CE. É um 
agente cancerígeno genotóxico de ação 
local. É possível, com base nas 
informações disponíveis, incluindo dados 
científicos e técnicos, estabelecer um 
valor-limite a longo e a curto prazo para 
este agente cancerígeno. O formaldeído 
também é um alergénio quando em 
contacto com a pele (sensibilizante 
cutâneo). Por conseguinte, é adequado 
estabelecer um valor-limite para o 
formaldeído e inserir uma anotação 
«sensibilização cutânea». Além disso, a 
pedido da Comissão, a ECHA recolhe 
igualmente as informações existentes para 
avaliar a potencial exposição decorrente do 
formaldeído e das substâncias que o 
libertam no local de trabalho, incluindo as 
utilizações industriais e profissionais48.

(17) O formaldeído satisfaz os critérios de 
classificação como substância cancerígena 
(categoria 1B) em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 e, por 
conseguinte, é um agente cancerígeno na 
aceção da Diretiva 2004/37/CE. É um 
agente cancerígeno genotóxico de ação 
local. Existem elementos de prova 
suficientes da carcinogenicidade do 
formaldeído nos seres humanos. O 
formaldeído provoca o cancro das 
nasofaríngeas e leucemia47-A. Com base 
nas informações disponíveis, incluindo 
dados científicos e técnicos, é possível 
estabelecer um valor-limite a longo e a 
curto prazo para este agente cancerígeno. O 
formaldeído também é um alergénio 
quando em contacto com a pele 
(sensibilizante cutâneo). Por conseguinte, é 
adequado estabelecer um valor-limite para 
o formaldeído e inserir uma anotação 
«sensibilização cutânea». Além disso, a 
pedido da Comissão, a ECHA recolhe 
igualmente as informações existentes para 
avaliar a potencial exposição decorrente do 
formaldeído e das substâncias que o 
libertam no local de trabalho, incluindo as 
utilizações industriais e profissionais48. 

__________________ __________________
47-A https://monographs.iarc.fr/wp-
content/uploads/2018/06/mono100F-
29.pdf

48 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13

48 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13

https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100F-29.pdf
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100F-29.pdf
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100F-29.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_pt.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_pt.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e
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641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_
pt.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-
1a9a4129e93e  

641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_
pt.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-
1a9a4129e93e  

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Os «fixadores de formaldeído» 
são habitualmente utilizados nos centros 
de saúde da União para a fixação 
normalizada das amostras de tecido, em 
virtude da facilidade com que podem ser 
manipulados, do seu elevado grau de 
precisão e da sua capacidade de 
adaptação extrema, que nenhum outro 
grupo de fixador apresenta até à data.  
Consequentemente, o patologista pode 
diagnosticar uma variedade de doenças, 
incluindo o cancro, através da 
identificação de vestígios microscópicos 
nos tecidos fixados num fixador de 
formaldeído.  As concentrações de 
formaldeído utilizadas nos cuidados de 
saúde são mínimas em comparação com 
as utilizadas na indústria e, embora os 
centros de saúde na União devem tomar 
todas as medidas necessárias para manter 
a exposição do seu pessoal ao formaldeído 
junto dentro de limites seguros, o setor 
dos cuidados de saúde não deverá ter 
dificuldade em respeitar o limite 
estabelecido na presente diretiva.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) Em alguns Estados-Membros, 
o formaldeído é muito utilizado para o 
embalsamamento das pessoas falecidas, 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_pt.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_pt.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_pt.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_pt.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_pt.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_pt.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e
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no âmbito das respetivas práticas 
culturais ou religiosas. É provável que o 
setor funerário considere difícil respeitar 
um valor-limite de 0,3 ppm sem que tal 
tenha efeitos significativos a curto prazo 
sobre a capacidade. Por conseguinte, deve 
prever-se um período transitório de três 
anos para este setor, durante o qual 
deverá aplicar-se o valor-limite de 0,5 
ppm.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O 4,4'-metileno-bis(2-cloroanilina) 
(MOCA) satisfaz os critérios de 
classificação como substância cancerígena 
(categoria 1B) em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 e, por 
conseguinte, é um agente cancerígeno na 
aceção da Diretiva 2004/37/CE. A 
possibilidade de absorção significativa 
através da pele foi identificada para o 
MOCA. Por conseguinte, é adequado 
estabelecer um valor-limite para o MOCA 
e inserir uma anotação «pele». Além disso, 
foi identificado como uma substância que 
suscita elevada preocupação (SVHC) nos 
termos do artigo 57.º, alínea a), do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e 
incluído no anexo XIV do referido 
regulamento, carecendo de autorização 
antes de poder ser colocado no mercado ou 
utilizado. É possível, com base nas 
informações disponíveis, incluindo dados 
científicos e técnicos, estabelecer um 
valor-limite para o MOCA.

