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Alteração 217
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece um 
quadro comum geral de disposições, 
medidas e mecanismos de controlo 
necessários a uma melhor e mais uniforme 
aplicação, execução e cumprimento na 
prática da Diretiva 96/71/CE, incluindo 
ações que visem prevenir e sancionar 
eventuais abusos e distorções das regras 
aplicáveis.

1. A presente diretiva estabelece um 
conjunto de disposições, medidas e 
mecanismos de controlo que permitem aos 
Estados-Membros assegurar uma melhor 
e mais uniforme aplicação, execução e 
cumprimento na prática da Diretiva 
96/71/CE, incluindo ações que visem 
prevenir e sancionar eventuais abusos e 
distorções dos termos e condições de 
emprego que se aplicam no local onde o 
serviço é prestado, sem prejuízo da 
aplicação de um tratamento mais 
favorável ao trabalhador.

Or. en

Alteração 218
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece um 
quadro comum geral de disposições, 
medidas e mecanismos de controlo
necessários a uma melhor e mais uniforme 
aplicação, execução e cumprimento na 
prática da Diretiva 96/71/CE, incluindo 
ações que visem prevenir e sancionar 
eventuais abusos e distorções das regras 
aplicáveis.

1. A presente diretiva reforça 
consideravelmente os mecanismos e 
medidas de controlo dos Estados-
Membros e estabelece um quadro comum 
de disposições necessárias a uma melhor e 
mais uniforme aplicação, execução e 
cumprimento na prática da Diretiva 
96/71/CE, incluindo ações que visem 
prevenir e sancionar eventuais abusos e 
distorções das regras aplicáveis, sem 
pretender, de modo algum, limitar os 
mecanismos de controlo e as medidas dos 
Estados-Membros.
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Or. de

Alteração 219
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece um 
quadro comum geral de disposições, 
medidas e mecanismos de controlo 
necessários a uma melhor e mais 
uniforme aplicação, execução e 
cumprimento na prática da Diretiva 
96/71/CE, incluindo ações que visem 
prevenir e sancionar eventuais abusos e 
distorções das regras aplicáveis.

1. A presente diretiva estabelece um 
conjunto específico de disposições, 
medidas e mecanismos de controlo para 
ajudar os Estados-Membros na aplicação, 
execução e cumprimento da Diretiva 
96/71/CE, incluindo ações que visem 
prevenir e sancionar eventuais abusos e 
distorções das regras aplicáveis e sem 
prejuízo do âmbito da Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 220
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva especifica quais são as
medidas que se enquadram no âmbito de
disposições de ordem pública, que são 
disposições que abrangem as normas 
obrigatórias para as quais não pode haver 
derrogações e que, pela sua natureza e 
objetivo, satisfazem os requisitos 
imperativos do interesse público.

Or. en

Alteração 221
Thomas Händel
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva visa assegurar o 
respeito de um nível mínimo de proteção 
dos direitos dos trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços 
transfronteiras, facilitando, ao mesmo 
tempo, o exercício da liberdade de 
prestação de serviços e promovendo a 
justa concorrência entre prestadores de 
serviços.

A presente diretiva visa assegurar o êxito 
da aplicação da Diretiva 96/71/CE. A 
presente diretiva estabelece instrumentos 
de execução necessários para o 
tratamento igual dos trabalhadores 
destacados no que se refere a todas as 
condições de emprego que se aplicam no 
local onde o serviço é prestado, conforme 
definido pela legislação e práticas 
nacionais dos Estados-Membros. 

Or. de

Alteração 222
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva visa assegurar o 
respeito de um nível mínimo de proteção 
dos direitos dos trabalhadores destacados
para a prestação de serviços 
transfronteiras, facilitando, ao mesmo 
tempo, o exercício da liberdade de 
prestação de serviços e promovendo a 
justa concorrência entre prestadores de 
serviços.

Nos termos do artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, a presente diretiva estabelece 
instrumentos de execução necessários 
para o tratamento igual dos trabalhadores 
destacados no que se refere aos termos e 
condições de emprego que se aplicam no 
local onde o serviço é prestado, conforme 
definido pela legislação e prática 
nacionais dos Estados-Membros e, por 
conseguinte, contribui para a justa 
concorrência no mercado único.

