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PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2018)0171), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 153 alineatul (2) litera (b) și 

articolul 153 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0130/2018), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 

avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0382/2018), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 



 

PE623.825v03-00 6/45 RR\1170031RO.docx 

RO 

 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Principiul 10 al Pilonului european 

al drepturilor sociale43, proclamat la 

Göteborg la 17 noiembrie 2017, prevede 

că fiecare lucrător are dreptul la un mediu 

de lucru sănătos, sigur și adaptat. Dreptul 

la un nivel ridicat de protecție a sănătății și 

securității în muncă, precum și la un mediu 

de lucru adaptat la nevoile profesionale ale 

lucrătorilor, care le permite să își 

prelungească participarea pe piața 

muncii, include, de asemenea, protecția 

împotriva agenților cancerigeni și mutageni 

la locul de muncă. 

(1) Respectarea principiilor și 

drepturilor prevăzute de Pilonul european 

al drepturilor sociale43, proclamat la 

Göteborg la 17 noiembrie 2017, reprezintă 

un angajament politic comun și o 

responsabilitate comună a Uniunii, a 

statelor membre și a partenerilor sociali, 

în conformitate cu competențele lor 

respective. Principiul 10 al Pilonului 

european al drepturilor sociale prevede că 

fiecare lucrător are dreptul la un mediu de 

lucru sănătos, sigur și adaptat. Dreptul la 

un nivel ridicat de protecție a sănătății și 

securității în muncă, precum și la un mediu 

de lucru adaptat la nevoile profesionale ale 

lucrătorilor include, de asemenea, protecția 

împotriva agenților cancerigeni și mutageni 

la locul de muncă, indiferent de acordurile 

de muncă, de durata încadrării în muncă 

sau de expunere.  

__________________ __________________ 

43  Pilonului european al drepturilor 

sociale, noiembrie 2017, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_ro 

43  Pilonul european al drepturilor 

sociale, noiembrie 2017, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_ro 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Articolele 153, 154 și 155 din 

TFUE stabilesc domeniul de competență 
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și autoritatea partenerilor sociali pentru a 

negocia și a pune în aplicare acordurile 

privind sănătatea și siguranța la locul de 

muncă, iar Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene 

garantează, în special, dreptul 

fundamental la viață (articolul 2) și 

dreptul la condiții de muncă echitabile și 

corecte, care să respecte sănătatea, 

securitatea și demnitatea [articolul 31 

alineatul (1)]. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Directiva 2004/37/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului44 

vizează protejarea lucrătorilor împotriva 

riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor 

cauzate de expunerea la agenți cancerigeni 

sau mutageni la locul de muncă. Directiva 

2004/37/CE prevede un nivel important de 

protecție împotriva riscurilor legate de 

agenții cancerigeni și mutageni printr-un 

cadru de principii generale menit să 

permită statelor membre să asigure 

aplicarea consecventă a cerințelor minime. 

Valorile-limită obligatorii de expunere 

profesională stabilite pe baza informațiilor 

disponibile, inclusiv a datelor științifice și 

tehnice, a fezabilității economice, a unei 

evaluări detaliate a impactului 

socioeconomic și a disponibilității 

protocoalelor și tehnicilor de măsurare a 

expunerii la locul de muncă, sunt 

componente importante ale ansamblului 

măsurilor de protecție a lucrătorilor 

instituite prin Directiva 2004/37/CE. 

Cerințele minime prevăzute în Directiva 

2004/37/CE vizează protejarea lucrătorilor 

la nivelul Uniunii. Statele membre pot 

stabili valori-limită obligatorii mai stricte 

pentru expunerea profesională. 

(2) Directiva 2004/37/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului44 

vizează protejarea lucrătorilor împotriva 

riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor 

cauzate de expunerea la agenți cancerigeni 

sau mutageni la locul de muncă. Directiva 

2004/37/CE prevede protecția împotriva 

riscurilor legate de agenții cancerigeni și 

mutageni printr-un cadru de principii 

generale menit să permită statelor membre 

să asigure aplicarea consecventă a 

cerințelor minime. Valorile-limită 

obligatorii de expunere profesională 

trebuie să se bazeze pe dovezi, să fie 

proporționale și măsurabile și ar trebui 

stabilite pe baza informațiilor disponibile, 

inclusiv a datelor științifice și tehnice 

actualizate, a fezabilității economice a 

punerii în aplicare și a conformității, a 

unei evaluări detaliate a impactului 

socioeconomic și a disponibilității 

protocoalelor și tehnicilor de măsurare a 

expunerii la locul de muncă. Aceste valori 

limită sunt componente importante ale 

ansamblului măsurilor de protecție a 

lucrătorilor instituite prin Directiva 

2004/37/CE. Cerințele minime prevăzute în 

Directiva 2004/37/CE vizează protejarea 

lucrătorilor la nivelul Uniunii. Statele 
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membre pot stabili valori-limită obligatorii 

mai stricte pentru expunerea profesională, 

în strânsă cooperare cu partenerii sociali. 

În cazul în care a fost stabilită o valoare-

limită pentru un agent cancerigen sau 

mutagen, expunerea lucrătorilor ar trebui 

redusă cât de mult se poate din punct de 

vedere tehnic sub valoarea-limită 

respectivă. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Directiva 2004/37/CE urmărește să 

acopere atât substanțele sau amestecurile 

care îndeplinesc criteriile de clasificare ca 

agent cancerigen și/sau mutagen din 

categoria 1A sau 1B prevăzute în anexa I 

la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului, 

cât și substanțele, amestecurile sau 

procesele menționate în anexa I la 

prezenta Directivă. Substanțele care 

îndeplinesc criteriile de clasificare ca 

agent cancerigen sau mutagen din 

categoria 1A sau 1B prevăzute în anexa I 

la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sunt 

cele cu o clasificare armonizată sau 

clasificate în conformitate cu articolul 4 

sau 36 din regulamentul respectiv și 

notificate Agenției Europene pentru 

Produse Chimice (ECHA) în temeiul 

articolului 40 din regulament. Aceste 

substanțe sunt enumerate în inventarul de 

clasificare și etichetare public, ținut de 

ECHA. Ar trebui urmărită intensificarea 

cooperării cu IARC, astfel încât în viitor, 

substanțele clasificate de IARC ca agenți 

cancerigeni din categoria 1 sau 2A să fie 

considerate ca îndeplinind și criteriile de 

clasificare ca agenți cancerigeni din 

categoria 1A sau 1B stabilite în anexa I la 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.  
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Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) Între statele membre persistă 

diferențe mari în ceea ce privește 

stabilirea de valori-limită pentru agenții 

cancerigeni și mutageni, ceea ce conduce 

la niveluri diferite de protecție a 

lucrătorilor în Uniune și totodată 

denaturează concurența. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Valorile-limită de expunere 

profesională fac parte din gestionarea 

riscurilor în temeiul Directivei 

2004/37/CE. Respectarea acestor valori-

limită nu aduce atingere altor obligații ale 

angajatorilor în temeiul Directivei 

2004/37/CE, cum ar fi reducerea utilizării 

de agenți cancerigeni și mutageni la locul 

de muncă, prevenirea sau reducerea 

expunerii lucrătorilor la agenți cancerigeni 

sau mutageni și punerea în aplicare a 

măsurilor în acest sens. Aceste măsuri ar 

trebui să includă, în măsura în care este 

posibil din punct de vedere tehnic, 

înlocuirea agentului cancerigen sau 

mutagen cu o substanță, un amestec sau un 

procedeu care nu este periculos sau este 

mai puțin periculos pentru sănătatea 

lucrătorilor, utilizarea unui sistem închis 

sau alte măsuri care vizează reducerea 

nivelului de expunere a lucrătorilor. În 

acest context, este esențial să se ia în 

considerare principiul precauției în cazul 

în care există incertitudini. 

(3) Valorile-limită de expunere 

profesională fac parte din gestionarea 

riscurilor în temeiul Directivei 

2004/37/CE. Valorile-limită ar trebui să 

fie revizuite periodic, în conformitate cu 

principiul precauției, cu principiul 

protecției lucrătorilor și în lumina datelor 

științifice și tehnice solide disponibile 

privind agenții cancerigeni și mutageni. 

