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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto 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.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às 
prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos 
trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (campos electromagnéticos) (20.ª 
directiva especial na acepção do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 89/391/CEE)
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0348),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 153.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0191/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de ......20111,

– Após consulta ao Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua 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, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente directiva estabelece 
requisitos mínimos e deixa aos 

(7) A presente directiva estabelece 
requisitos mínimos e deixa aos 

                                               
1 Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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Estados-Membros a faculdade de 
manterem ou adoptarem disposições mais 
favoráveis para a protecção dos 
trabalhadores e, em especial, de fixarem 
valores inferiores para os valores de 
orientação, os valores que desencadeiam a 
acção ou os valores-limite de exposição 
relativos aos campos electromagnéticos. A 
aplicação da presente directiva não deverá, 
porém, constituir uma justificação para 
qualquer regressão relativamente à situação 
prevalecente em cada Estado-Membro.

Estados-Membros a faculdade de 
manterem ou adoptarem disposições mais 
favoráveis para a protecção dos 
trabalhadores e, em especial, de fixarem 
valores inferiores para os valores de 
orientação, os valores que desencadeiam a 
acção ou os valores-limite de exposição 
diária relativos aos campos 
electromagnéticos. A aplicação da presente 
directiva não deve, porém, constituir uma 
justificação para qualquer regressão 
relativamente à situação prevalecente em 
cada Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os empregadores devem adaptar-se ao 
progresso técnico e aos conhecimentos 
científicos em matéria de riscos ligados à 
exposição a campos electromagnéticos, 
com vista a melhorar a protecção da 
segurança e da saúde dos trabalhadores.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 3

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente directiva não contempla os 
efeitos a longo prazo.

3. A presente directiva não contempla os 
eventuais efeitos a longo prazo da 
exposição a campos electromagnéticos.

Or. fr
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Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Valores–limite de exposição»: limites 
relativos à exposição a campos 
electromagnéticos baseados directamente 
em considerações biológicas e efeitos 
sobre a saúde conhecidos. A observância 
destes valores–limite de exposição 
relativos aos efeitos para a saúde garantirá 
a protecção dos trabalhadores expostos a 
campos electromagnéticos contra todos os 
efeitos prejudiciais conhecidos para a 
saúde. No que diz respeito à segurança, a 
observância dos valores–limite de 
exposição relativos aos efeitos para a 
segurança garantirá a protecção dos 
trabalhadores expostos a campos 
electromagnéticos contra todos os efeitos 
prejudiciais conhecidos para a saúde e a 
segurança;

e) «Valores–limite de exposição»: limites 
relativos à exposição a campos 
electromagnéticos baseados directamente 
em considerações biofísicas e efeitos sobre 
a saúde conhecidos. A observância destes 
valores–limite de exposição relativos aos 
efeitos para a saúde garantirá a protecção 
dos trabalhadores expostos a campos 
electromagnéticos contra todos os efeitos 
prejudiciais conhecidos para a saúde. No 
que diz respeito à segurança, a observância 
dos valores–limite de exposição relativos 
aos efeitos para a segurança garantirá a 
protecção dos trabalhadores expostos a 
campos electromagnéticos contra todos os 
efeitos prejudiciais conhecidos para a 
saúde e a segurança;

Or. fr

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de garantir uma protecção 
adequada àqueles que trabalham na 
proximidade de um equipamento de 
imagiologia por ressonância magnética 
(IRM) em funcionamento e de ter em 
devida conta as medidas de precaução e 
protecção em vigor quanto à exposição a 
campos electromagnéticos, os 
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empregadores devem efectuar avaliações 
dos riscos e tomar medidas técnicas e 
organizacionais apropriadas para 
proteger os trabalhadores dos perigos 
potenciais resultantes da exposição a 
campos electromagnéticos.  A presença de 
trabalhadores na proximidade de um 
equipamento IRM em funcionamento 
encontra-se limitada aos actos médicos 
para os quais a sua presença é 
estritamente necessária. Os empregadores 
estabelecem uma zona de acesso 
controlado do campo magnético estático e 
tomam medidas técnicas, organizacionais, 
de informação e formação para os 
trabalhadores que podem entrar na zona 
de acesso controlado, de forma a reduzir a 
exposição e evitar os perigos.