Or. en

Alteração 223
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva visa assegurar o 
respeito de um nível mínimo de proteção 
dos direitos dos trabalhadores destacados
para a prestação de serviços transfronteiras, 
facilitando, ao mesmo tempo, o exercício 
da liberdade de prestação de serviços e 
promovendo a justa concorrência entre 
prestadores de serviços.

A presente diretiva visa assegurar o 
respeito de um nível adequado de proteção 
dos direitos dos trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços transfronteiras 
e promover a justa concorrência entre 
prestadores de serviços.

Or. en

Alteração 224
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva visa assegurar o 
respeito de um nível mínimo de proteção 
dos direitos dos trabalhadores destacados
para a prestação de serviços transfronteiras, 
facilitando, ao mesmo tempo, o exercício 
da liberdade de prestação de serviços e 
promovendo a justa concorrência entre 
prestadores de serviços.

A presente diretiva visa facilitar o 
exercício da liberdade de prestação de 
serviços e promover a concorrência leal 
entre prestadores de serviços, 
assegurando, ao mesmo tempo, o respeito 
de um nível mínimo de proteção dos 
direitos dos trabalhadores destacados para 
a prestação de serviços transfronteiras.

Or. en

Alteração 225
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva visa assegurar o 
respeito de um nível mínimo de proteção 
dos direitos dos trabalhadores destacados
para a prestação de serviços transfronteiras, 

A presente diretiva visa assegurar a
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados para a prestação de serviços 
transfronteiras, facilitando, ao mesmo 
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facilitando, ao mesmo tempo, o exercício 
da liberdade de prestação de serviços e 
promovendo a justa concorrência entre 
prestadores de serviços.

tempo, o exercício da liberdade de 
prestação de serviços e promovendo a justa 
concorrência entre prestadores de serviços.

Or. en

Alteração 226
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não afeta de forma 
alguma o poder dos Estados-Membros de 
definir normas laborais e condições de 
trabalho obrigatórias para todos os 
trabalhadores que exerçam uma atividade 
no seu território, em conformidade com o 
disposto no artigo 3.º, n.º 10, da Diretiva 
96/71/CE, desde que essas normas não 
tenham um caráter protecionista ou 
discriminatório.

Or. en

Alteração 227
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente diretiva garante o 
tratamento igual dos trabalhadores 
destacados em conformidade com as 
disposições em vigor no local da prestação 
de serviços em matéria de proteção social 
e laboral e de condições de trabalho, 
estabelecidas pela legislação nacional ou 
por negociação coletiva, assegurando o 
princípio de salário igual e condições de 



PE504.077v02-00 8/93 AM\925209PT.doc

PT

trabalho iguais para trabalho igual no 
mesmo local de trabalho.

Or. de

Alteração 228
Heinz K. Becker

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de as disposições da presente 
diretiva de execução serem mais 
específicas ou excederem os princípios 
estabelecidos pela Diretiva 96/71/CE, as 
disposições desta última não prevalecem.

Or. en

Alteração 229
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva não pode prejudicar 
de forma alguma o exercício de direitos 
fundamentais reconhecidos pelos 
Estados-Membros e pelo direito da União, 
incluindo o direito ou a liberdade de greve 
ou a liberdade de desencadear outras ações 
abrangidas pelos sistemas de relações 
laborais específicos dos Estados-Membros, 
em conformidade com o direito e as e 
práticas nacionais. Também não prejudica 
o direito de negociar, celebrar e aplicar 
convenções coletivas e o direito de ação 
coletiva, em conformidade com o direito e 
as práticas nacionais.

2. A presente diretiva não pode prejudicar 
de forma alguma o exercício de direitos 
fundamentais reconhecidos pelos 
Estados-Membros e pelo direito 
internacional, Convenções da OIT e pela 
Carta dos Direitos Fundamentais, 
incluindo o direito ou a liberdade de greve 
ou a liberdade de desencadear outras ações 
abrangidas pelos sistemas de relações 
laborais específicos dos Estados-Membros, 
em conformidade com o direito e as 
práticas nacionais. Também não prejudica 
o direito de negociar, celebrar e aplicar 
convenções coletivas e o direito de ação 
coletiva, em conformidade com o direito e 
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as práticas nacionais.

