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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta de directiva da Comissão Europeia tem por objectivo reformular a 
Directiva 2004/40/CE relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de 
exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos.

Em 2006, a comunidade médica interpelou a Comissão Europeia quanto ao impacto 
particularmente negativo que a transposição desta directiva teria na utilização e 
desenvolvimento da técnica de imagiologia por ressonância magnética (IRM). Com efeito, a 
fixação de valores-limite de exposição muito restritivos reduziria o campo de acção da IRM, 
instrumento indispensável, porém, ao diagnóstico e tratamento de inúmeras doenças.

Tendo inicialmente adiado a data limite de transposição da Directiva 2004/40/CE de 30 de 
Abril de 2008 para 30 de Abril de 2012, verifico com satisfação que a Comissão Europeia 
resolveu finalmente apresentar este texto em que se propõe isentar a IRM e actividades 
conexas dos valores-limite de exposição.  

Consciente dos riscos incorridos pelos trabalhadores no âmbito dos actos de IRM, o sector 
médico já introduziu medidas de protecção rigorosas. Estas são, aliás, acompanhadas de 
controlos estritos e de acções de formação sobre os procedimentos de segurança e os riscos 
incorridos para a saúde a curto e a longo prazo em caso de sobreexposição e/ou desrespeito 
dos procedimentos de segurança.

Perante todos estes elementos, a criação de uma derrogação para a IRM e actividades conexas 
parece totalmente justificada, tanto mais que no anexo IV da presente proposta a Comissão 
Europeia rodeia esta derrogação de medidas de segurança ainda mais restritivas. 

Graças à fixação de valores-limite de exposição muito rigorosos e de uma isenção destes 
valores para as actividades de IRM e conexas, a presente proposta permitirá encontrar um 
equilíbrio entre, por um lado, a obrigação da União Europeia de proteger a saúde e a 
segurança dos trabalhadores, em conformidade com os artigos 151.° e 153.°, n.° 1, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia e, por outro lado, os verdadeiros progressos em 
matéria de investigação e saúde pública que a técnica de IRM permite efectuar.  

Apesar de todas as melhorias introduzidas no texto, é forçoso reconhecer que este permanece 
demasiado complexo, mesmo ininteligível, para determinadas partes. 

A fim de permanecer na esfera de competência da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, o presente parecer prossegue três objectivos. Em primeiro lugar, 
apoiar as regras das isenções propostas pela Comissão através do aditamento de um artigo 
especificamente dedicado às derrogações (alteração 17). Por outro claro, clarificar e 
simplificar o texto em determinados pontos da proposta. Por fim, completar e reforçar as 
medidas relativas à segurança e saúde dos trabalhadores.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

(3) Após a entrada em vigor da Directiva 
2004/40/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa 
às prescrições mínimas de segurança e 
saúde em matéria de exposição dos 
trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos (campos 
electromagnéticos), as partes interessadas, 
em particular a comunidade médica, 
formularam sérias reservas quanto aos 
efeitos potenciais da aplicação da directiva 
nos actos médicos baseados na imagiologia 
médica. Foram também manifestadas 
algumas preocupações sobre o impacto da 
directiva em determinadas actividades 
industriais.

(3) Após a entrada em vigor da Directiva 
2004/40/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa 
às prescrições mínimas de segurança e 
saúde em matéria de exposição dos 
trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos (campos 
electromagnéticos), as partes interessadas, 
em particular a comunidade médica, 
formularam sérias reservas quanto aos 
efeitos negativos da aplicação da directiva, 
por um lado, sobre determinadas 
actividades industriais e, por outro lado, 
sobre determinados actos médicos 
baseados na imagiologia médica, em 
particular na imagiologia por ressonância 
magnética (IRM). A aplicação dos 
valores-limite de exposição, dos valores de 
orientação e dos valores que 
desencadeiam a acção ao sector médico 
reduziria as possibilidades de utilização 
da técnica de IRM, que constitui um 
instrumento indispensável ao diagnóstico 
e tratamento de inúmeras doenças.

