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Amendamentul 19
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 153 din 
tratat, Parlamentul European și Consiliul 
pot adopta, prin intermediul directivelor, 
cerințe minime pentru a încuraja 
îmbunătățirile, în special ale mediului de 
muncă, în vederea garantării unui nivel mai 
ridicat de protecție a sănătății și securității 
lucrătorilor. Aceste directive trebuie să 
evite impunerea unor constrângeri 
administrative, financiare și juridice 
susceptibile să frâneze crearea și 
dezvoltarea întreprinderilor mici și 
mijlocii.

(1) În conformitate cu articolul 153 din 
tratat, Parlamentul European și Consiliul 
pot adopta, prin intermediul directivelor, 
cerințe minime pentru a încuraja 
îmbunătățirile, în special ale mediului de 
muncă, în vederea garantării unui nivel mai 
ridicat de protecție a sănătății și securității 
lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 20
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Este important să se sublinieze că 
expunerea la substanțe și amestecuri 
periculoase are loc în diverse sectoare ale 
pieței muncii, inclusiv prelucrarea, 
serviciile necomerciale, agricultura, 
îngrijirea sănătății și educația, atât în 
întreprinderile mai mari, cât și în 
întreprinderile mici și mijlocii. De aceea, 
ar trebui aplicate standarde de sănătate și 
siguranță fără excepție, în toate domeniile 
pieței muncii și tuturor tipurilor de 
întreprinderi, indiferent de mărimea lor.
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Amendamentul 21
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 31 alineatul (1) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene prevede că orice lucrător are 
dreptul la condiții de muncă care să-i 
respecte sănătatea, securitatea și 
demnitatea.

(2) Articolul 31 alineatul (1) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene prevede că orice lucrător are 
dreptul la condiții de muncă care să-i 
respecte sănătatea, securitatea și 
demnitatea. Prin urmare, în niciun caz 
standardele de sănătate și siguranță la 
locul de muncă nu pot fi considerate 
constrângeri administrative impuse 
întreprinderilor care angajează lucrători.

Or. en

Justificare

Drepturile legate de sănătatea și siguranța la locul de muncă sunt consacrate în Carta 
Drepturilor Fundamentale și ar trebui, deci, să se sublinieze că aceste drepturi, aplicate prin 
intermediul directivelor, nu pot fi considerate constrângeri impuse întreprinderilor.

Amendamentul 22
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Aceste modificări sunt necesare pentru 
a garanta menținerea eficacității 
directivelor sus-menționate.

(5) Aceste modificări sunt necesare pentru 
a garanta menținerea eficacității 
directivelor sus-menționate, fără a reduce 
totuși nivelul de protecție prevăzut de 
aceste directive.

Or. en
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Amendamentul 23
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În conformitate cu articolul 154 din 
tratat, Comisia a consultat partenerii sociali 
cu privire la posibila orientare a acțiunii 
Uniunii în acest domeniu.

(7) În conformitate cu articolul 154 din 
tratat, Comisia a consultat partenerii sociali 
cu privire la posibila orientare a acțiunii 
Uniunii în acest domeniu, partenerii 
sociali au precizat că orientări explicative, 
în special pentru IMM-uri, ar fi utile.

Or. en

Amendamentul 24
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Este important să se sublinieze că 
angajații din anumite categorii 
profesionale - cum ar fi profesiunile 
legate de coafură și cosmetică - se află în 
contact zilnic cu substanțe și amestecuri, 
adesea fără protecția necesară. De aceea, 
aceste profesii ar trebui acoperite de 
dispoziții care protejează lucrătorii 
împotriva substanțelor și amestecurilor. 
În acest sens, este important să se 
reamintească Acordul-cadru european 
privind protecția sănătății și siguranței la 
locul de muncă în sectorul serviciilor de 
coafură, adoptat de partenerii sociali, 
Coiffure EU și UNI Europa Hair and 
Beauty, menit să contribuie la 
îmbunătățirea sănătății și siguranței la 
locul de muncă în ceea ce privește aceste 
profesii. 
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