Or. en

Alteração 230
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva não pode prejudicar 
de forma alguma o exercício de direitos 
fundamentais reconhecidos pelos 
Estados-Membros e pelo direito da União, 
incluindo o direito ou a liberdade de greve 
ou a liberdade de desencadear outras ações 
abrangidas pelos sistemas de relações 
laborais específicos dos Estados-Membros, 
em conformidade com o direito e as e 
práticas nacionais. Também não prejudica 
o direito de negociar, celebrar e aplicar 
convenções coletivas e o direito de ação 
coletiva, em conformidade com o direito e 
as práticas nacionais.

2. A presente diretiva não pode prejudicar 
de forma alguma o exercício de direitos 
fundamentais reconhecidos pelos 
Estados-Membros, assim como ao nível da 
União e internacional, incluindo o direito 
ou a liberdade de greve ou a liberdade de 
desencadear outras ações abrangidas pelos 
sistemas de relações laborais específicos 
dos Estados-Membros, em conformidade 
com o direito e as e práticas nacionais. 
Também não prejudica o direito de 
negociar, celebrar e aplicar convenções 
coletivas e o direito de ação coletiva, em 
conformidade com o direito e as práticas 
nacionais.

Or. en

Alteração 231
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva não pode prejudicar 
de forma alguma o exercício de direitos 
fundamentais reconhecidos pelos Estados-
Membros e pelo direito da União, 
incluindo o direito ou a liberdade de greve 
ou a liberdade de desencadear outras ações 
abrangidas pelos sistemas de relações 
laborais específicos dos Estados-Membros, 
em conformidade com o direito e as e 

2. A presente diretiva não pode prejudicar 
de forma alguma o exercício de atividades 
de controlo por parte dos 
Estados-Membros com o objetivo de fazer 
respeitar as condições mínimas de 
trabalho e combater o trabalho não 
declarado, não podendo igualmente 
prejudicar, de forma alguma, o exercício
de direitos fundamentais reconhecidos 
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práticas nacionais. Também não prejudica 
o direito de negociar, celebrar e aplicar 
convenções coletivas e o direito de ação 
coletiva, em conformidade com o direito e 
as práticas nacionais.

pelos Estados-Membros e pelo direito da 
União, incluindo o direito ou a liberdade de 
greve ou a liberdade de desencadear outras 
ações abrangidas pelos sistemas de 
relações laborais específicos dos Estados-
Membros, em conformidade com o direito 
e as e práticas nacionais. Também não 
prejudica o direito de negociar, celebrar e 
aplicar convenções coletivas e o direito de 
ação coletiva, em conformidade com o 
direito e as práticas nacionais.

Or. de

Alteração 232
Frédéric Daerden

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva deve cumprir, 
relativamente à aplicação e à observância 
das condições de trabalho e emprego dos 
trabalhadores destacados, o disposto no 
artigo 1.º, n.º 4, que prevê o seguinte: «As 
empresas estabelecidas num Estado que 
não seja um Estado-Membro não podem 
beneficiar de um tratamento mais 
favorável do que as empresas 
estabelecidas num Estado-Membro.»

Or. fr

Alteração 233
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1.º – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos de conflito entre a Diretiva 
96/71/CE e a presente diretiva, 
prevalecem os princípios estabelecidos 
pela Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 234
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A presente diretiva visa apoiar o 
funcionamento do mercado interno e 
melhorar a execução da Diretiva 
96/71/CE. Um Estado-Membro deve 
tomar todas as medidas necessárias à 
aplicação dos termos e condições de 
emprego no local onde o serviço é 
prestado e à abolição de qualquer 
discriminação baseada na nacionalidade 
entre trabalhadores dos 
Estados-Membros, no que se refere a 
emprego, remuneração e demais 
condições de trabalho e emprego.

Or. en

Alteração 235
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. A presente diretiva não afeta de 
forma alguma as competências dos 
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Estados-Membros de definirem as normas 
laborais e condições de trabalho 
obrigatórias para todos os trabalhadores a 
trabalhar no seu território (conforme 
indicado no artigo 3.º, n.º 10, da Diretiva 
96/71/CE), desde que essas normas não 
sejam protecionistas nem 
discriminatórias.