Or. fr
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Alteração 2

Proposta de directiva 
Considerando 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

(4) A Comissão analisou atentamente os 
argumentos avançados pelas partes 
interessadas e, após várias consultas, 
decidiu repensar cuidadosamente algumas 
disposições da Directiva 2004/40/CE, com 
base em nova informação científica obtida 
por peritos de renome internacional.

(4) A Comissão analisou atentamente os 
argumentos avançados pelas partes 
interessadas, nomeadamente o mundo 
médico, e, após várias consultas, decidiu 
rever algumas disposições da Directiva 
2004/40/CE, com base em nova 
informação científica obtida por peritos de 
renome internacional e na revisão das 
novas recomendações da Comissão 
Internacional para a Protecção contra as 
Radiações Não-Ionizantes (CIPRNI).

Or. fr

Alteração 3

Proposta de directiva 
Considerando 8

Texto proposto pela Comissão Alteração

(8) Um sistema de protecção contra os 
campos electromagnéticos deverá limitar-
se a estabelecer, sem demasiados 
pormenores, os objectivos a atingir, os 
princípios a observar e os valores 
fundamentais a utilizar, a fim de permitir 
que os Estados-Membros apliquem 
uniformemente as prescrições mínimas.

(8) Um sistema de protecção contra os 
campos electromagnéticos deverá limitar-
se a estabelecer, sem demasiados 
pormenores, os objectivos a atingir, os 
princípios a observar e os valores 
fundamentais a utilizar, a fim de permitir 
que os Estados-Membros apliquem 
uniformemente as prescrições mínimas. 
Além disso, este sistema de protecção 
deverá ser acompanhado de estudos mais 
aprofundados a fim de obter dados 
científicos (baseados sobre indicadores 
comuns) quanto aos efeitos a curto e a 
longo prazo, nomeadamente 
cancerígenos, de uma exposição a campos 
electromagnéticos.
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Or. fr

Alteração 4

Proposta de directiva 
Considerando 11

Texto proposto pela Comissão Alteração

(11) O nível de exposição aos campos 
electromagnéticos pode ser reduzido mais 
eficazmente pela adopção de medidas 
preventivas desde a fase de concepção dos 
postos de trabalho, bem como pela escolha 
do equipamento e dos processos e métodos 
de trabalho, de modo a reduzir 
prioritariamente os riscos na origem. As 
disposições relativas ao equipamento e aos 
métodos de trabalho contribuem assim para 
a protecção dos trabalhadores envolvidos. 
Todavia, justifica-se evitar a duplicação 
de avaliações, sempre que se tratar de 
equipamento de trabalho que cumpra os 
requisitos de legislação sobre produtos da 
UE que estabeleça níveis de segurança 
mais rigorosos do que os previstos na 
presente directiva e, em particular, nas 
Directivas 1999/5/CE e 2006/95/CE. Isto 
permite uma avaliação simplificada de um 
vasto conjunto de casos.

(11) O nível de exposição aos campos 
electromagnéticos pode ser reduzido mais 
eficazmente pela adopção de medidas 
preventivas desde a fase de concepção dos 
postos de trabalho, bem como pela escolha 
do equipamento e dos processos e métodos 
de trabalho, de modo a reduzir 
prioritariamente os riscos na origem. As 
disposições relativas ao equipamento e aos
métodos de trabalho contribuem assim para 
a protecção dos trabalhadores envolvidos. 
Além disso, os processos e métodos de 
trabalho devem ser associados a acções de 
formação obrigatórias de sensibilização e 
prevenção dos riscos incorridos em caso 
de desrespeito da utilização dos 
equipamentos ou das normas de 
segurança.  As acções de formação, os 
métodos e os equipamentos de trabalho 
devem ser avaliados em conformidade 
com a Directiva 1999/5/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 
1999, relativa aos equipamentos de rádio 
e equipamentos terminais de 
telecomunicações e ao reconhecimento 
mútuo da sua conformidade1, e com a 
directiva 2006/95/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 2006, relativa à 
harmonização das legislações dos 
Estados-Membros no domínio do material 
eléctrico destinado a ser utilizado dentro 
de certos limites de tensão2, e ser objecto 
de controlos estritos e sanções dissuasoras 
em caso de desrespeito para os 
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empregadores. 
1 JO L 91 de 7.4.1999, p. 10.
2 JO L 374 de 27.12.06, p. 10.

