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ERRATA
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sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 
2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes 

cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho
(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatora: Laura Agea
A8-0382/2018

A alteração 22 passa a ter a seguinte redação:

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 

«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 
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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 
termo da exposição, durante o tempo que 
considerarem ser necessário para preservar 
a saúde do trabalhador em causa.

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 
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.»

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.)