Or. fr

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) quaisquer efeitos sobre a saúde e a 
segurança dos trabalhadores sujeitos a 
riscos especiais, por exemplo, os 
trabalhadores que tenham informado o 
empregador de que utilizam um implante 
médico activo e as trabalhadoras que 
tenham declarado estar grávidas;

c) quaisquer efeitos sobre a saúde e a 
segurança dos trabalhadores sujeitos a 
riscos especiais, por exemplo os 
trabalhadores que utilizam um implante 
médico activo ou passivo (como os 
estimuladores cardíacos), os 
trabalhadores portadores de dispositivos 
médicos portáteis (como as bombas de 
insulina) e as trabalhadoras grávidas;

Or. fr
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Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em conta o progresso técnico e a 
disponibilidade de medidas de controlo da 
produção de campos electromagnéticos na 
fonte, a exposição a campos 
electromagnéticos deve ser eliminada ou 
reduzida ao mínimo.

1. Tendo em conta o progresso técnico e a 
disponibilidade de medidas de controlo da 
produção de campos electromagnéticos na 
fonte, os riscos resultantes da exposição a 
campos electromagnéticos devem ser 
eliminados ou reduzidos ao mínimo.

Or. fr

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os trabalhadores não podem em caso 
algum ser sujeitos a exposições acima dos 
valores-limite de exposição relativos aos 
efeitos para a saúde a não ser que as
condições previstas do artigo 3.º, n.º 6, se 
encontrem preenchidas. Se, apesar das 
medidas tomadas pelo empregador para dar 
cumprimento à presente directiva, os 
valores-limite de exposição relativos aos 
efeitos para a saúde forem ultrapassados, o 
empregador deve aplicar medidas 
imediatas destinadas a reduzir a exposição 
abaixo dos referidos valores-limite.

O empregador identificará os motivos que 
levaram a que os valores–limite de 
exposição relativos aos efeitos para a saúde 
fossem ultrapassados e adaptará as medidas 
de protecção e prevenção em 
conformidade, de modo a evitar que a 
ultrapassagem desses valores se repita.

4. Os trabalhadores não podem em caso 
algum ser sujeitos a exposições acima dos 
valores-limite de exposição relativos aos 
efeitos para a saúde a não ser que as 
condições previstas do artigo 3.º, n.º 6, se 
encontrem preenchidas. Se, apesar das 
medidas tomadas pelo empregador para dar 
cumprimento à presente directiva, os 
valores-limite de exposição relativos aos 
efeitos para a saúde forem ultrapassados, o 
empregador deve aplicar medidas 
imediatas destinadas a reduzir a exposição 
abaixo dos referidos valores-limite. O 
empregador identificará os motivos que 
levaram a que os valores–limite de 
exposição relativos aos efeitos para a saúde 
fossem ultrapassados e adaptará as medidas 
de protecção e prevenção em 
conformidade, garantindo a 
rastreabilidade das alterações adoptadas.

Or. fr
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Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Nos termos do disposto no artigo 15.º da 
Directiva 89/391/CEE, a entidade patronal 
adaptará as medidas referidas no presente 
artigo e nos anexos II e III às necessidades 
dos trabalhadores sujeitos a riscos 
especiais.

5. Nos termos do disposto no artigo 15.º da 
Directiva 89/391/CEE, a entidade patronal 
adaptará as medidas referidas no presente 
artigo e nos anexos II e III às necessidades 
dos trabalhadores sujeitos a riscos 
especiais, em particular dos trabalhadores 
portadores de um dispositivo médico 
implantável ou portátil e das 
trabalhadoras grávidas;

Or. fr

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto nos artigos 10.º e 
12.º da Directiva 89/391/CEE, o 
empregador deve garantir que os 
trabalhadores expostos aos riscos 
resultantes de campos electromagnéticos 
no trabalho e/ou os seus representantes 
recebam a informação e formação 
necessária acerca do resultado da avaliação 
dos riscos prevista no artigo 4.º, n.º 1, da 
presente directiva, em especial no que se 
refere a:

Sem prejuízo do disposto nos artigos 10.º e 
12.º da Directiva 89/391/CEE, o 
empregador deve garantir que os 
trabalhadores expostos aos riscos 
resultantes de campos electromagnéticos 
no trabalho e/ou os seus representantes, 
designados segundo a legislação e as 
práticas nacionais, recebam a informação 
e formação necessária acerca do resultado 
da avaliação dos riscos prevista no artigo 
4.º, n.º 1, da presente directiva, em especial 
no que se refere a:

Or. fr
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Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) os possíveis efeitos indirectos da 
exposição;

Or. fr

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito às exposições na gama 
de 100 kHz a 300 GHz e, em qualquer 
caso, quando for detectada uma exposição 
superior aos valores–limite, deve ser 
facultado ao trabalhador ou trabalhadores 
em causa um exame médico, de acordo 
com a legislação e as práticas nacionais. Se 
for detectado qualquer prejuízo para a 
saúde resultante dessa exposição, o 
empregador procederá, em conformidade 
com o artigo 4.º, a uma reavaliação dos 
riscos.