Or. fr

Alteração 5

Proposta de directiva 
Artigo 1 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A presente directiva, que constitui a 20.ª 
directiva especial na acepção do artigo 
16.º, n.º 1, da Directiva 89/391/CEE, 
estabelece as prescrições mínimas em 
matéria de protecção dos trabalhadores 
contra os riscos para a sua segurança e 
saúde a que estão, ou podem vir a estar 
sujeitos devido à exposição a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) 
durante o trabalho.

1. A presente directiva, que constitui a 20.ª 
directiva especial na acepção do artigo 
16.º, n.º 1, da Directiva 89/391/CEE, 
estabelece as prescrições mínimas em 
matéria de protecção dos trabalhadores 
contra os riscos para a sua segurança e 
saúde a que estão, ou podem vir a estar 
sujeitos devido à exposição a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) no 
âmbito da sua actividade profissional. Em 
conformidade com o anexo da Directiva 
89/391/CEE, a presente directiva abrange 
os domínios seguintes:  locais de trabalho, 
equipamentos de trabalho, equipamentos 
de protecção individual, trabalhos com 
equipamentos dotados de visores, 
manutenção de cargas pesadas que 
implique riscos para a região lombar, 
estaleiros temporários e móveis bem como 
pesca e agricultura.

Or. fr
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Alteração 6

Proposta de directiva 
Artigo 1 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. A presente directiva tem por objecto os 
riscos directos para a saúde e a segurança 
dos trabalhadores devidos aos efeitos 
prejudiciais conhecidos que se 
manifestam a curto prazo no corpo 
humano, causados por campos eléctricos 
ou magnéticos induzidos, pela absorção de 
energia e pelas correntes de contacto.
Cobre também os efeitos indirectos sobre 
a saúde e segurança.

2. A presente directiva tem por objecto os 
efeitos directos e indirectos, reconhecidos 
como prejudiciais a curto prazo para a 
saúde e a segurança dos trabalhadores,
causados por campos electromagnéticos, 
pela absorção de energia e pelas correntes 
de contacto.

Or. fr

Alteração 7

Proposta de directiva 
Artigo 1 – n.º 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

5. A Directiva 89/391/CEE aplica–se 
integralmente a todo o domínio referido no 
n.º 1, sem prejuízo de disposições mais 
restritivas e/ou mais específicas da 
presente directiva.

5. A Directiva 89/391/CEE aplica–se 
integralmente a todo o domínio referido no 
n.º 1, sem prejuízo de disposições mais 
restritivas, mais específicas e/ou de certas 
isenções para as actividades de IRM e 
conexas da presente directiva.

Or. fr
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Alteração 8

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

b) «Efeitos prejudiciais para a saúde»: 
efeitos biológicos que tenham 
consequências negativas para o bem-estar 
mental, físico e /ou geral dos 
trabalhadores expostos. A presente 
directiva limita-se a ter em conta os 
efeitos a curto prazo;

Suprimido

Or. fr

Alteração 9

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

c) «Efeitos prejudiciais para a 
segurança»: efeitos que provoquem 
perturbações passageiras ou afectem a 
cognição ou outras funções cerebrais ou 
musculares e que possam, assim, atingir a 
capacidade de um trabalhador para 
trabalhar em segurança;

Suprimido

Or. fr

Alteração 10

Proposta de directiva 
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c-A)

Texto proposto pela Comissão Alteração

c-A) «Efeito directo»: efeito no corpo 
humano directamente provocado pela 

Suprimido
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presença de um forte campo eléctrico ou 
magnético, por exemplo, estimulação dos 
músculos, nervos ou órgãos sensoriais, 
aquecimento dos tecidos, vertigens ou 
dores de cabeça;

Or. fr

Alteração 11

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

d) «Efeito indirecto»: efeito sobre um 
objecto, devido à presença de um forte 
campo eléctrico ou magnético, que pode 
dar origem a riscos em matéria de 
segurança ou saúde, a saber, correntes de 
contacto, projécteis ferromagnéticos ou 
interferência com dispositivos médicos 
implantáveis activos;