Valorile-limită pentru substanțele 

enumerate în anexa III urmăresc să 

reducă la minimum, în măsura în care 

este posibil, riscul suplimentar de apariție 

a cancerului care rezultă în urma 

expunerii lucrătorilor la substanțele 

respective. Pe această bază, se 

preconizează că riscul suplimentar nu va 

fi mai mare de 1 la 2500 din media 

ponderată în timp a unei vieți active 

standard. Ar trebui să se aibă în vedere, 

de asemenea, îmbunătățirea tehnicilor de 

măsurare, măsuri de gestionare a 

riscurilor și alți factori relevanți. 
Respectarea acestor valori-limită nu aduce 

atingere altor obligații ale angajatorilor în 

temeiul Directivei 2004/37/CE, cum ar fi 
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reducerea utilizării de agenți cancerigeni și 

mutageni la locul de muncă, prevenirea sau 

reducerea expunerii lucrătorilor la agenți 

cancerigeni sau mutageni și punerea în 

aplicare a măsurilor în acest sens. Aceste 

măsuri ar trebui să includă, în măsura în 

care este posibil din punct de vedere 

tehnic, înlocuirea agentului cancerigen sau 

mutagen cu o substanță, un amestec sau un 

procedeu care nu este periculos sau este 

mai puțin periculos pentru sănătatea 

lucrătorilor, utilizarea unui sistem închis 

sau alte măsuri care vizează reducerea 

nivelului de expunere a lucrătorilor. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) În farmacologie, medicamentele 

periculoase sunt medicamentele despre 

care se știe că sunt nocive, din cauza 

genotoxicității, carcinogenicității, 

teratogenicității, toxicității pentru 

reproducere și a altor tipuri de toxicitate 

la doze mici1a. Aceste medicamente includ 

agenți citotoxici, care inhibă sau 

împiedică creșterea și diviziunea rapidă a 

celulelor canceroase, și sunt folosite în 

primul rând pentru tratarea cancerului, 

frecvent ca parte a chimioterapiei. Cu 

toate acestea, medicamentele citotoxice 

disponibile pentru utilizare curentă sunt, 

în general, neselective și, prin urmare, 

este probabil ca ele să afecteze și celulele 

normale (netumorale). Astfel, despre 

numeroase medicamente citotoxice se știe 

că au un efect genotoxic, cancerigen sau 

mutagen. 

 _______________ 

 1a „IARC monographs on the 

evaluation of carcinogenic risks to 

humans” („Monografiile IARC privind 

evaluarea riscurilor de carcinogenicitate 
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la om”), volumele 1-121 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classifica

tion/index.php. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) Prin urmare, este important să se 

protejeze lucrătorii expuși la substanțe 

cancerigene sau mutagene care rezultă 

din prepararea, administrarea sau 

eliminarea medicamentelor periculoase, 

inclusiv a medicamentelor citotoxice, și 

din activități profesionale care implică 

expunerea la substanțe cancerigene sau 

mutagene în contextul prestării de servicii 

legate de curățenie, transport, spălare a 

rufelor, eliminare a deșeurilor de 

medicamente periculoase sau a 

materialelor contaminate cu medicamente 

periculoase sau legate de îngrijirea unor 

pacienți tratați cu medicamente 

periculoase. Ca un prim pas, Comisia a 

emis orientări specifice pentru a reduce 

riscurile pentru sănătatea și securitatea în 

muncă în sectorul sănătății, inclusiv cu 

privire la riscul legat de expunerea la 

medicamente citotoxice, într-un ghid 

dedicat prevenirii și bunelor practici. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3c)  Ca un al doilea pas, având în 

vedere ultimele evoluții ale cunoașterii 

științifice, Comisia ar trebui să evalueze 

posibilitatea de a extinde domeniul de 

aplicare al Directivei 2004/73/CE pentru a 

include medicamente periculoase, inclusiv 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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medicamente citotoxice care sunt 

cancerigene sau mutagene, sau de a 

propune un instrument juridic mai 

adecvat, pentru a asigura siguranța la 

locul de muncă a lucrătorilor care 

manipulează aceste medicamente. Prin 

urmare, Comisia ar trebui să prezinte, 

dacă este cazul, după consultarea 

partenerilor sociali, o propunere 

legislativă adecvată. În acest sens, este 

totuși imperativ ca, în conformitate cu 

articolul 168 alineatul (1) din TFUE, 

accesul pacienților la cele mai bune 

tratamente disponibile să nu fie pus sub 

semnul întrebării sau periclitat.  

  

  

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Nivelurile maxime de expunere a 

lucrătorilor la unii agenți cancerigeni sau 

mutageni sunt stabilite la valori care nu 

trebuie depășite, în temeiul Directivei 

2004/37/CE. 

(5) Nivelurile maxime de expunere a 

lucrătorilor la unii agenți cancerigeni sau 

mutageni sunt stabilite în anexa III la 

valori care nu trebuie depășite, în temeiul 

Directivei 2004/37/CE. Recomandări 

practice cu privire la supravegherea 

sănătății lucrătorilor pot fi stabilite în 

anexa II la Directiva 2004/37/CE, dar nu 

au un caracter obligatoriu. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prezenta directivă consolidează 

protecția sănătății și securității lucrătorilor 

la locul de muncă. În Directiva 2004/37/CE 

ar trebui să se stabilească noi valori-limită 

(6) Prezenta directivă consolidează 

protecția sănătății și securității lucrătorilor 

la locul de muncă. Comisia ar trebui să 

revizuiască periodic prezenta directivă și 



 

RR\1170031RO.docx 13/45 PE623.825v03-00 

 RO 

pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a 

noilor date științifice și tehnice și a bunelor 

practici, a tehnicilor și a protocoalelor 

bazate pe dovezi, destinate măsurării 

nivelurilor de expunere la locul de muncă. 

Aceste informații ar trebui să includă, dacă 

este posibil, date privind riscurile reziduale 

pentru sănătatea lucrătorilor, recomandări 

ale Comitetului științific pentru stabilirea 

valorilor-limită de expunere profesională la 

agenți chimici (SCOEL) și avize ale 

Comitetului pentru evaluarea riscurilor 

(CER) din cadrul Agenției Europene pentru 

Produse Chimice (ECHA), precum și avize 

ale Comitetului consultativ pentru 

securitate și sănătate la locul de muncă 

(CCSS). Informațiile referitoare la riscul 

rezidual, făcute publice la nivelul Uniunii, 

sunt valoroase pentru eforturile viitoare de 

a se limita riscurile legate de expunerea la 

agenți cancerigeni și mutageni la locul de 

muncă. Ar trebui promovată în continuare 

transparența cu privire la astfel de 

informații. 

să prezinte propuneri legislative dacă este 

cazul. În Directiva 2004/37/CE ar trebui să 

se stabilească noi valori-limită pe baza 

informațiilor disponibile, inclusiv a noilor 

date științifice și tehnice și a bunelor 

practici, a tehnicilor și a protocoalelor 

bazate pe dovezi, destinate măsurării 

nivelurilor de expunere la locul de muncă. 

Aceste informații ar trebui să includă, dacă 

este posibil, date privind riscurile reziduale 

pentru sănătatea lucrătorilor, recomandări 

ale Comitetului științific pentru stabilirea 

valorilor-limită de expunere profesională la 

agenți chimici (SCOEL), avize ale 

Comitetului pentru evaluarea riscurilor 

(CER) din cadrul Agenției Europene pentru 

Produse Chimice (ECHA), precum și avize 

ale Comitetului consultativ pentru 

securitate și sănătate la locul de muncă 

(CCSS) și monografiile Agenției 

Internaționale pentru Cercetare în 

domeniul Cancerului (IARC1a). 
Informațiile referitoare la riscul rezidual 

sunt valoroase pentru eforturile viitoare de 

a se limita riscurile legate de expunerea la 

agenți cancerigeni și mutageni la locul de 

muncă și ar trebui făcute publice la nivelul 

Uniunii. Transparența este un instrument 
de prevenire în acest context și ar trebui 

asigurată. Prezenta directivă respectă 

recomandările specifice ale SCOEL și ale 

CCSS, a căror importanță a fost 

subliniată în modificările anterioare 

aduse Directivei 2004/37/CE. 

 __________________ 

 1a  Agenția Internațională pentru 

Cercetare în domeniul Cancerului a fost 

înființată în 1965 de către Organizația 

Mondială a Sănătății a Organizației 

Națiunilor Unite. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) De asemenea, este necesar să se ia 

în considerare alte căi de absorbție pe lângă 

inhalare pentru a se asigura cel mai bun 

nivel de protecție posibil în cazul tuturor 

agenților cancerigeni și mutageni, inclusiv 

posibilitatea de absorbție prin piele. 

