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Alteração 19
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 153.º do Tratado prevê que o 
Parlamento Europeu e o Conselho podem 
adotar, por meio de diretivas, prescrições 
mínimas destinadas a promover a melhoria, 
principalmente, do ambiente de trabalho, a 
fim de proteger a saúde e a segurança dos 
trabalhadores; Essas diretivas devem evitar 
impor restrições administrativas, 
financeiras e jurídicas contrárias à 
criação e ao desenvolvimento de pequenas 
e médias empresas.

(1) O artigo 153.º do Tratado prevê que o 
Parlamento Europeu e o Conselho podem 
adotar, por meio de diretivas, prescrições 
mínimas destinadas a promover a melhoria, 
principalmente, do ambiente de trabalho, a 
fim de proteger a saúde e a segurança dos 
trabalhadores;

Or. en

Alteração 20
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Importa salientar que a exposição a 
substâncias e misturas perigosas tem 
lugar em diferentes setores do mercado de 
trabalho – incluindo a indústria 
transformadora e dos serviços, a 
agricultura, os cuidados de saúde e a 
educação – e tanto em empresas de 
grande dimensão como em pequenas e 
médias empresas. Por conseguinte, os 
padrões de saúde e segurança devem ser 
aplicados sem exceção em todos os setores 
do mercador de trabalho e em todos os 
tipos de empresas, independentemente da 
sua dimensão.



PE514.764v01-00 4/6 AM\941756PT.doc

PT

Or. en

Alteração 21
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 31.º, n.º 1, da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
estabelece que todos os trabalhadores têm 
direito a condições de trabalho saudáveis, 
seguras e dignas.

(2) O artigo 31.º, n.º 1, da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
estabelece que todos os trabalhadores têm 
direito a condições de trabalho saudáveis, 
seguras e dignas. Por conseguinte, os 
padrões de saúde e segurança no trabalho 
não devem, em circunstância alguma, ser 
vistos como restrições administrativas 
para as empresas que empregam
trabalhadores.

Or. en

Justificação

Os direitos relacionados com a saúde e segurança no trabalho encontram-se consagrados na 
Carta dos Direitos Fundamentais e deve, portanto, salientar-se que esses direitos aplicados 
através de diretivas não podem ser considerados como restrições para as empresas. 

Alteração 22
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Estas alterações são necessárias para 
garantir a continuação da eficácia das 
diretivas anteriormente referidas.

(5) Estas alterações são necessárias para 
garantir a continuação da eficácia das 
diretivas anteriormente referidas, sem, no 
entanto, reduzirem o nível de proteção dos 
trabalhadores proporcionado por essas 
diretivas.
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Alteração 23
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em conformidade com o disposto no 
artigo 154.º do Tratado, a Comissão 
consultou os parceiros sociais sobre a 
possível orientação de uma ação 
comunitária nesta matéria.

(7) Em conformidade com o disposto no 
artigo 154.º do Tratado, a Comissão 
consultou os parceiros sociais sobre a 
possível orientação de uma ação 
comunitária nesta matéria e os parceiros 
sociais informaram que seria útil a 
formulação de orientações explicativas, 
em especial para as PME.

Or. en

Alteração 24
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Importa salientar que os 
trabalhadores com determinadas 
profissões – como as de cabeleireiro ou 
cosmética – se encontram diariamente em 
contacto com substâncias e misturas sem 
proteção adequada. Por conseguinte, 
essas profissões devem ser abrangidas 
pelas disposições que protegem os 
trabalhadores de substâncias e misturas 
perigosas. Neste contexto, importa 
relembrar o Acordo-quadro Europeu 
sobre a Proteção da Segurança e Saúde 
Ocupacionais no Setor Cabeleireiro, 
adotado entre os parceiros sociais 
Coiffure EU e UNI Europa Hair and 
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Beauty, que se destina a contribuir para o 
melhoramento da saúde e segurança no 
trabalho para aquelas profissões. 

Or. en