Suprimido

Or. fr

Alteração 12

Proposta de directiva 
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d-A) (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

d-A) "efeitos directos e indirectos 
prejudiciais para a saúde e a segurança 
dos trabalhadores": efeitos provocados 
pela presença de um forte campo 
magnético ou eléctrico, afectando a 
cognição ou outras funções cerebrais e 
musculares dos trabalhadores expostos e 
influenciando a sua capacidade de 
trabalho e o seu bem-estar físico e/ou 
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mental.  
A presente directiva limita-se a ter em 
conta os efeitos a curto prazo;

Or. fr

Alteração 13

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

Texto proposto pela 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 biológicas e efeitos sobre 
a saúde conhecidos. A observância destes 
valores–limite de exposição relativos aos 
efeitos para a saúde e 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
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Alteração 14

Proposta de directiva 
Artigo 3 – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. Por derrogação, os n.ºs 1 e 2 não se
aplicam às aplicações médicas que 
recorram à ressonância magnética, nem 
às seguintes operações conexas: ensaio 
integral do sistema antes da entrega para 
expedição, instalação, limpeza e 
manutenção, bem como actividades de 
investigação e de desenvolvimento. Nestes 
casos específicos, serão instauradas 
medidas de protecção específicas. Para o 
efeito, a Comissão consultará os grupos 
de trabalho existentes e procederá de 
acordo com as medidas estabelecidas no 
anexo IV.

Suprimido

Or. fr

Alteração 15

Proposta de directiva 
Artigo 3 – n.º 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

5. Por derrogação, os n.ºs 1 e 2 não se 
aplicam às Forças Armadas nos Estados-
Membros que já possuam e apliquem um 
sistema de protecção equivalente e mais 
específico, por exemplo, a norma 
STANAG 2345 da NATO . Os Estados-
Membros informarão a Comissão da 
existência de tais sistemas de protecção, e 
da sua aplicação efectiva, ao notificarem 
a transposição das disposições da presente 
directiva para a legislação nacional, nos 
termos do artigo 14.º.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 16

Proposta de directiva 
Artigo 3 – n.º 6

Texto proposto pela Comissão Alteração

6. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5, 
os trabalhadores não podem ser sujeitos a 
exposições acima do valor-limite de 
exposição relativo aos efeitos na saúde. 
Em situações específicas em que tais 
valores possam ser temporariamente 
ultrapassados, os Estados-Membros 
podem instituir um regime de autorização 
de trabalho, sob condições controladas e 
em função de uma avaliação dos riscos 
global que defina os níveis de exposição 
reais e a sua probabilidade, comparando-
os com os valores-limite de exposição 
definidos nos anexos II e III. Estas 
situações específicas devem ser 
comunicadas à Comissão no relatório 
previsto no artigo 17.º-A da Directiva 
89/391/CEE.

Suprimido

Or. fr

Alteração 17

Proposta de directiva 
Artigo 3–A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Derrogações especiais

1. Por derrogação, os n.ºs 1, 2 e 3 do 
artigo 3.° não se aplicam às aplicações 
médicas que recorram à ressonância 
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magnética, nem às seguintes operações 
conexas: ensaio integral do sistema antes 
da entrega para expedição, instalação, 
limpeza e manutenção, actividades de 
investigação e desenvolvimento.
Para garantirem uma protecção adequada 
dos trabalhadores que sofram os efeitos 
da IRM e terem em conta as medidas de 
protecção existentes, os empregadores 
devem avaliar previamente os riscos e 
instaurar medidas técnicas e 
organizacionais e acções de formação 
específicas e suficientes para evitar os 
riscos, nomeadamente as interferências 
nos equipamentos e dispositivos médicos, 
a atracção e o aquecimento de objectos 
ferromagnéticos no campo magnético 
estático, a atracção e o aquecimento de 
dispositivos médicos implantados, a 
estimulação do sistema nervoso central, a 
estimulação dos nervos periféricos e o 
aquecimento dos tecidos. Além disso, 
devem ser efectuados controlos estritos 
das medidas de prevenção e protecção 
instauradas.
2. Por derrogação, os n.ºs 1, 2 e 3 do 
artigo 3.° não se aplicam às Forças 
Armadas nos Estados-Membros que já 
possuam ou apliquem um sistema de 
protecção equivalente ou mais específico, 
por exemplo a norma STANAG 2345 da 
NATO. 
Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão da existência de tais sistemas de 
protecção, e da sua aplicação efectiva, ao 
notificarem a transposição das 
disposições da presente directiva para a 
legislação nacional, nos termos do 
artigo 14.º.
3. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 2 
do presente artigo, os trabalhadores não 
podem ser sujeitos a exposições acima dos 
valores-limite de exposição relativos aos 
efeitos na saúde.
4. Em situações específicas e pontuais em 
que tais valores possam ser 
temporariamente ultrapassados, os 
Estados-Membros podem instituir um 