Modificările la anexa III la Directiva 

2004/37/CE prevăzute de prezenta 

directivă reprezintă un pas suplimentar al 

unui proces pe termen mai lung inițiat 

pentru actualizarea Directivei 2004/37/CE. 

(7) De asemenea, este necesar, în 

lumina datelor științifice, să se ia în 

considerare alte căi de absorbție pe lângă 

inhalare pentru a se asigura cel mai bun 

nivel de protecție posibil în cazul tuturor 

agenților cancerigeni și mutageni, având în 

vedere observațiile privind posibilitatea de 

absorbție prin piele, în mod concret prin 

observația referitoare la piele. 

Modificările la anexa III la Directiva 

2004/37/CE prevăzute de prezenta 

directivă reprezintă un pas suplimentar al 

unui proces pe termen mai lung inițiat 

pentru actualizarea Directivei 2004/37/CE. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Campania din 2018-2019 intitulată 

„Locuri de muncă sănătoase: gestionarea 

substanțelor periculoase”, lansată de 

Agenția Europeană pentru Securitate și 

Sănătate în Muncă (EU-OSHA), este un 

prim pas. EU-OSHA trebuie să colaboreze 

îndeaproape cu statele membre și să 

consolideze schimbul de bune practici, 

pentru a furniza informații specifice și 

exemple de bune practici pentru lucrătorii 

care intră în contact cu anumite 

substanțe, îndeosebi substanțe citotoxice, 

subliniind evoluțiile politicilor și cadrul 

legislativ deja existent. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (11a)  Cadmiul (Cd) este un element 

prezent în mod natural, la care sunt 

expuși oamenii prin intermediul țigărilor, 

alimentelor și surselor industriale. 

Rinichii și, posibil, oasele sunt ținta cea 

mai sensibilă a toxicității sistemice cu 

cadmiu în urma expunerii la locul de 

muncă (organele țintă critice). Cd este o 

substanță toxică cumulativă; 

manifestările sistemice asociate expunerii 

cronice sunt legate de încărcarea 

corporală cu elementul în cauză 

(conținutul din ficat și rinichi). Markerii 

biologici cum ar fi Cd-U (excreția de 

cadmiu în urină) permit evaluarea 

încărcării corporale și integrarea tuturor 

surselor de expunere la cadmiu, inclusiv 

prin intermediul alimentelor contaminate 

și al fumatului. Utilizarea unor astfel de 

biomarkeri în majoritatea studiilor 

epidemiologice efectuate în medii 

profesionale le-a permis cercetătorilor să 

documenteze raporturi fiabile doză-efect-

răspuns. O valoare-limită biologică ar 

proteja astfel lucrătorii împotriva 

toxicității sistemice cu Cd, în special 

împotriva efectelor la nivelul rinichilor și 

al oaselor1a. Astfel, monitorizarea 

biologică poate contribui la protecția 

lucrătorilor la locul de muncă, dar numai 

ca mijloc de a completa monitorizarea 

concentrației de cadmiu (și a compușilor 

anorganici ai acestuia) în aer în zona de 

respirație a unui lucrător. 

 __________________ 

 1a 

https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-

1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-

336%20Cadmium%20and%20its%20inor

ganic%20compounds.pd 

 

Amendamentul  15 
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Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În ceea ce privește cadmiul, o 

valoare-limită de 0,001 mg/m3 poate fi 

dificil de respectat în unele sectoare, pe 

termen scurt. Prin urmare, ar trebui 

introdusă o perioadă de tranziție de șapte 

ani pe durata căreia ar trebui să se aplice 

valoarea-limită de 0,004 mg/m3. 

(12) În ceea ce privește cadmiul, o 

valoare-limită de 0,001 mg/m3 poate fi 

dificil de respectat în unele sectoare, pe 

termen scurt. Prin urmare, ar trebui 

introdusă o perioadă de tranziție de șapte 

ani pe durata căreia ar trebui să se aplice 

valoarea-limită de 0,004 mg/m3. În statele 

membre care pun în aplicare 

monitorizarea biologică, valoarea-limită 

biologică ar trebui să fie de 2 μg Cd/g 

creatinină și valoarea-limită pentru MPT 

de 8 ore ar trebui să fie de 0,004 mg/m³ 

(fracțiune inhalabilă). Introducerea 

acestei valori-limită nu necesită o 

perioadă de tranziție. Comisia ar trebui să 

elaboreze orientări pentru punerea în 

practică a unei astfel de monitorizări 

biologice. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Formaldehida îndeplinește criteriile 

de clasificare ca agent cancerigen 

(categoria 1B) în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin 

urmare, este un agent cancerigen în sensul 

Directivei 2004/37/CE. Aceasta este un 

agent cancerigen genotoxic cu acțiune 

locală. Este posibil ca, pe baza 

informațiilor disponibile, inclusiv a datelor 

științifice și tehnice, să se stabilească o 

valoare-limită pentru respectivul agent 

cancerigen pe termen lung și scurt. 

Formaldehida este, de asemenea, un 

alergen de contact pentru piele 

(sensibilizant pentru piele). Prin urmare, 

este adecvat să se stabilească o valoare-

limită pentru formaldehidă și să se atribuie 

(17) Formaldehida îndeplinește criteriile 

de clasificare ca agent cancerigen 

(categoria 1B) în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin 

urmare, este un agent cancerigen în sensul 

Directivei 2004/37/CE. Aceasta este un 

agent cancerigen genotoxic cu acțiune 

locală. Există suficiente dovezi la oameni 

privind carcinogenicitatea formaldehidei. 

Formaldehida cauzează cancer 

nazofaringian și leucemie47a. Pe baza 

informațiilor disponibile, inclusiv a datelor 

științifice și tehnice, este posibil să se 

stabilească o valoare-limită pentru 

respectivul agent cancerigen pe termen 

lung și scurt. Formaldehida este, de 

asemenea, un alergen de contact pentru 
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o observație referitoare la sensibilizarea 

pielii. În plus, la cererea Comisiei, ECHA 

colectează, de asemenea, informațiile 

existente pentru a evalua expunerea 

potențială provocată de formaldehidă și 

agenții eliberatori de formaldehidă la locul 

de muncă, inclusiv utilizările industriale și 

profesionale48. 

piele (sensibilizant pentru piele). Prin 

urmare, este adecvat să se stabilească o 

valoare-limită pentru formaldehidă și să se 

atribuie o observație referitoare la 

sensibilizarea pielii. În plus, la cererea 

Comisiei, ECHA colectează, de asemenea, 

informațiile existente pentru a evalua 

expunerea potențială provocată de 

formaldehidă și agenții eliberatori de 

formaldehidă la locul de muncă, inclusiv 

utilizările industriale și profesionale48.  

__________________ __________________ 

 47a https://monographs.iarc.fr/wp-

content/uploads/2018/06/mono100F-

29.pdf 

48 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13

641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_

en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-

1a9a4129e93e   

48 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13

641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_

en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-

1a9a4129e93e   

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Fixatorii pe bază de formaldehidă 

sunt utilizați în mod curent în centrele de 

sănătate din Uniune pentru fixarea 

standardizată a eșantioanelor de țesut, 

având în vedere ușurința de manipulare, 

gradul înalt de precizie și capacitatea 

extrem de mare de adaptare, care, până în 

prezent, nu au fost atinse de niciun alt grup 

de fixatori. Drept urmare, diagnosticarea 

de către patolog a mai multor boli, 

inclusiv a cancerului, se bazează pe 

recunoașterea urmelor microscopice din 

țesuturile fixate cu fixator pe bază de 

formaldehidă. Concentrațiile de 

formaldehidă utilizate în asistența 

medicală sunt minime în comparație cu 

cele utilizate în industrie și, deși centrele 

de sănătate din Uniune ar trebui să ia 
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toate măsurile corespunzătoare pentru a 

menține expunerea personalului lor la 

formaldehidă în limitele de siguranță, nu 

va fi probabil dificil pentru sectorul 

sănătății să respecte valorile-limită 

stabilite în prezenta directivă. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17b) În unele state membre, 

formaldehida este utilizată în mod curent 

la îmbălsămarea persoanelor decedate, ca 

parte a practicilor culturale sau 

religioase. Este probabil ca în sectorul 

serviciilor funerare valoarea-limită de 

0,3 ppm, să fie dificil de respectat fără 

efecte semnificative pe termen scurt 

asupra capacității. Prin urmare, ar trebui 

introdusă o perioadă de tranziție de trei 

ani pentru acest sector, pe durata căreia 

ar trebui să se aplice valoarea-limită de 

0,5 ppm. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) 4,4′-metilen-bis(2-cloranilină) 