(18) O 4,4'-metileno-bis(2-cloroanilina) 
(MOCA) satisfaz os critérios de 
classificação como substância cancerígena 
(categoria 1B) em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 e, por 
conseguinte, é um agente cancerígeno na 
aceção da Diretiva 2004/37/CE. A sua 
carcinogenicidade e a sua comprovada 
genotoxicidade permitiram a sua 
classificação como substância 
cancerígena para o ser humano. A 
possibilidade de absorção significativa 
através da pele foi identificada para o 
MOCA. Por conseguinte, é adequado 
estabelecer um valor-limite para o MOCA 
e inserir uma anotação «pele». Além disso, 
foi identificado como uma substância que 
suscita elevada preocupação (SVHC) nos 
termos do artigo 57.º, alínea a), do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e 
incluído no anexo XIV do referido 
regulamento, carecendo de autorização 
antes de poder ser colocado no mercado ou 
utilizado. É possível, com base nas 
informações disponíveis, incluindo dados 
científicos e técnicos, estabelecer um 
valor-limite para o MOCA.



PE635.489/ 15

PT

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os valores-limite estabelecidos na 
presente diretiva devem ser continuamente 
revistos para assegurar a coerência com o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho50, 
nomeadamente a fim de ter em conta a 
interação entre os valores-limite 
estabelecidos na Diretiva 2004/37/CE e os 
níveis derivados de exposição sem efeitos 
determinados para os produtos químicos 
perigosos ao abrigo desse regulamento, a 
fim de proteger eficazmente os 
trabalhadores.

(21) Os valores-limite estabelecidos na 
presente diretiva devem ser revistos 
contínua e regularmente para assegurar a 
coerência com o Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho50, nomeadamente a fim de ter em 
conta a interação entre os valores-limite 
estabelecidos na Diretiva 2004/37/CE e os 
níveis derivados de exposição sem efeitos 
determinados para os produtos químicos 
perigosos ao abrigo desse regulamento, a 
fim de proteger eficazmente os 
trabalhadores.

__________________ __________________
50 Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição dos 
produtos químicos (REACH), que cria a 
Agência Europeia dos Produtos Químicos, 
que altera a Diretiva 1999/45/CE e revoga 
o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) 
n.º 1488/94 da Comissão, bem como a 
Diretiva 76/769/CEE do Conselho e as 
Diretivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão 
(JO L 396 de 30.12.2006, p. 1).

50 Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição dos 
produtos químicos (REACH), que cria a 
Agência Europeia dos Produtos Químicos, 
que altera a Diretiva 1999/45/CE e revoga 
o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) 
n.º 1488/94 da Comissão, bem como a 
Diretiva 76/769/CEE do Conselho e as 
Diretivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão 
(JO L 396 de 30.12.2006, p. 1).

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Ao dar execução à presente diretiva, 
os Estados-Membros devem evitar impor 
restrições administrativas, financeiras e 
jurídicas contrárias à criação e ao 
desenvolvimento das pequenas e médias 

(23) Ao dar execução à presente diretiva, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
que as PME e as microempresas, que 
representam a grande maioria das 
empresas na União, dispõem de recursos 
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empresas. Os Estados-Membros são, por 
conseguinte, convidados a avaliar o 
impacto do seu ato de transposição para as 
PME, a fim de garantir que não sejam 
afetadas de forma desproporcionada, 
dedicando especial atenção às 
microempresas e aos encargos 
administrativos, e a publicar os resultados 
dessas avaliações.

financeiros, técnicos e humanos 
limitados. Os Estados-Membros são, por 
conseguinte, convidados a avaliar o 
impacto do seu ato de transposição para as 
PME, a fim de garantir que não sejam 
afetadas de forma desproporcionada, 
dedicando especial atenção às 
microempresas e aos encargos 
administrativos, e a publicar os resultados 
dessas avaliações, mantendo níveis de 
proteção uniformes para todos os 
trabalhadores e facilitando a observância 
do ato legislativo pelas PME e as 
microempresas. Neste contexto, medidas 
específicas, como incentivos e 
ferramentas digitais, poderiam contribuir 
para que as PME e as microempresas 
estivessem em melhores condições de 
cumprir as obrigações estabelecidas pela 
Diretiva 2004/37/CE e para avançar no 
sentido da eliminação de riscos 
cancerígenos ou mutagénicos.   Os 
parceiros sociais devem proceder ao 
intercâmbio das melhores práticas a este 
respeito.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo -1 (novo)
Diretiva 2004/37/CE
Artigo 14 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