No que diz respeito às exposições na gama 
de 100 kHz a 300 GHz e, em qualquer 
caso, quando for detectada uma exposição 
superior aos valores–limite, deve ser 
facultado ao trabalhador ou trabalhadores 
em causa um exame médico, de acordo 
com a legislação e as práticas nacionais.
Este exame deve ser efectuado durante o 
horário de trabalho e os respectivos custos 
são da responsabilidade do empregador.
Se for detectado qualquer prejuízo para a 
saúde resultante dessa exposição, o 
empregador procederá, em conformidade 
com o artigo 4.º, a uma reavaliação dos 
riscos.

Or. fr
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Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O empregador tomará as medidas 
adequadas para garantir que o médico e/ou 
a autoridade médica responsável pela 
vigilância da saúde tenham acesso aos 
resultados da avaliação de riscos a que se 
refere o artigo 4.º

2. O empregador, assistido, se necessário, 
por especialistas em medicina do 
trabalho, tomará as medidas adequadas 
para garantir que o médico e/ou a 
autoridade médica responsável pelo 
controlo da saúde tenham acesso aos 
resultados da avaliação de riscos a que se 
refere o artigo 4.º.

Or. fr

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ter em conta a adopção de directivas em 
matéria de harmonização técnica e de 
normalização no que se refere à 
concepção, construção, fabrico ou 
realização de equipamentos e locais de 
trabalho;

a) Ter em conta a adopção de directivas em 
matéria de harmonização técnica e de 
normalização no que se refere à 
construção, fabrico ou realização de 
equipamentos e locais de trabalho;

Or. fr

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 10.º é concedida por um período de 

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 10.º é conferida à Comissão por um 
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tempo indeterminado, a partir de [data de 
entrada em vigor da presente directiva].

período de cinco anos, a partir de [data da 
entrada em vigor da presente directiva]. A 
Comissão elabora um relatório relativo à 
delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final daquele prazo de 
cinco anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.

Or. fr

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os actos delegados adoptados nos 
termos do presente artigo entram em vigor 
de imediato e aplicam-se desde que não 
seja formulada qualquer objecção ao abrigo 
do n.º 2. A notificação do acto delegado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho expõe 
os motivos que justificam o recurso ao 
procedimento de urgência.

1. Os actos delegados adoptados nos 
termos do presente artigo entram em vigor 
de imediato e aplicam-se desde que não 
seja formulada qualquer objecção ao abrigo 
do n.º 2. A notificação do acto delegado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho expõe 
os motivos que justificam o recurso ao 
procedimento de urgência por razões 
imperiosas relacionadas com a saúde e a 
protecção dos trabalhadores.

Or. fr

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Com o objectivo de facilitar a execução da Com o objectivo de facilitar a execução da 
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presente directiva, nomeadamente a 
realização da avaliação dos riscos, a 
Comissão deve elaborar guias práticos para 
as disposições dos artigos 4.º e 5.º e para os 
anexos II a IV.A Comissão trabalhará em 
estreita cooperação com o Comité 
Consultivo para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho.

presente directiva, nomeadamente a 
realização da avaliação dos riscos e dos 
controlos médicos, a Comissão deve 
elaborar guias práticos para as disposições 
dos artigos 4.º e 5.º e para os anexos II a 
IV. A Comissão trabalhará em estreita 
cooperação com o Comité Consultivo para 
a Segurança e a Saúde no Trabalho. Estes 
guias práticos são adoptados em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 11.°.

Or. fr

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

O relatório a elaborar em conformidade 
com o artigo 17.º-A da Directiva 
89/391/CEE deve nomeadamente debruçar-
se sobre a eficácia da directiva em termos 
de redução da exposição aos campos 
electromagnéticos e a percentagem de 
locais de trabalho em que foram 
necessárias medidas correctivas.

Sem prejuízo do relatório a elaborar em 
conformidade com o artigo 17.º-A da 
Directiva 89/391/CEE, a Comissão deve 
elaborar um relatório específico no prazo 
de cinco anos a partir de [data da entrada 
em vigor da presente directiva]. Este 
relatório específico deve nomeadamente 
debruçar-se sobre a eficácia da directiva 
em termos de redução da exposição aos 
campos electromagnéticos e a percentagem 
de locais de trabalho em que foram 
necessárias medidas correctivas.

Or. fr