(MOCA) îndeplinește criteriile de 

clasificare ca agent cancerigen (categoria 

1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent 

cancerigen în sensul Directivei 

2004/37/CE. Pentru MOCA a fost 

identificată posibilitatea unei absorbții 

semnificative prin piele. Prin urmare, este 

adecvat să se stabilească o valoare-limită 

pentru MOCA și să se atribuie o observație 

referitoare la piele. În plus, aceasta a fost 

(18) 4,4′-metilen-bis(2-cloranilină) 

(MOCA) îndeplinește criteriile de 

clasificare ca agent cancerigen (categoria 

1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent 

cancerigen în sensul Directivei 

2004/37/CE. Carcinogenitatea sa, 

împreună cu caracteristicile genotoxice 

evidente, au făcut posibilă clasificarea 

acestei substanțe ca fiind cancerigenă 

pentru oameni. Pentru MOCA a fost 

identificată posibilitatea unei absorbții 
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identificată ca substanță care prezintă 

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) 

conform articolului 57 litera (a) din 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și este 

inclusă în anexa XIV la respectivul 

regulament, necesitând o autorizație înainte 

de a fi introdusă pe piață sau de a fi 

utilizată. Este posibil ca, pe baza 

informațiilor disponibile, inclusiv a datelor 

științifice și tehnice, să se stabilească o 

valoare-limită pentru MOCA. 

semnificative prin piele. Prin urmare, este 

adecvat să se stabilească o valoare-limită 

pentru MOCA și să se atribuie o observație 

referitoare la piele. În plus, aceasta a fost 

identificată ca substanță care prezintă 

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) 

conform articolului 57 litera (a) din 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și este 

inclusă în anexa XIV la respectivul 

regulament, necesitând o autorizație înainte 

de a fi introdusă pe piață sau de a fi 

utilizată. Este posibil ca, pe baza 

informațiilor disponibile, inclusiv a datelor 

științifice și tehnice, să se stabilească o 

valoare-limită pentru MOCA. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Valorile-limită stabilite în prezenta 

directivă vor fi revizuite în vederea 

asigurării coerenței cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și 

al Consiliului50, în special pentru a se ține 

seama de interacțiunea dintre valorile-

limită prevăzute în temeiul Directivei 

2004/37/CE și nivelurile calculate fără 

efect obținute pentru substanțele chimice 

periculoase în temeiul regulamentului 

respectiv, pentru a proteja lucrătorii într-un 

mod eficace. 

(21) Valorile-limită stabilite în prezenta 

directivă vor fi controlate în permanență 

și revizuite cu regularitate în vederea 

asigurării coerenței cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și 

al Consiliului50, în special pentru a se ține 

seama de interacțiunea dintre valorile-

limită prevăzute în temeiul Directivei 

2004/37/CE și nivelurile calculate fără 

efect obținute pentru substanțele chimice 

periculoase în temeiul regulamentului 

respectiv, pentru a proteja lucrătorii într-un 

mod eficace. 

__________________ __________________ 

50  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 

al Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice 

(REACH), de înființare a Agenției 

Europene pentru Produse Chimice, de 

modificare a Directivei 1999/45/CE și de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

793/93 al Consiliului și a Regulamentului 

50  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 

al Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice 

(REACH), de înființare a Agenției 

Europene pentru Produse Chimice, de 

modificare a Directivei 1999/45/CE și de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

793/93 al Consiliului și a Regulamentului 
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(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 

Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 

Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO 

L 396, 30.12.2006, p. 1). 

(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 

Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 

Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO 

L 396, 30.12.2006, p. 1). 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) La punerea în aplicare a prezentei 

directive, statele membre ar trebui să evite 

impunerea de constrângeri administrative, 

financiare și juridice susceptibile să frâneze 

crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici 

și mijlocii. Prin urmare, statele membre 

sunt invitate să evalueze impactul actelor 

lor de transpunere asupra IMM-urilor, 

pentru a se asigura că IMM-urile nu sunt 

afectate în mod disproporționat, acordând o 

atenție deosebită microîntreprinderilor și 

sarcinii administrative, și să publice 

rezultatele acestor evaluări. 

(23) La punerea în aplicare a prezentei 

directive, statele membre ar trebui să țină 

seama de faptul că IMM-urile și 

microîntreprinderile, care reprezintă marea 

majoritate a întreprinderilor din Uniune, au 

resurse financiare, tehnice și umane 

limitate. Prin urmare, statele membre sunt 

invitate să evalueze impactul actelor lor de 

transpunere asupra IMM-urilor, pentru a se 

asigura că IMM-urile nu sunt afectate în 

mod disproporționat, acordând o atenție 

deosebită microîntreprinderilor și sarcinii 

administrative, și să publice rezultatele 

acestor evaluări; ar trebui facilitată 

respectarea obligațiilor de către IMM-uri și 

microîntreprinderi, menținându-se totodată 

un nivel egal de protecție pentru toți 

lucrătorii. În acest context, măsuri 

specifice precum stimulentele și 

instrumentele digitale ar putea ajuta 

IMM-urile și microîntreprinderile să 

respecte mai bine obligațiile prevăzute în 

Directiva 2004/37/CE și să acționeze în 

direcția eliminării riscurilor cancerigene 

sau mutagene.  Partenerii sociali ar trebui 

să facă schimb de bune practici în acest 

sens. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful -1 (nou) 

Directiva 2004/37/CE 

Articolul 14 – alineatul 1 
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Textul în vigoare Amendamentul 

 La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește 

cu următorul text: 

1. Statele membre stabilesc, în 

conformitate cu dreptul intern sau practica 

națională, măsuri pentru asigurarea 

supravegherii adecvate a sănătății 

lucrătorilor pentru care rezultatele evaluării 

prevăzute la articolul 3 alineatul (2) 

evidențiază un risc legat de securitate sau 

sănătate. Medicul sau autoritatea 

răspunzătoare de supravegherea medicală 

a lucrătorilor poate indica faptul că 

supravegherea stării de sănătate trebuie 

să continue după încetarea expunerii, pe 

durata pe care o consideră necesară 

pentru a proteja sănătatea lucrătorului în 

cauză. 

„1. Statele membre stabilesc, în 

conformitate cu legislația și/sau practica 

națională, măsuri pentru asigurarea unei 

supravegheri adecvate a sănătății 

lucrătorilor pentru care rezultatul evaluării 

menționate în art. 3 alin. (2) pune în 

evidență existența unui risc pentru 

sănătatea sau securitatea lor. O astfel de 

supraveghere a sănătății poate include 

monitorizarea biologică a expunerii la 

substanțe, după caz. Se aplică articolul 10 

din Directiva 98/24/CE a Consiliului.”  

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful -1 a (nou) 

Directiva 2004/37/CE 

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 La articolul 14, după alineatul (1) se 

introduce următorul alineat: 

 „1a. „Atunci când statele membre aleg 

să pună în aplicare monitorizarea 

biologică, se aplică valorile-limită stabilite 

în anexa III partea B.” 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful -1 b (nou) 

Directiva 2004/37/CE 

Articolul 18b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 După articolul 18a se introduce 

următorul articol: 

 „Articolul 18b 

 Până în trimestrul al patrulea al anului 

2019, Comisia evaluează, pe baza datelor 

științifice și a consultărilor 

corespunzătoare, posibilitatea de a 

modifica domeniul de aplicare al 

prezentei directive pentru a include o listă 

cu medicamente periculoase, inclusiv 

medicamente citotoxice, care sunt 

cancerigene sau mutagene, sau de a 

propune un instrument juridic mai 

adecvat, pentru a asigura siguranța la 

locul de muncă a lucrătorilor care 

manipulează astfel de medicamente. Pe 

această bază, Comisia prezintă, dacă este 

cazul și după consultarea partenerilor 

sociali, o propunere legislativă.” 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful -1 c (nou) 

Directiva 2004/37/CE 

Anexa II – punctul 2 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În anexa II se inserează următorul punct: 

