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21.6.2018 A8-0206/136 

Alteração  136 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 

transporte rodoviário 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 4-E (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-E. Para efeitos de avaliação do 

cumprimento do disposto nas Diretivas 

96/71/CE e 2014/67/UE, as autoridades 

competentes do Estado-Membro de 

acolhimento devem, durante os controlos 

na estrada, verificar o seguinte: 

 a)  Os dados do tacógrafo do dia em 

causa e os dados dos 56 dias anteriores; 

 b)  As guias de remessa eletrónicas do 

dia em causa e dos últimos 56 dias; 

 c)  Os documentos referidos no n.º 

4-A, alíneas a), b) e c). 

 As autoridades responsáveis pelos 

controlos na estrada devem transmitir 

todas as informações a que se refere o 

número anterior às autoridades 

competentes do Estado-Membro 

responsável pela avaliação da 

conformidade com o disposto nas 

Diretivas 96/71/CE e 2014/67/UE. 

 Para facilitar a transposição da presente 

diretiva, as autoridades competentes dos 

Estados-Membros devem colaborar, 

prestando assistência mútua e todas as 

informações pertinentes nas condições 

estabelecidas pela Diretiva 2014/67/UE e 

pelo Regulamento (CE) n.º 1071/2009. 
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 A fim de tornar a execução da lei a nível 

transfronteiras e os controlos seletivos 

mais eficazes, os Estados-Membros devem 

conceder a todas as autoridades 

competentes acesso em tempo real ao 

Sistema de Informação do Mercado 

Interno (IMI), aos registos eletrónicos 

nacionais estabelecidos pelo Regulamento 

(UE) n.º 1071/2009, às declarações 

simples a que se refere o n.º 4 do presente 

artigo e a quaisquer outras bases de dados 

pertinentes; 

Or. en 

Justificação 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Alteração  137 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 

transporte rodoviário 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 4-F (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-F. Para assegurar a máxima 

transparência, deve ser publicada uma 

lista da União dos transportadores 

rodoviários de mercadorias que não 

cumprem os requisitos legais aplicáveis. 

Essa lista da União deve assentar em 

critérios comuns desenvolvidos a nível da 

União e revista anualmente pela 

Autoridade Europeia do Trabalho. Os 

transportadores rodoviários de 

mercadorias que figurem na lista da 

União devem ser objeto de uma proibição 

de operação. As proibições de operação 

decorrentes da inclusão na lista da União 

aplicam-se em todo o território dos 

Estados-Membros. Em casos excecionais, 

os Estados-Membros podem tomar 

medidas unilaterais. Em situações de 

emergência, e quando confrontados com 

um problema de segurança imprevisto, os 

Estados-Membros devem poder, de 

imediato, emitir uma proibição de 

funcionamento no seu território. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Alteração  138 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 

transporte rodoviário 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Para efeitos da alínea a) do n.º 4, o 

operador de transporte rodoviário pode 

apresentar uma declaração de 

destacamento que abranja um período 

máximo de seis meses. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Prever uma declaração de destacamento para um grupo de condutores e todo o tipo de 

transportes que abranja um período de seis meses não traz qualquer valor acrescentado em 

termos de execução, uma vez que as informações contidas na referida declaração são de 

caráter tão geral, pelo que não permitem às autoridades avaliar a autenticidade do 

destacamento. Em contrapartida, uma declaração de destacamento por cada condutor e por 

cada situação de destacamento oferece um verdadeiro e exequível elo de ligação entre a 

operação de transporte, por um lado, e o condutor e o veículo que a efetuam, por outro lado. 

Só assim é possível erradicar eventuais abusos. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Alteração  139 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 

transporte rodoviário 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros devem cooperar de 

forma estreita, bem como prestar 

assistência mútua e todas as informações 

pertinentes, nas condições estabelecidas 

pela Diretiva 2014/67/UE e pelo 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Alteração  140 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 

transporte rodoviário 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 5-C (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-C. Para tornar a execução da lei a 

nível transfronteiras e os controlos 

seletivos mais eficazes, os Estados-

Membros devem conceder a todas as 

autoridades competentes acesso em tempo 

real ao Sistema de Informação do 

Mercado Interno (IMI), aos registos 

eletrónicos nacionais estabelecidos pelo 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009, às 

declarações simples a que se refere o n.º 4 

do presente artigo e a quaisquer outras 

bases de dados pertinentes; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Alteração  141 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 

transporte rodoviário 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As Diretivas 2003/88/CE, 96/71/CE e 

2014/67/UE continuam a ser aplicáveis na 

íntegra até à data a que se refere o 

segundo parágrafo. 

Or. en 

 

 