Or. en

Alteração 236
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
1-A. De acordo com os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, e 
no intuito de respeitar os quadros 
jurídicos nacionais e os sistemas 
nacionais de relações laborais já em 
vigor, a presente diretiva não requer que 
os Estados-Membros substituam os 
procedimentos jurídicos em vigor relativos 
à resolução de diferendos contenciosos 
em matéria de pagamentos por meio de 
uma aplicação obrigatória da 
responsabilidade solidária dentro das 
cadeias de subcontratação, quer a nível 
setorial quer geral, sempre que tais 
procedimentos já sejam corretamente 
aplicados e observados.

Or. en

Justificação

A introdução obrigatória da responsabilidade solidária nas cadeias de subcontratação na 
maioria dos Estados-Membros em que aquela ainda não é aplicada prejudicaria as relações 
industriais eficazes e os enquadramentos jurídicos existentes. Nada prova que o alargamento 
de tal tradição, levada a cabo numa minoria de Estados-Membros, originaria numa melhor 
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aplicação da diretiva, e isso seria contrário ao princípio da subsidiariedade.

Alteração 237
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Relação com o direito da União

1. A presente diretiva e a Diretiva 
96/71/CE aplicam-se sem prejuízo de um 
tratamento mais favorável para os 
trabalhadores previsto noutros 
instrumentos do direito da União.
2. No caso de conflito entre a presente 
diretiva e a Diretiva 96/71/CE ou a 
Diretiva 2008/104/CE relativa ao trabalho 
temporário, será dada prioridade ao 
instrumento que garante ao trabalhador o 
tratamento mais favorável no que respeita 
aos termos e condições de emprego.

Or. en

Alteração 238
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Nos casos em que as disposições da 
presente diretiva de execução sejam mais 
específicas ou excedam os princípios 
estabelecidos pela Diretiva 96/71/CE, as 
disposições desta última não prevalecem.
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Or. en

Alteração 239
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Autoridade competente», a entidade
designada por um Estado-Membro para 
exercer as funções previstas na presente 
diretiva;

(a) «Autoridade competente», qualquer 
organismo designado por um 
Estado-Membro para exercer as funções 
previstas na presente diretiva, incluindo 
parceiros sociais;

Or. en

Alteração 240
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Autoridade competente», a entidade 
designada por um Estado-Membro para 
exercer as funções previstas na presente 
diretiva;

(a) «Autoridade competente», qualquer 
organismo ou entidade designado por um 
Estado-Membro para exercer as funções 
previstas na presente diretiva ou na 
Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 241
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm 
Harbour
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Autoridade competente», a entidade
designada por um Estado-Membro para 
exercer as funções previstas na presente 
diretiva;

(a) «Autoridade competente», as 
autoridades públicas de um 
Estado-Membro designadas por este para 
exercer as funções previstas na presente 
diretiva;

Or. en

Alteração 242
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) «Trabalhador destacado», o 
trabalhador que, durante um período de 
tempo limitado, realiza o seu trabalho no 
território de um Estado-Membro diferente 
do Estado onde normalmente vive e 
trabalha para o seu empregador, no 
contexto de uma prestação de serviços;

Or. en

Alteração 243
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

(b) «Autoridade requerente», a autoridade 
competente de um Estado-Membro que 
apresenta um pedido de assistência, 
informação, notificação ou cobrança 
relativamente a uma sanção ou coima, tal 

(b) «Autoridade requerente», a autoridade 
competente de um Estado-Membro que 
apresenta um pedido de assistência, 
informação, notificação ou cobrança 
relativamente a uma sanção ou coima, tal 
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como referido no Capítulo V; como referido no Capítulo VI;

Or. en

Alteração 244
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-
Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) «trabalhador destacado», o 
trabalhador que, durante um período de 
tempo limitado, realiza o seu trabalho no 
território de um Estado-Membro diferente 
do Estado onde normalmente vive e 
trabalha para o seu empregador, no 
contexto de uma prestação de serviços;

Or. en

Alteração 245
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) «empresa estabelecida num 
Estado-Membro», uma empresa que 
exerce efetivamente uma atividade 
económica, conforme referido no artigo 
49.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, por um prestador por 
um período indeterminado e através de 
uma infraestrutura estável a partir da 
qual a prestação de serviços é 
efetivamente assegurada;

Or. en
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Alteração 246
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) «Prestação transnacional de 
serviços», a prestação transnacional 
temporária ou ocasional de um serviço na 
aceção dos artigos 49.º e 50.º do TFUE, 
pressupondo uma atividade económica 
substancial no Estado-Membro de 
estabelecimento;

Or. de

Alteração 247
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) «Estado-Membro de acolhimento», 
Estado-Membro para o qual o 
trabalhador é temporariamente destacado 
nos termos da presente diretiva e da 
Diretiva 96/71/CE.

