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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 89/391/CEE do Conselho, as suas directivas especiais e as Directivas do 
Conselho 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, tendo em vista a 
simplificação e a racionalização dos relatórios relativos à aplicação prática
(COM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0390)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 2 do artigo 137º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0242/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
(A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
ARTIGO 1

Artigo 17-A, nº 1 (Directiva 89/391/CEE)

1. De cinco em cinco anos, os 
Estados-Membros apresentarão à Comissão 
um relatório único sobre a aplicação 
prática da presente directiva, bem como 
das directivas especiais na acepção do n.º 1 
do artigo 16.º, dando conta da posição dos 
parceiros sociais.

1. De cinco em cinco anos, os 
Estados-Membros apresentarão à Comissão 
um relatório único sobre a aplicação 
prática da presente directiva, bem como 
das directivas especiais na acepção do n.º 1 
do artigo 16.º, dando conta da posição dos 
parceiros sociais. O relatório 
proporcionará uma avaliação dos vários 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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aspectos relacionados com a aplicação 
prática das diferentes directivas e 
fornecerá informação baseada no género,
bem como dados específicos referentes à 
forma como as mulheres e os homens são 
afectados pelos problemas e pelas 
políticas de saúde e segurança no 
trabalho.

Justificação

É importante conhecer as implicações na saúde das mulheres e dos homens das questões 
relacionadas com a saúde e segurança no trabalho.

Alteração 2
ARTIGO 1

Artigo 17-A, nº 2 (Directiva 89/391/CEE)

2. A estrutura do relatório será definida 
pela Comissão, em cooperação com o 
Comité Consultivo para a Segurança e a 
Saúde no Local de Trabalho. 

2. A estrutura do relatório, juntamente
com um questionário que especifique o 
seu conteúdo, será definida pela Comissão, 
em cooperação com o Comité Consultivo 
para a Segurança e a Saúde no Local de 
Trabalho. 

O relatório incluirá uma parte geral que 
abranja as disposições da presente 
directiva, bem como capítulos específicos 
sobre os aspectos relacionados com a 
aplicação das directivas a que o n.º 1 se 
refere.

O relatório incluirá uma parte geral que 
abranja as disposições da presente directiva 
relacionadas com os princípios e aspectos 
comuns aplicáveis a todas as directivas a 
que o n.º 1 se refere. A parte geral será 
complementada por capítulos específicos 
sobre a aplicação de cada um dos aspectos 
particulares de cada directiva, pela 
inclusão de indicadores específicos, 
quando disponíveis, e pela indicação da 
opinião dos parceiros sociais. Incluirá 
igualmente uma descrição e avaliação das 
estratégias e sistemas de prevenção 
aplicados em cada um dos Estados-
Membros, visando atingir níveis elevados 
de saúde, segurança e bem-estar dos 
trabalhadores no trabalho.

Justificação

O relatório único não deve esquecer os aspectos particulares de cada um dos relatórios 
específicos que estão previstos nas directivas existentes. Por isso, deve ser enriquecido com 
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indicadores específicos e a descrição e avaliação das estratégias e sistemas de prevenção 
aplicados em cada um dos Estados-Membros, visando atingir níveis elevados de saúde, 
segurança e bem-estar dos trabalhadores no trabalho.

Alteração 3
ARTIGO 1

Artigo 17-A, nº 3 (Directiva 89/391/CEE)

3. A estrutura do relatório, acompanhada 
de um questionário que especifica o 
respectivo conteúdo, será enviada aos 
Estados-Membros seis meses antes do 
termo do período abrangido pelo relatório. 
O relatório deve ser enviado à Comissão 
nos nove meses seguintes ao período de 
cinco anos a que o mesmo se refere.

3. A estrutura do relatório, acompanhada 
pelo questionário acima referido, será 
enviada aos Estados-Membros pelo menos 
seis meses antes do termo do período 
abrangido pelo relatório. O relatório deve 
ser enviado à Comissão nos nove meses 
seguintes ao período de cinco anos a que o 
mesmo se refere.

Justificação

É importante que a estrutura do relatório seja conhecida com o máximo de antecedência 
possível pelos Estados-Membros.

Alteração 4
ARTIGO 3

Com efeitos em [data, a precisar, indicada 
no artigo 4.º], são revogadas as seguintes 
disposições: 

Com efeitos a contar da ...* , são 
revogadas as seguintes disposições:
_________

* Data de entrada em vigor da presente directiva.

Justificação

A data da revogação prevista das disposições referidas deve ser a mesma da entrada em 
vigor desta directiva.

Alteração 5
ARTIGO 5

A presente directiva entra em vigor no […]
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

A presente directiva entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.
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Justificação

A data da entrada em vigor da directiva deve ser o dia seguinte à sua publicação no Jornal 
Oficial.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I – Introdução

Nas Comunidade Europeias, as questões da saúde dos trabalhadores e das condições de 
trabalho só muito tardiamente foram integradas nas preocupações da Comissão e do 
Conselho. Na década de setenta e início da de oitenta, com a directiva Seveso e a criação do 
comité Consultivo para a Segurança e Saúde dos Trabalhadores no local de trabalho, foram 
levantadas as primeiras preocupações com as condições de trabalho, dando algum 
desenvolvimento aos programas de saúde dos trabalhadores específicos da então Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço.