 „2a. Atunci când se efectuează 

monitorizarea biologică, aceasta ar trebui 

să ia în considerare valorile biologice 

recomandate de către SCOEL și alte 

orientări și informații disponibile la 

nivelul Uniunii și la nivel național.” 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Anexă 
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Directiva 2004/37/CE 

Anexa III – punctul A – tabel – rândul 4 
 

Textul propus de Comisie 

formaldehidă;     0,37 0,3    0,7

38  
0,6   sensi

biliza

rea 

pielii 

(9) 

 

 

Amendamentul 

formaldehidă;     0,37 0,3    0,7

38  
0,6   sensi

biliza

rea 

pielii 

(9) 

Valoare-

limită: 

0,5 ppm 

pentru 

sectorul 

serviciilor 

funerare și de 

îmbălsămare 

(până la xx 

yyyy 202z [3 

ani]) 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Anexă 

Directiva 2004/37/CE 

Anexa III – punctul B 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În anexa III, punctul B se înlocuiește cu 

următorul text: 

B. ALTE DISPOZIȚII DIRECT CONEXE „B. ALTE DISPOZIȚII DIRECT 

CONEXE 

p.m. În statele membre care pun în aplicare o 

monitorizarea biologică a expunerii la 

cadmiu, astfel cum se prevede la articolul 

14 alineatul (1) și la punctul 2a din anexa 

II, această monitorizare include 

măsurarea nivelului cadmiului din urină 

(CdU) folosind spectroscopia de absorbție 

sau o metodă care are rezultate 

echivalente. Valoarea-limită biologică 
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este de 2 μg Cd/g creatinină și valoarea-

limită pentru MPT de 8 ore este de 

0,004 mg/m3 (fracțiune inhalabilă). În 

acest caz, nu este necesară o perioadă de 

tranziție. ” 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Cancerul este principala problemă de sănătate profesională din UE-28, afectând viața și 

sănătatea lucrătorilor aproape la fel de mult ca următoarele două cauze combinate (afecțiunile 

musculo-scheletice și bolile cardiovasculare). Cu toate acestea, impactul negativ al expunerii 

ridicate la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă este mult mai mare. Pe lângă 

cancer, expunerea poate cauza și o gamă vastă de alte probleme de sănătate, cum ar fi bolile 

respiratorii și tulburările neurologice. 

Comisia Europeană a luat deja măsuri pentru abordarea acestor probleme prin adoptarea a 

două propuneri legislative de actualizare a Directivei 2004/37/CE privind protecția 

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni în mai 

2016 și, respectiv, în ianuarie 2017. 

Această a treia propunere legislativă examinează alți cinci agenți chimici cancerigeni: cadmiul 

și beriliul, împreună cu compușii anorganici ai acestora, acidul arsenic, formaldehida și așa-

numita MOCA [4,4′-metilen-bis(2-cloranilină)].  

Raportorul salută această a treia propunere legislativă și valorile-limită cuprinse în aceasta, 

care, conform estimărilor, ar trebui să îmbunătățească condițiile de muncă pe termen lung 

pentru mai mult de un milion de lucrători din UE, prevenind peste 22 000 de cazuri de 

probleme de sănătate de origine profesională (patologii cancerigene și necancerigene).  

Abordarea adoptată de raportor a fost aceea de a asigura protecție maximă pentru lucrători, 

fără a împovăra excesiv din punct de vedere al costurilor întreprinderile mici și mijlocii. Se 

poate ține seama de ambele aspecte acordând o perioadă de tranziție pentru finalizarea 

modificărilor necesare din punct de vedere organizatoric și, în special, din punct de vedere 

tehnic. Având în vedere redresarea economică slabă din mai multe țări europene, care persistă 

de mai mulți ani, se consideră că este de dorit ca întreprinderile să beneficieze de facilități 

care pot fi împărțite în două categorii:  

- active: subvenții acordate întreprinderilor care se conformează, inclusiv prin încurajarea 

elaborării de proiecte subvenționate din fonduri UE, fără ca acest lucru să ducă la o încălcarea 

cerințelor europene; 

- pasive: acordarea de reduceri fiscale întreprinderilor care se conformează. 

În sfârșit, raportoarea a dorit să abordeze în mod direct și ambițios problema lucrătorilor 

expuși la agenți cancerigeni sau mutageni în urma pregătirii, administrării sau eliminării 

medicamentelor periculoase, inclusiv a medicamentelor citotoxice. Din acest motiv, a dorit să 

includă în anexa I la directivă activitățile care implică expunerea la substanțe cancerigene sau 

mutagene în urma pregătirii, administrării sau eliminării medicamentelor periculoase (inclusiv 

citotoxice) clasificate de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului 

(IARC) drept cancerigene (grupa 1 din clasificarea IARC), probabil cancerigene (grupa 2A 

din clasificarea IARC) sau posibil cancerigene (grupa 2B din clasificarea IARC). 
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15.10.2018 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE 

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea 

la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)) 

Raportor pentru aviz: Jiří Maštálka 

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 

2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți 

cancerigeni sau mutageni la locul de muncă are ca scop să îmbunătățească protecția sănătății 

și a securității lucrătorilor prin reducerea expunerii profesionale la cinci agenți chimici. 

Propunerea este susținută de o evaluare a impactului. 

 

Cancerul este prima cauză (53 %) a mortalității profesionale din UE. Pe lângă faptul că 

afectează semnificativ calitatea vieții, cancerul implică pentru lucrători și familiile acestora și 

costuri medicale directe și pierderi indirecte la nivelul veniturilor prezente și viitoare. 

Cancerul provocat de condițiile de la locul de muncă afectează și economia în general, 

reducând oferta de forță de muncă și productivitatea și mărind povara asupra finanțelor 

publice prin cheltuieli publice aferente asistenței medicale și altor beneficii, care ar putea fi 

evitate. În cele din urmă, pentru întreprinderi, cancerul provocat de condițiile de la locul de 

muncă implică costuri de înlocuire a personalului, pierderi de productivitate și nevoia de a 

plăti salarii mai mari pentru a compensa riscul profesional mai mare. 

 

Partenerii sociali, sindicatele și patronatele au confirmat faptul că următorii cinci agenți 

cancerigeni selectați pentru a treia modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția 

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la 

locul de muncă au o relevanță deosebită pentru protecția lucrătorilor și astfel au încurajat 

Comisia să continue lucrările pregătitoare pentru stabilirea valorilor-limită pentru expunerea 

profesională („LEP”) pentru:  

 

1. cadmiu și compușii anorganici ai acestuia care fac obiectul domeniului de aplicare al 

directivei; 
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2. beriliu și compușii anorganici de beriliu care fac obiectul domeniului de aplicare al 

directivei; 

3. acid arsenic și sărurile acestuia, precum și compușii anorganici de arsenic care fac obiectul 

domeniului de aplicare al directivei; 

4. formaldehidă; 

5. 4,4′-metilen-bis(2-cloranilină) („MOCA”). 

 

Directiva stabilește o serie de cerințe minime generale pentru eliminarea sau reducerea 

expunerii la toți agenții cancerigeni și mutageni care intră în domeniul ei de aplicare. 

Angajatorii trebuie să identifice și să evalueze riscurile pentru lucrători asociate cu expunerea 

la agenți cancerigeni și mutageni specifici la locul de muncă și trebuie să prevină expunerea 

atunci când apar riscurile. 

 

Prezenta inițiativă de modificare a Directivei 2004/37/CE este în conformitate cu Pilonul 

european al drepturilor sociale. Aceasta pune în aplicare al zecelea principiu al Pilonului, „Un 

mediu de lucru sănătos, sigur și adaptat”, care contribuie în mod direct la un nivel înalt de 

protecție a sănătății și siguranței lucrătorilor. Modernizarea cadrului juridic prin stabilirea 

unor LEP actualizate privind expunerea la agenți cancerigeni și mutageni a fost identificată, 

de asemenea, ca prioritate-cheie în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) în 

Comunicarea Comisiei „Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase pentru toți” din 

ianuarie 2017. 

 

Potrivit estimărilor, după adoptarea propunerii, pe termen lung, peste 1 000 000 de lucrători 

din UE ar urma să beneficieze de îmbunătățirea prevenției și a protecției în ceea ce privește 

expunerea profesională la substanțe cancerigene și mutagene, care pot sta la originea 

diverselor tipuri de cancer și s-ar preveni 22 000 de îmbolnăviri. 

