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27.6.2018 A8-0206/161 

Alteração  161 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

Considerando 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

(12) O equilíbrio desses critérios deve 

assentar no conceito de ligação suficiente 

de um condutor com o território do 

Estado-Membro de acolhimento. Por 

conseguinte, deve ser estabelecido um 

limiar temporal, a partir do qual é aplicável 

o salário mínimo e a remuneração mínima 

correspondente às férias anuais do 

Estado-Membro de acolhimento no caso 

das atividades de transportes 

internacionais. Este limiar temporal não 

deve aplicar-se às operações de cabotagem 

na aceção dos Regulamentos 1072/200918  

e 1073/200919, dado que aí toda a 

operação de transporte tem lugar num 

Estado-Membro de acolhimento. Por 

conseguinte, as remunerações mínimas e 

as férias anuais remuneradas do 

Estado-Membro de acolhimento devem 

aplicar-se à cabotagem, independentemente 

da frequência e da duração das operações 

desenvolvidas pelo condutor. 

(12) O equilíbrio desses critérios deve 

assentar no conceito de ligação suficiente 

de um condutor com o território do 

Estado-Membro de acolhimento. Por 

conseguinte, deve ser estabelecido um 

limiar temporal, a partir do qual é aplicável 

o salário mínimo e a remuneração mínima 

correspondente às férias anuais do 

Estado-Membro de acolhimento às 

operações de transporte internacional. As 

remunerações mínimas, os subsídios, as 

férias anuais remuneradas, o tempo 

máximo de trabalho e todas as disposições 

sociais do Estado-Membro de acolhimento 

devem aplicar-se também à cabotagem, 

independentemente da frequência e da 

duração das operações desenvolvidas pelo 

condutor. 

_________________  

 18Regulamento (CE) n.º 1072/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 

de outubro de 2009, que estabelece regras 

comuns para o acesso ao mercado do 

transporte internacional rodoviário de 

mercadorias (JO L 300 de 14.11.2009, p. 

72). 
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19Regulamento (CE) n.º 1073/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 

de outubro de 2009, que estabelece regras 

comuns para o acesso ao mercado 

internacional dos serviços de transporte 

em autocarro e que altera o Regulamento 

(CE) n.º 561/2006 (JO L 300 de 

14.11.2009, p. 88). 

 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/162 

Alteração  162 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

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 2 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros não devem aplicar o 

disposto nas alíneas b) e c) do primeiro 

parágrafo do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 

96/71/CE aos condutores do setor do 

transporte rodoviário ao serviço de 

empresas referidos no artigo 1.º, n.º 3, 

alínea a), da mesma diretiva, sempre que 

estejam envolvidos em operações de 

transporte internacional, tal como 

definidas pelos Regulamentos (CE) n.os 

1072/2009 e 1073/2009, se o período de 

destacamento no seu território para 

desempenho dessas operações for igual ou 

inferior a 3 dias durante um período de 

um mês civil. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Para pôr termo à exploração salarial nos países com salários elevados e condições sociais também 

elevadas dos condutores assalariados provenientes de países com baixos salários e baixas condições 

sociais, as condições melhoradas devem ser aplicadas aos condutores de camião a partir do primeiro dia 

de trabalho. O número referido é, por isso, inválido. 
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27.6.2018 A8-0206/163 

Alteração  163 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

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 2 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Se o período de destacamento for superior 

a 3 dias, os Estados-Membros devem 

aplicar as alíneas b) e c) do primeiro 

parágrafo do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 

96/71/CE durante todo o período de 

destacamento no seu território durante o 

período de um mês civil referido no 

primeiro parágrafo. 

A partir do primeiro dia de destacamento, 

os Estados-Membros devem aplicar as 

alíneas b) e c) do primeiro parágrafo do 

artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE 

durante todo o período de destacamento no 

seu território durante o período de um mês 

civil referido no primeiro parágrafo. 

Or. en 

Justificação 

Para pôr termo à exploração salarial nos países com salários elevados e condições sociais também 

elevadas dos condutores assalariados provenientes de países com baixos salários e baixas condições 

sociais, as condições melhoradas devem ser aplicadas aos condutores de camião a partir do primeiro dia 

de trabalho. 
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27.6.2018 A8-0206/164 

Alteração  164 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

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 – alínea a) – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) A obrigação do transportador 

rodoviário estabelecido noutro 

Estado-Membro de enviar uma declaração 

de destacamento às autoridades nacionais 

competentes, o mais tardar no início do 

destacamento, em formato eletrónico, na 

língua oficial do Estado-Membro de 

acolhimento ou em inglês, que contenha 

apenas as seguintes informações: 

(a) A obrigação do transportador 

rodoviário estabelecido noutro 

Estado-Membro de enviar uma declaração 

de destacamento às autoridades nacionais 

competentes, o mais tardar no início do 

destacamento, em formato eletrónico, na 

língua oficial do Estado-Membro de 

acolhimento, que contenha apenas as 

seguintes informações: 

Or. en 

Justificação 

Para que as autoridades de supervisão compreendam inteiramente e estejam bem cientes dos documentos 

obrigatórios relativos ao destacamento, devem ser capazes de os ler na respetiva língua oficial. 

 


