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27.6.2018 A8-0206/167 

Alteração  167 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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, que 

constituem condições mínimas para os 

condutores do setor do transporte 

rodoviário envolvidos em outros tipos de 

operações de transporte internacional tal 

como definidos pelos Regulamentos (CE) 

n.os 1072/2009 e 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/168 

Alteração  168 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Para efeitos de determinação do 

Estado-Membro pertinente em relação à 

aplicação do disposto nas alíneas b) e c) 

do primeiro parágrafo, do artigo 3.º, n.º 1, 

da Diretiva 96/71/CE e o tipo de operação 

a que se refere o segundo parágrafo do n.º 

2, aplica-se o seguinte: 

 (a) Cada operação individual 

determina as condições em que o 

Estado-Membro deve aplicar o disposto 

nas alíneas b) e c) do primeiro parágrafo, 

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

 (b) O carregamento de mercadorias 

marca o início de uma operação e a 

interrupção de operações anteriores; 

 (c) Relativamente à operação em 

questão, as condições aplicáveis são as do 

Estado-Membro onde deverá ser realizada 

a descarga. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/169 

Alteração  169 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. 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. 

2. Os Estados-Membros 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 ou de cabotagem, 

tal como definidas pelos Regulamentos 

(CE) n.os 1072/2009 e 1073/2009. 

 Por meio de derrogação, 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 

referidas 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, quando estes se limitarem a 

operações com início no Estado-Membro 

em que o operador está registado, 
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passando diretamente para outro 

Estado-Membro, para aí proceder a uma 

descarga e/ou carga no prazo de dois dias 

úteis após a sua chegada e regressar 

diretamente ao Estado-Membro em que o 

operador está registado, sem realizar 

qualquer operação de cabotagem ou 

qualquer outro tipo de operação noutro 

Estado-Membro. 

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. 

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, que 

constituem condições mínimas para os 

condutores do setor do transporte 

rodoviário envolvidos em outros tipos de 

operações de transporte internacional tal 

como definidos pelos Regulamentos (CE) 

n.os 1072/2009 e 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/170 

Alteração  170 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Para efeitos de determinação do 

Estado-Membro pertinente em relação à 

aplicação do disposto nas alíneas b) e c) do 

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

Diretiva 96/71/CE e o tipo de operação a 

que se refere o terceiro parágrafo do n.º 2, 

aplica-se o seguinte: 

 a) Cada operação individual determina 

as condições em que o Estado-Membro deve 

aplicar o disposto nas alíneas b) e c) do 

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

Diretiva 96/71/CE; 
 (b) O carregamento de mercadorias 

marca o início de uma operação e a 

interrupção de operações anteriores; 

 (c) Relativamente à operação em 

questão, as condições aplicáveis são as do 

Estado-Membro onde deverá ser realizada a 

descarga; porém, esta disposição não se 

aplica ao segundo parágrafo do n.º 2. 

Or. en 

 

 