 

Raportorul susține cu fermitate propunerea menționată mai sus, cu unele modificări care 

subliniază în principal necesitatea supravegherii și a actualizării periodice a agenților 

cancerigeni sau mutageni potențiali care trebuie să fie incluși în listă, pe baza datelor 

științifice. Raportorul consideră, de asemenea, că toate substanțele care pot crește riscul 

cancerului profesional trebuie să fie reglementate de legislația UE. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 

afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Principiul 10 al Pilonului european 

al drepturilor sociale43, proclamat la 

(1) Unul dintre obiectivele cele mai 

importante ale politicii sociale a Uniunii 
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Göteborg la 17 noiembrie 2017, prevede că 

fiecare lucrător are dreptul la un mediu de 

lucru sănătos, sigur și adaptat. Dreptul la 

un nivel ridicat de protecție a sănătății și 

securității în muncă, precum și la un mediu 

de lucru adaptat la nevoile profesionale ale 

lucrătorilor, care le permite să își 

prelungească participarea pe piața muncii, 

include, de asemenea, protecția împotriva 

agenților cancerigeni și mutageni la locul 

de muncă. 

Europene este de a evita fragmentarea 

socială și dumpingul social în Europa, 

printr-un proces reînnoit de convergență 

pentru realizarea unor condiții de muncă 

și de viață mai bune în Uniune. Acesta 

este unul dintre obiectivele Pilonului 

european al drepturilor sociale43, proclamat 

la Göteborg la 17 noiembrie 2017, în 

cadrul căruia Principiul 10 prevede că 

fiecare lucrător are dreptul la un mediu de 

lucru sănătos, sigur și adaptat. Dreptul la 

un nivel ridicat de protecție a sănătății și 

securității în muncă, precum și la un mediu 

de lucru adaptat la nevoile profesionale ale 

lucrătorilor, care le permite să își 

prelungească participarea pe piața muncii, 

include, de asemenea, protecția împotriva 

agenților cancerigeni și mutageni la locul 

de muncă. 

__________________ __________________ 

43 Pilonului european al drepturilor sociale, 

noiembrie 2017, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_ro 

43 Pilonului european al drepturilor sociale, 

noiembrie 2017, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_ro 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene garantează, în special, 

dreptul fundamental la viață la articolul 2 

și dreptul la condiții de muncă echitabile 

și corecte în ceea ce privește sănătatea, 

securitatea și demnitatea, în temeiul 

articolului 31 alineatul (1). 

 



 

RR\1170031RO.docx 29/45 PE623.825v03-00 

 RO 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Articolele 153, 154 și 155 din 

TFUE stabilesc domeniul de aplicare și 

autoritatea partenerilor sociali pentru a 

negocia acordurile privind sănătatea și 

securitatea la locul de muncă și a asigura 

respectarea acestora. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Directiva 2004/37/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului44 

vizează protejarea lucrătorilor împotriva 

riscurilor pentru sănătatea și securitatea 

lor cauzate de expunerea la agenți 

cancerigeni sau mutageni la locul de 

muncă. Directiva 2004/37/CE prevede un 

nivel important de protecție împotriva 

riscurilor legate de agenții cancerigeni și 

mutageni printr-un cadru de principii 

generale menit să permită statelor membre 

să asigure aplicarea consecventă a 

cerințelor minime. Valorile-limită 

obligatorii de expunere profesională 

stabilite pe baza informațiilor disponibile, 

inclusiv a datelor științifice și tehnice, a 

fezabilității economice, a unei evaluări 

detaliate a impactului socioeconomic și a 

disponibilității protocoalelor și tehnicilor 

de măsurare a expunerii la locul de muncă, 

sunt componente importante ale 

ansamblului măsurilor de protecție a 

lucrătorilor instituite prin Directiva 

2004/37/CE. Cerințele minime prevăzute 

în Directiva 2004/37/CE vizează protejarea 

(2) Scopul amendamentelor la 

Directiva 2004/37/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului44 prevăzute în 

prezenta directivă este de a introduce 

măsuri mai eficace în materie de sănătate 

și de a îmbunătăți și a consolida protecția 

sănătății și a securității lucrătorilor 

împotriva expunerii la agenți cancerigeni 

sau mutageni la locul de muncă în 

conformitate cu principiul precauției. 

Directiva 2004/37/CE prevede un nivel 

important de protecție împotriva riscurilor 

legate de agenții cancerigeni și mutageni 

printr-un cadru de principii generale menit 

să permită statelor membre să asigure 

aplicarea consecventă a cerințelor minime. 

Valorile-limită obligatorii de expunere 

profesională stabilite pe baza informațiilor 

disponibile în prezent, inclusiv a datelor 

științifice și tehnice, a fezabilității 

economice, a unei evaluări detaliate a 

impactului socioeconomic și a 

disponibilității protocoalelor și tehnicilor 

de măsurare a expunerii la locul de muncă. 

Este esențial ca aceste componente 
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lucrătorilor la nivelul Uniunii. Statele 

membre pot stabili valori-limită obligatorii 

mai stricte pentru expunerea profesională. 

importante stabilite de Directiva 

2004/37/CE să fie supravegheate în mod 

constant și să fie revizuite și actualizate 

periodic, ținând seama de cele mai recente 

studii și date științifice. Cerințele minime 

prevăzute în Directiva 2004/37/CE vizează 

protejarea lucrătorilor la nivelul Uniunii. 

Statele membre pot stabili valori-limită 

obligatorii mai stricte pentru expunerea 

profesională. 

________________ ________________ 

44 Directiva 2004/37/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 29 aprilie 

2004 privind protecția lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de expunerea la 

agenți cancerigeni sau mutageni la locul de 

muncă [a șasea directivă specială în sensul 

articolului 16 alineatul (1) din Directiva 

89/391/CEE a Consiliului] (JO L 158, 

30.4.2004, p. 50). 

44 Directiva 2004/37/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 29 aprilie 

2004 privind protecția lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de expunerea la 

agenți cancerigeni sau mutageni la locul de 

muncă [a șasea directivă specială în sensul 

articolului 16 alineatul (1) din Directiva 

89/391/CEE a Consiliului] (JO L 158, 

30.4.2004, p. 50). 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Valorile-limită de expunere 

profesională fac parte din gestionarea 

riscurilor în temeiul Directivei 

2004/37/CE. Respectarea acestor valori-

limită nu aduce atingere altor obligații ale 

angajatorilor în temeiul Directivei 

2004/37/CE, cum ar fi reducerea utilizării 

de agenți cancerigeni și mutageni la locul 

de muncă, prevenirea sau reducerea 

expunerii lucrătorilor la agenți cancerigeni 

sau mutageni și punerea în aplicare a 

măsurilor în acest sens. Aceste măsuri ar 

trebui să includă, în măsura în care este 

posibil din punct de vedere tehnic, 

înlocuirea agentului cancerigen sau 

mutagen cu o substanță, un amestec sau un 

procedeu care nu este periculos sau este 

mai puțin periculos pentru sănătatea 

(3) Valorile-limită de expunere 

profesională fac parte din gestionarea 

riscurilor în temeiul Directivei 

2004/37/CE. Valorile-limită ar trebui să 

fie revizuite și actualizate periodic, în 

conformitate cu principiul precauției, cu 

principiul protecției lucrătorilor și având 

în vedere cele mai recente studii științifice 

și date tehnice disponibile privind agenții 

cancerigeni și mutageni. Ar trebui să se 

aibă în vedere și îmbunătățirea tehnicilor 

de măsurare și a măsurilor de gestionare 

a riscurilor, precum și alți factori 

relevanți. Respectarea acestor valori-limită 

nu aduce atingere altor obligații ale 

angajatorilor în temeiul Directivei 

2004/37/CE, cum ar fi reducerea utilizării 

de agenți cancerigeni și mutageni la locul 
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lucrătorilor, utilizarea unui sistem închis 

sau alte măsuri care vizează reducerea 

nivelului de expunere a lucrătorilor. În 

acest context, este esențial să se ia în 

considerare principiul precauției în cazul în 

care există incertitudini. 

de muncă, prevenirea sau reducerea 

expunerii lucrătorilor la agenți cancerigeni 

sau mutageni și punerea în aplicare a 

măsurilor în acest sens. Aceste măsuri ar 

trebui să includă, în măsura în care este 

posibil din punct de vedere tehnic, 

înlocuirea agentului cancerigen sau 

mutagen cu o substanță, un amestec sau un 

procedeu care nu este periculos sau este 

mai puțin periculos pentru sănătatea 

lucrătorilor, utilizarea unui sistem închis 

sau alte măsuri care vizează reducerea 

nivelului de expunere a lucrătorilor. În 

acest context, este esențial să se ia în 

considerare principiul precauției în cazul în 

care există incertitudini. 