No artigo 14.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

1. Os Estados-Membros estabelecem, 
em conformidade com o direito ou as 
práticas nacionais, medidas para assegurar 
uma vigilância médica adequada dos 
trabalhadores relativamente aos quais os 
resultados da avaliação referida no artigo 
3.º, n.º 2, revelem um risco para a sua 
saúde ou a sua segurança. O médico ou a 
autoridade responsável pela vigilância 
médica dos trabalhadores pode indicar que 
a vigilância médica deve prosseguir após o 

«1. Os Estados-Membros, de acordo com 
a legislação e a prática nacionais, devem 
estabelecer medidas para assegurar uma 
vigilância sanitária adequada dos 
trabalhadores relativamente aos quais os 
resultados da avaliação referida no n.º 2 do 
artigo 3.º revelem um risco para a sua 
segurança ou saúde. Se for caso disso, a 
vigilância médica pode incluir a 
monitorização biológica da exposição à 
substância. É aplicável o artigo 10.º da 
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termo da exposição, durante o tempo que 
considerarem ser necessário para preservar 
a saúde do trabalhador em causa.

Diretiva 98/24/CE do Conselho. O médico 
ou a autoridade responsável pela vigilância 
médica dos trabalhadores pode indicar que 
a vigilância médica deve prosseguir após o 
termo da exposição, durante o tempo que 
considerarem ser necessário para preservar 
a saúde do trabalhador em causa.»

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo -1-A (novo)
Diretiva 2004/37/CE
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 10.º, após o n.º 1, é inserido o 
seguinte número:
«1-A.Sempre que os Estados-Membros 
optem por aplicar a monitorização 
biológica, aplicam-se os valores-limite 
estabelecidos na parte B do anexo III.»

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo -1-B (novo)
Diretiva 2004/37/CE
Artigo 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após o artigo 18.º-A, é inserido o seguinte 
artigo 18.º-B:
«Artigo 18.º-B
Até ao quarto trimestre de 2019, a 
Comissão, com base em dados científicos 
e numa consulta adequada, avaliará a 
possibilidade de alterar o âmbito da 
presente diretiva, de molde a incluir uma 
lista de medicamentos perigosos, 
nomeadamente medicamentos citotóxicos, 
que sejam cancerígenos ou mutagénicos, 
ou a propor um instrumento jurídico mais 
adequado para garantir a segurança no 
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trabalho dos trabalhadores que 
manipulam tais medicamentos. Nessa 
base, a Comissão apresenta, se for caso 
disso, e após consulta aos parceiros 
sociais, uma proposta legislativa.»

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo -1-C (novo)
Diretiva 2004/37/CE
Anexo II – ponto 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

No anexo II, é inserido o seguinte ponto:
«2-A.Sempre que se proceder a uma 
monitorização biológica, esta deve ter em 
consideração os valores biológicos 
recomendados pelo SCOEL, bem como 
outras orientações e informações 
disponíveis a nível da União e a nível 
nacional.»

Alteração 26

Proposta de diretiva
Anexo
Diretiva 2004/37/CE
Anexo III – parte A – quadro – linha 4

Texto da Comissão

Formaldeído   0,37 0,3  0,7
38 

0,6  Sensi
biliza
ção 
cutân
ea (9)

Alteração

Formaldeído   0,37 0,3  0,7
38 

0,6  Sensi
biliza
ção 
cutân
ea (9)

Valor-limite 
0,5ppm para 
os setores 
funerários 
até xx de yyyy 
de 202z 
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[3 anos]

Alteração 27

Proposta de diretiva
Anexo
Diretiva 2004/37/CE
Anexo III – ponto B

Texto da Comissão Alteração

O ponto B do anexo III passa a ter a 
seguinte redação: 

B. OUTRAS DISPOSIÇÕES 
DIRECTAMENTE RELACIONADAS

«B. OUTRAS DISPOSIÇÕES 
DIRECTAMENTE RELACIONADAS

p.m. Nos Estados-Membros que recorram à 
monitorização biológica da exposição ao 
cádmio, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, e 
do anexo II, ponto 2-A, esta 
monitorização deve incluir a medição do 
teor de cádmio (Cd-U) na urina através de 
espetrometria de absorção ou de um 
método que produza resultados 
equivalentes. O valor-limite biológico é de 
2μg Cd/g de creatinina e o valor-limite da 
média ponderada no tempo para um 
período de 8 horas (TWA) de 0,004 mg/m³ 
(fração respirável). Neste caso, não é 
necessário qualquer período transitório.»