A Directiva 83/477/CEE sobre a protecção sanitária dos trabalhadores expostos ao amianto é 
o paradigma deste primeiro nível de preocupações parcializadas, ou por factor de risco, que 
foram objecto de directiva. Outras matérias, como a saúde dos trabalhadores em geral e das 
condições de trabalho, da organização dos serviços de Saúde, Higiene e Segurança no 
Trabalho e a própria lista de doenças profissionais não mereceram a aprovação unânime dos 
Estados-membros.

Falava-se, então, no dumping social ou da concorrência desleal por parte das empresas e 
países que não investiam na segurança e saúde dos trabalhadores.

Em 1989, com a publicação da Directiva-quadro (CEE) nº 89/391 dá-se um significativo 
avanço que vai corresponder às iniciativas anteriores da Organização Mundial de Saúde e dos 
seus programas de saúde dos trabalhadores e, nomeadamente, serve de resposta às 
Convenções e Recomendações da Organização Internacional do Trabalho de 1981 e 1985, as 
primeiras, sobre a saúde dos trabalhadores e, as segundas, sobre a organização dos serviços de 
saúde ocupacional.

Esta directiva-quadro foi seguida de, pelo menos, 16 directivas que pretendiam harmonizar 
em progresso as condições de trabalho nas Comunidades Europeias alargadas.

Ainda na década de noventa, foram publicadas outras directivas para protecção dos jovens 
trabalhadores, dos trabalhadores do trabalho temporário e da assistência a bordo dos navios. 
Como é hoje perceptível, foi uma grande produção de directivas que não teve correspondência 
na prática. Múltiplas razões podem ser apontadas, mas uma delas tem sido a ausência de 
controlo de execução, quer a nível nacional, quer da União Europeia. 

Apesar de quase todas as directivas, a começar pela directiva-quadro de 1989, relativa à
aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e saúde dos 
trabalhadores no trabalho, terem, no seu texto, a orientação para que os Estados-membros 
enviassem à Comissão um relatório sobre a execução prática das disposições contidas nas 
mesmas, e onde constassem os pontos de vista dos parceiros sociais, sabe-se que alguns 
Estados-Membros não apresentaram os respectivos relatórios.
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II - Proposta da Comissão Europeia

A proposta da Comissão, agora apresentada, visa simplificar e racionalizar as disposições das 
directivas comunitárias relacionadas com a protecção da saúde e da segurança dos 
trabalhadores no local de trabalho, que prevêem a obrigatoriedade de os Estados-Membros e a 
Comissão elaborarem relatórios de aplicação prática.

Actualmente, a elaboração de relatórios de aplicação prática por parte dos Estados-Membros 
está prevista em várias directivas distintas, mas com diferente periodicidade - alguns de 4 em 
4 anos, outros de 5 em 5 anos. Agora, a Comissão propõe a elaboração de um relatório único 
de cinco em cinco anos.

III - Propostas de alteração

Embora a Comissão executiva refira a necessidade de simplificar este procedimento em 
virtude dos condicionalismos administrativos que dificultam e burocratizam a realização de 
cada um dos relatórios, a verdade é que há a necessidade de proceder a maior coordenação e 
interacção entre as diferentes directivas e, assim, conseguir uma análise eficaz e comparativa 
das diferentes estratégias em matéria de saúde e segurança seguidas em cada Estado-Membro.

Pelo que já foi referido, para que a proposta de elaboração de um Relatório único, de cinco em 
cinco anos, responda às necessidades de salvaguarda da saúde e segurança no local de 
trabalho, não se pode, de forma alguma, mitigar ou desvalorizar os aspectos específicos 
previstos em cada directiva.

Este Relatório único deve proporcionar uma avaliação dos vários aspectos relacionados com a 
aplicação prática das diferentes directivas. Deve também fornecer informação baseada no 
género e dados específicos sobre a forma como mulheres e homens são afectados pelos 
problemas e políticas de saúde e segurança no trabalho.

A estrutura do Relatório referido será definida pela Comissão em cooperação com o Comité 
Consultivo para a Saúde e Segurança no Trabalho, incluindo uma parte geral que abranja as 
disposições da Directiva-quadro 89/391/CEE relacionadas com os princípios e aspectos 
comuns aplicáveis a todas as restantes directivas especiais.

Essa parte geral deve ser complementada com capítulos específicos sobre a aplicação de cada 
um dos aspectos particulares de cada directiva, com a inclusão de indicadores específicos, 
quando disponíveis, e com a indicação da opinião dos parceiros sociais, que devem 
activamente participar na sua elaboração. Deve incluir, igualmente, uma descrição e avaliação
das estratégias e sistemas de prevenção aplicados em cada um dos Estados-membros.

No entanto, insistimos que se impõe uma política de verdadeira aproximação no progresso nas 
práticas dos diversos Estados-membros. Pelo que urge que a Comissão apresente um relatório 
aprofundado da situação existente em todos os Estados-Membros e que se procure uma 
política concertada para a melhoria e bem-estar dos trabalhadores no trabalho.