 

 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Pentru majoritatea agenților 

cancerigeni și mutageni nu este posibil din 

punct de vedere științific să se identifice 

nivelurile sub care expunerea nu ar 

conduce la efecte adverse. Deși stabilirea 

valorilor-limită pentru agenții cancerigeni 

și mutageni la locul de muncă în 

conformitate cu Directiva 2004/37/CE nu 

elimină în totalitate riscurile pentru 

sănătatea și securitatea lucrătorilor 

rezultate din expunerea la aceste substanțe 

la locul de muncă (risc rezidual), aceasta 

contribuie totuși la o reducere 

semnificativă a riscurilor care rezultă din 

această expunere în contextul abordării 

treptate și pe baza definiției obiectivelor 

stabilite în Directiva 2004/37/CE. Pentru 

alți agenți cancerigeni și mutageni, poate 

fi posibil, din punct de vedere științific, să 

se determine nivelurile sub care 

expunerea nu ar trebui să producă efecte 

(4) Pentru majoritatea agenților 

cancerigeni și mutageni nu este posibil din 

punct de vedere științific să se identifice 

nivelurile sub care expunerea nu ar 

conduce la efecte adverse. Deși stabilirea 

valorilor-limită pentru agenții cancerigeni 

și mutageni la locul de muncă în 

conformitate cu Directiva 2004/37/CE nu 

elimină în totalitate riscurile pentru 

sănătatea și securitatea lucrătorilor 

rezultate din expunerea la aceste substanțe 

la locul de muncă (risc rezidual), aceasta 

contribuie totuși la o reducere 

semnificativă a riscurilor care rezultă din 

această expunere în contextul abordării 

treptate și pe baza definiției obiectivelor 

stabilite în Directiva 2004/37/CE. 
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adverse. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prezenta directivă consolidează 

protecția sănătății și securității lucrătorilor 

la locul de muncă. În Directiva 2004/37/CE 

ar trebui să se stabilească noi valori-limită 

pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a 

noilor date științifice și tehnice și a bunelor 

practici, a tehnicilor și a protocoalelor 

bazate pe dovezi, destinate măsurării 

nivelurilor de expunere la locul de muncă. 

Aceste informații ar trebui să includă, dacă 

este posibil, date privind riscurile reziduale 

pentru sănătatea lucrătorilor, recomandări 

ale Comitetului științific pentru stabilirea 

valorilor-limită de expunere profesională la 

agenți chimici (SCOEL) și avize ale 

Comitetului pentru evaluarea riscurilor 

(CER) din cadrul Agenției Europene pentru 

Produse Chimice (ECHA), precum și avize 

ale Comitetului consultativ pentru 

securitate și sănătate la locul de muncă 

(CCSS). Informațiile referitoare la riscul 

rezidual, făcute publice la nivelul Uniunii, 

sunt valoroase pentru eforturile viitoare de 

a se limita riscurile legate de expunerea la 

agenți cancerigeni și mutageni la locul de 

muncă. Ar trebui promovată în continuare 

transparența cu privire la astfel de 

informații. 

(6) Prezenta directivă consolidează 

nivelul protecției lucrătorilor pentru 

îmbunătățirea sănătății și securității lor la 

locul de muncă. În Directiva 2004/37/CE 

ar trebui să se stabilească noi valori-limită 

pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a 

noilor date științifice și tehnice și a bunelor 

practici, a tehnicilor și a protocoalelor 

bazate pe dovezi, destinate măsurării 

nivelurilor de expunere la locul de muncă. 

Aceste informații ar trebui să includă, dacă 

este posibil, date privind riscurile reziduale 

pentru sănătatea lucrătorilor, recomandări 

ale Comitetului științific pentru stabilirea 

valorilor-limită de expunere profesională la 

agenți chimici (SCOEL) și avize ale 

Comitetului pentru evaluarea riscurilor 

(CER) din cadrul Agenției Europene pentru 

Produse Chimice (ECHA), precum și avize 

ale Comitetului consultativ pentru 

securitate și sănătate la locul de muncă 

(CCSS). Informațiile referitoare la riscul 

rezidual, făcute publice la nivelul Uniunii, 

sunt valoroase pentru eforturile viitoare de 

a se limita riscurile legate de expunerea la 

agenți cancerigeni și mutageni la locul de 

muncă. Ar trebui promovate în continuare 

măsurile de garantare a transparenței, 

precum și campaniile de prevenire și 

informare la nivelul Uniunii. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) De asemenea, este necesar să se ia 

în considerare alte căi de absorbție pe lângă 

inhalare pentru a se asigura cel mai bun 

nivel de protecție posibil în cazul tuturor 

agenților cancerigeni și mutageni, 

inclusiv posibilitatea de absorbție prin 

piele. Modificările la anexa III la Directiva 

2004/37/CE prevăzute de prezenta 

directivă reprezintă un pas suplimentar al 

unui proces pe termen mai lung inițiat 

pentru actualizarea Directivei 2004/37/CE. 

(7) De asemenea, în lumina datelor 

științifice, este necesar să se ia în 

considerare alte căi de absorbție pe lângă 

inhalare a tuturor agenților cancerigeni și 

mutageni, având în vedere observațiile 

privind posibilitatea de absorbție prin 

piele, în mod concret prin observația 

referitoare la piele, creșterea sensibilității 

pielii sau a căilor respiratorii și 

sensibilizarea respiratorie și cutanee, 

pentru a se asigura cel mai bun nivel de 

protecție posibil. Modificările la anexa III 

la Directiva 2004/37/CE prevăzute de 

prezenta directivă reprezintă un pas 

suplimentar al unui proces pe termen mai 

lung inițiat pentru actualizarea Directivei 

2004/37/CE. 

 

 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Se anticipează faptul că stabilirea, 

la nivelul UE, a valorilor-limită pentru 

expunerea la agenți cancerigeni și 

mutageni la locul de muncă va contribui 

în mod eficient la prevenirea problemelor 

de sănătate semnificative și a cancerului 

și, în plus, va îmbunătăți calitatea vieții și 

bunăstarea lucrătorilor și a apropiaților 

acestora, prelungind viața profesională, 

conducând la o mai mare productivitate și 

competitivitate a UE și asigurând condiții 

de concurență echitabile pentru 

întreprinderi în UE. 
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Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În ceea ce privește cadmiul, o 

valoare-limită de 0,001 mg/m3 poate fi 

dificil de respectat în unele sectoare, pe 

termen scurt. Prin urmare, ar trebui 

introdusă o perioadă de tranziție de șapte 

ani pe durata căreia ar trebui să se aplice 

valoarea-limită de 0,004 mg/m3. 

(12) În ceea ce privește cadmiul, o 

valoare-limită de 0,001 mg/m3 poate fi 

dificil de respectat în unele sectoare, pe 

termen scurt. Prin urmare, ar trebui 

introdusă o perioadă de tranziție de cinci 

ani pe durata căreia ar trebui să se aplice 

valoarea-limită de 0,004 mg/m3. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În ceea ce privește beriliul, o 

valoare-limită de 0,0002 mg/m3 poate fi 

dificil de respectat în unele sectoare pe 

termen scurt. Prin urmare, ar trebui 

introdusă o perioadă de tranziție de cinci 

ani pe durata căreia ar trebui să se aplice 

valoarea-limită de 0,0006 mg/m3. 