PA\882055PT.doc 15/22 PE475.801v01-00

PT

regime de autorização de trabalho, sob 
condições controladas e medidas de 
prevenção e segurança reforçadas.  Este 
sistema deve basear-se numa avaliação 
dos riscos global que defina os níveis de 
exposição reais e a sua probabilidade, 
comparando-os com os valores-limite de 
exposição definidos nos anexos II e III. 
Estas situações específicas devem ser 
comunicadas à Comissão no relatório 
previsto no artigo 17.°-A da Directiva 
89/391/CEE e controladas pela referida 
Comissão.

Or. fr

Alteração 18

Proposta de directiva 
Artigo 4 – n.º 5 – alínea h-A) (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

h-A) a capacidade de reacção rápida em 
caso de incidente no local de trabalho 
(mobilização de uma equipa de socorro e 
de equipamento de emergência).

Or. fr

Alteração 19

Proposta de directiva 
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

A redução dos riscos resultantes da 
exposição a campos electromagnéticos 
deve basear-se nos princípios gerais de 
prevenção constantes da Directiva 
89/391/CEE.

A redução dos riscos resultantes da 
exposição a campos electromagnéticos 
deve basear-se nos princípios gerais que, 
nos termos do artigo 6.°, n.° 2, da 
Directiva 89/391/CEE, se assemelham às 
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obrigações gerais do empregador. 
Estes princípios gerais são:
a) Evitar os riscos; 
b) Avaliar os riscos que não possam ser 
evitados; 
c) Combater os riscos na origem; 
d) Adaptar o trabalho ao homem, em 
particular no que diz respeito à concepção 
dos postos de trabalho bem como à 
escolha dos equipamentos de trabalho e 
dos métodos de trabalho e produção;
e) Ter em conta o estádio de evolução da 
técnica;
f) Substituir o que é perigoso pelo que é 
isento de perigo ou menos perigoso;
g) Planificar a prevenção;
h) Dar prioridade às medidas de 
protecção colectiva em relação às medidas 
de protecção individual;
i) Dar instruções adequadas aos 
trabalhadores;

Or. fr

Alteração 20

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

c-A) o estado dos conhecimentos sobre os 
efeitos directos e indirectos, prejudiciais 
para a saúde e a segurança dos 
trabalhadores, que uma exposição a um 
forte campo electromagnético pode 
provocar, a curto e a longo prazo;

Or. fr
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Alteração 21

Proposta de directiva 
Artigo 6 – alínea f-A) (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

f-A) a capacidade de reacção rápida em 
caso de incidente no local de trabalho 
(mobilização de uma equipa de socorro e 
de equipamento de emergência).

Or. fr

Alteração 22

Proposta de directiva 
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

No que diz respeito às exposições na gama 
de frequências até 100 kHz, quaisquer 
efeitos na saúde indesejáveis ou 
imprevistos, referidos por um trabalhador, 
devem ser comunicados ao responsável 
pela vigilância médica que tomará as 
medidas adequadas em conformidade com 
a legislação e as práticas nacionais.

No que diz respeito às exposições na gama 
de frequências até 100 kHz, quaisquer 
efeitos na saúde indesejáveis ou 
imprevistos, referidos por um trabalhador, 
devem ser comunicados ao responsável 
pela vigilância médica e ao empregador, 
que tomarão as medidas adequadas em 
conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais, sob pena de sanções.