(14) În ceea ce privește beriliul, o 

valoare-limită de 0,0002 mg/m3 poate fi 

dificil de respectat în unele sectoare pe 

termen scurt. Prin urmare, ar trebui 

introdusă o perioadă de tranziție de patru 

ani pe durata căreia ar trebui să se aplice 

valoarea-limită de 0,0006 mg/m3. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Există dovezi suficiente cu privire 

la cancerigenitatea emisiilor de gaze de 

eșapament de la motoarele diesel. În 

2012, Agenția Internațională pentru 

Cercetare în Domeniul Cancerului a 

clasificat gazele de eșapament de la 

motoarele diesel drept agenți cancerigeni 

(grupa 1) pentru om, pe baza a suficiente 
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dovezi care atestă faptul că expunerea la 

acestea este asociată unui risc ridicat de 

cancer pulmonar. Tehnologia noilor 

motoare diesel a modificat calitatea și 

cantitatea emisiilor diesel, iar riscurile de 

cancer asociat au scăzut, dar nu au 

dispărut. Dată fiind perioada îndelungată 

de tranziție de la tehnologia diesel veche 

la cea nouă, se estimează o expunere 

concomitentă la emisiile de gaze de 

eșapament provenite de la motoarele 

diesel vechi și de la cele noi la locul de 

muncă timp de încă mulți ani. Emisiile de 

gaze de eșapament de la motoarele diesel 

sunt generate în cursul unui proces și, 

prin urmare, nu fac obiectul unei 

clasificări în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 

Pe baza informațiilor disponibile, inclusiv 

a datelor științifice și tehnice, ar trebui să 

fie stabilită o valoare-limită pentru 

emisiile de gaze de eșapament de la 

motoarele diesel. Prin urmare, este 

adecvată includerea activităților 

profesionale care implică expunerea la 

emisiile de gaze de eșapament de la 

motoarele diesel în anexa I, precum și 

stabilirea unei valori-limită pentru 

emisiile de gaze de eșapament de la 

motoarele diesel în anexa III la Directiva 

2004/37/CE. Rubricile din anexa I și 

anexa III la directiva respectivă ar trebui, 

prin urmare, să acopere emisiile de gaze 

de eșapament provenite de la toate tipurile 

de motoare diesel, indiferent dacă sunt 

motoare diesel vechi sau noi. Carbonul 

elementar este cunoscut drept indicator 

relevant al expunerii la emisiile de gaze de 

eșapament de la motoarele diesel.  

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18b) Anumite amestecuri de 

hidrocarburi aromatice policiclice 

îndeplinesc criteriile de clasificare ca 

agenți cancerigeni în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin 

urmare, sunt agenți cancerigeni conform 

definiției din Directiva 2004/37/CE. 

Expunerea la aceste amestecuri se poate 

produce în timpul activităților care 

implică procese de ardere, cum ar fi cele 

care generează gaze de eșapament, 

precum și procesele de ardere la 

temperaturi ridicate, printre altele. Prin 

urmare, rubrica 2 existentă din anexa I la 

directiva respectivă ar trebui extinsă 

pentru a include și alte situații de 

expunere profesională în timpul cărora 

lucrătorii sunt expuși la aceste substanțe 

și la amestecurile lor. În plus, pe baza 

informațiilor disponibile, inclusiv a 

datelor științifice și tehnice, este adecvat 

să se stabilească o valoare-limită pentru 

amestecurile de HAP cu benzo[a]piren ca 

indicator în partea A.  

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) De asemenea, valoarea adăugată a 

punerii în aplicare a prezentei directive a 

fost estimată pe termen lung, subliniindu-

se faptul că aceasta va îmbunătăți 

condițiile de muncă a mai mult de 

1 000 000 de lucrători din UE și va 

preveni peste 22 000 de cazuri de 

îmbolnăviri profesionale. 
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Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Valorile-limită stabilite în prezenta 

directivă vor fi revizuite în vederea 

asigurării coerenței cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și 

al Consiliului50, în special pentru a se ține 

seama de interacțiunea dintre valorile-

limită prevăzute în temeiul Directivei 

2004/37/CE și nivelurile calculate fără 

efect obținute pentru substanțele chimice 

periculoase în temeiul regulamentului 

respectiv, pentru a proteja lucrătorii într-un 

mod eficace. 

(21) Valorile-limită stabilite în prezenta 

directivă vor fi verificate și controlate în 

mod permanent și revizuite periodic în 

vederea asigurării coerenței cu 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului50, 

în special pentru a se ține seama de 

interacțiunea dintre valorile-limită 

prevăzute în temeiul Directivei 

2004/37/CE și nivelurile calculate fără 

efect obținute pentru substanțele chimice 

periculoase în temeiul regulamentului 

respectiv, pentru a proteja lucrătorii într-un 

mod eficace. 

________________ ________________ 

50 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice 

(REACH), de înființare a Agenției 

Europene pentru Produse Chimice, de 

modificare a Directivei 1999/45/CE și de 

abrogare a Regulamentului (CEE) 

nr. 793/93 al Consiliului și a 

Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al 

Comisiei, precum și a Directivei 

76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 

2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 

30.12.2006, p. 1). 

50 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice 

(REACH), de înființare a Agenției 

Europene pentru Produse Chimice, de 

modificare a Directivei 1999/45/CE și de 

abrogare a Regulamentului (CEE) 

nr. 793/93 al Consiliului și a 

Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al 

Comisiei, precum și a Directivei 

76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 

2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 

30.12.2006, p. 1). 

 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a)  Respectarea perioadelor de 

tranziție stabilite de prezenta directivă 

asigură posibilitatea de a adopta măsuri 

corespunzătoare în vederea anticipării 

noilor evoluții și planificării investițiilor, 

evitând un impact negativ asupra 

întreprinderilor sau asupra lucrătorilor. 

De exemplu, în cazul IMM-urilor, 

perioadele de tranziție stabilite pentru 

unele substanțe le vor ajuta pe aceste 

întreprinderi să răspundă oricăror 

provocări tehnice specifice și să planifice 

investițiile cu suficient timp înainte. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Anexă – paragraful -1 (nou) 

Directiva 2004/37/CE 

Anexa I – punctul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În anexa I la Directiva 2004/37/CE se 

adaugă următorul punct: 

 „5a. Activitățile profesionale care implică 

expunerea la emisiile de gaze de 

eșapament de la motoarele diesel” 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Anexă – paragraful -1 a (nou) 

Directiva 2004/37/CE 

Anexa I – punctul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În anexa I la Directiva 2004/37/CE se 

adaugă următorul punct: 

 „5b. Activitățile profesionale care implică 

expunerea la hidrocarburi aromatice 

policiclice prezente în funingine, gudron 
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de cărbune sau smoală de cărbune și 

activitățile profesionale care implică 

expunerea la hidrocarburi aromatice 

policiclice cancerigene, în special orice 

proces de ardere, cum ar fi în cazul celor 

de la gazele de eșapament produse de 

motoarele cu ardere, și procesele de 

ardere la temperaturi ridicate, printre 

altele.” 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Anexă – paragraful 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexa III – punctul A – tabel – coloana „Măsuri tranzitorii” – rândul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Valoare-limită 0,004 mg/m3 până la xx 

yyyy 202z [7 ani] 

Valoare-limită 0,004 mg/m3 până la xx 

yyyy 202z [5 ani] 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Anexă – paragraful 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexa III – punctul A – tabel – coloana „Măsuri tranzitorii” – rândul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Valoare-limită 0,0006 mg/m3 până la xx 

yyyy 202z [5 ani] 

Valoare-limită 0,0006 mg/m3 până la xx 

yyyy 202z [4 ani] 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Anexă – paragraful 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexa III – punctul A – tabel – coloana „Denumirea agentului” – rândul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Amestecurile de hidrocarburi aromatice 

policiclice care conțin benzo[a]piren, care 

sunt agenți cancerigeni în sensul 
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directivei 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Anexă – paragraful 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexa III – punctul A – tabel – coloana „Valori-limită” – coloana „8 ore” – coloana „mg/m3” 

– rândul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 0,0000710a 

 ________________ 

 10a benzo[a]piren ca indicator al 

concentrației totale de HAP 

Justificare 

Acest nivel este aplicat în Germania și este în prezent cea mai bună practică din UE.  

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Anexă – paragraful 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexa III – punctul A – tabel – coloana „Denumirea agentului” – rândul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Emisii de gaze de eșapament de la 

motoarele diesel 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Anexă – paragraful 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexa III – punctul A – tabel – coloana „Valori-limită” – coloana „8 ore” – coloana „mg/m3” 

– rândul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 0,00001110b 
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 ________________ 

 10b măsurat sub formă de carbon 

elementar 

Justificare 

Acestea corespund celor 4 decese la 100 000 de persoane, pentru 40 de ani de expunere 

profesională, calculate de Comitetul olandez de experți în domeniul securității în muncă. 

Lucrătorii nu ar trebui să fie expuși la emisii de gaze de eșapament de la motoare diesel la 

niveluri mai ridicate decât nivelurile de fond. 
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