Or. fr

Alteração 23

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

Texto proposto pela 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 

No que diz respeito às exposições na gama 
de 100 kHz a 300 GHz e, em qualquer 
caso, quando for detectada uma exposição 
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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.

superior aos valores–limite, deve ser 
imperativamente proposto 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 
imediatamente, em conformidade com o 
artigo 4.º, a uma reavaliação dos riscos. 

Or. fr

Alteração 24

Proposta de directiva 
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Apesar de as aplicações médicas que 
utilizam a IRM e actividades conexas se 
encontrarem isentas dos valores-limite de 
exposição, dos valores de orientação e dos 
valores que desencadeiam a acção, os 
trabalhadores destes sectores devem 
beneficiar de uma vigilância médica 
reforçada.

Or. fr

Alteração 25

Proposta de directiva 
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

1-A Em conformidade com o artigo 14.°, 
n.° 2,  da Directiva 89/391/CEE, os 
empregadores devem instaurar medidas 
que permitam a cada trabalhador 
submeter-se regularmente, caso o deseje, 
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a controlo médico.  

Or. fr

Alteração 26

Proposta de directiva 
Artigo 8 – n.º 2

Texto proposto pela 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 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 e às medidas de 
prevenção e protecção que foram 
previamente instauradas.

Or. fr

Alteração 27

Proposta de directiva 
Artigo 13

Texto proposto pela Comissão Alteração

Com o objectivo de facilitar a execução da 
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.

Com o objectivo de facilitar a execução da 
presente directiva, nomeadamente a 
realização da avaliação dos riscos e as 
medidas de prevenção e protecção para os 
trabalhadores expostos a campos 
electromagnéticos, 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.
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Or. fr

Alteração 28

Proposta de directiva 
Anexo IV - título

Texto proposto pela Comissão Alteração

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA AS 
ACTIVIDADES ABRANGIDAS PELO 
ARTIGO 3.º, N.º 4)

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA AS 
ACTIVIDADES ABRANGIDAS PELO 
ARTIGO 3.º-A, N.º 1)

Or. fr

Alteração 29

Proposta de directiva
Anexo IV - introdução

Texto proposto pela Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 3.º, n.º 4, a 
fim de garantir uma protecção 
harmonização e suficiente dos 
trabalhadores, tendo em devida conta as 
medidas preventivas e de protecção 
actualmente em vigor, serão aplicados os 
princípios e realizadas as tarefas seguintes.

Em conformidade com o artigo 3.º-A, 
n.º 1, a fim de garantir uma protecção 
harmonização e suficiente dos 
trabalhadores, tendo em devida conta as 
medidas preventivas e de protecção 
actualmente em vigor, serão aplicados os 
princípios e realizadas as tarefas seguintes.

Or. fr

Alteração 30

Proposta de directiva 
Anexo IV – n.º 1 – alínea a) 

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) O primeiro objectivo consiste em a) O primeiro objectivo consiste em 
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conceber, com as partes interessadas, uma 
metodologia coerente e exequível com 
vista à protecção dos trabalhadores sujeitos 
a campos electromagnéticos durante o 
exercício das actividades abrangidas pelo 
artigo 3. °, n. ° 4).

conceber, com as partes interessadas, uma 
metodologia coerente e exequível com 
vista à protecção dos trabalhadores sujeitos 
a campos electromagnéticos durante o 
exercício das actividades abrangidas pelo 
artigo 3.°-A, n.° 1).

Or. fr

Alteração 31

Proposta de directiva 
Anexo IV – n.º 1 – alínea b) – primeiro travessão

Texto proposto pela Comissão Alteração

- Medidas de informação eficazes e 
mecanismos de consulta dinâmicos.

- mecanismos de consulta dinâmicos e 
medidas de informação eficazes sobre a 
segurança e o estado dos conhecimentos 
sobre os efeitos directos e indirectos, 
prejudiciais para a saúde e a segurança 
dos trabalhadores, que uma exposição a 
um forte campo electromagnético pode 
provocar, a curto e a longo prazo;

Or. fr

Alteração 32

Proposta de directiva 
Anexo IV – n.º 1 – alínea b) – travessão 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

- a utilização de um equipamento de 
protecção eficaz 

Or. fr
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