Or. de

Alteração 248
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título
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Texto da Comissão Alteração

Prevenção de abusos e evasões Medidas para a execução, aplicação e 
controlo da diretiva

Or. en

Alteração 249
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Prevenção de abusos e evasões Medidas para a execução, aplicação e
controlo da diretiva

Or. en

Alteração 250
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Prevenção de abusos e evasões Disposições mínimas para a aplicação e 
controlo

Or. en

Alteração 251
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título
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Texto da Comissão Alteração

Prevenção de abusos e evasões Conjunto mínimo de medidas de execução 
para aplicação e controlo

Or. en

Alteração 252
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem realizar 
uma avaliação global de todos os 
elementos factuais que caracterizam as 
atividades realizadas por uma empresa no 
Estado-Membro em que está estabelecida 
e, caso necessário, no Estado-Membro em 
que o destacamento ocorre, a fim de 
determinar se esta exerce efetivamente 
atividades substanciais que ultrapassem o 
âmbito da gestão interna e/ou 
administrativa no Estado-Membro em que 
está estabelecida ou do emprego de 
trabalhadores no Estado-Membro em que 
o destacamento ocorre. Serão aplicáveis 
todas as seguintes condições: o 
Estado-Membro em que está estabelecida 
é:

Or. en

Alteração 253
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
fundamentais que ultrapassem o âmbito da
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida e no Estado-Membro de 
acolhimento, a fim de determinar se esta 
exerce efetivamente atividades 
fundamentais. As atividades de mera
gestão interna e/ou administrativa no 
Estado-Membro de acolhimento excluem 
a possibilidade de destacamento. Estes 
elementos têm de incluir, pelo menos:

Or. de

Alteração 254
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida e no Estado-Membro de 
acolhimento, a fim de determinar se esta 
exerce efetivamente atividades 
fundamentais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. As 
atividades de mera gestão administrativa 
no Estado-Membro de estabelecimento 
com pessoal exclusivo para o efeito no 
Estado-Membro de acolhimento excluem 
a possibilidade destacamento.
Estes elementos têm de incluir
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principalmente:

Or. de

Alteração 255
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem realizar 
uma avaliação global de todos os 
elementos factuais que caracterizam as 
atividades realizadas por uma empresa no 
Estado-Membro em que está estabelecida 
e, caso necessário, no Estado-Membro em 
que o destacamento ocorre, a fim de 
determinar se esta exerce efetivamente 
atividades substanciais que ultrapassem o 
âmbito da gestão interna e/ou
administrativa no Estado-Membro em que 
está estabelecida ou do emprego de 
trabalhadores no Estado-Membro em que 
o destacamento ocorre. Em especial, 
devem ser tidos em consideração os 
seguintes elementos:

Or. en

Alteração 256
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, uma 
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autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

empresa que destaque trabalhadores deve 
fornecer às autoridades competentes, 
quando solicitado, prova que exerce 
efetivamente atividades substanciais que 
ultrapassem o âmbito da gestão interna, no 
território do Estado-Membro em que está 
estabelecida.

As autoridades competentes devem ter em 
conta todos os elementos factuais que 
caracterizam estas atividades. Estes 
elementos podem incluir, entre outros:

Or. en

Alteração 257
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, o 
empregador deve comunicar a seguinte 
informação às autoridades competentes:

Or. en

Alteração 258
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, o 
empregador deve comunicar a seguinte 
informação às autoridades competentes:

Or. en

Alteração 259
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Os 
critérios devem incluir:

Or. en

Alteração 260
Tadeusz Cymański

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades. Estes 
elementos devem incluir:

Or. en

Justificação

Alinhamento com a Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento n.º 883/004/CE.

Alteração 261
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades. Estes 
elementos podem incluir:

Or. en
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Alteração 262
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, 
sempre que existam dúvidas quanto à 
natureza de um destacamento, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Estas 
avaliações devem ser proporcionais e não 
discriminatórias e podem incluir os 
seguintes elementos:

Or. en

Justificação

É essencial garantir que a aplicação da diretiva oferece proteção real aos trabalhadores 
destacados, mantendo o princípio da igualdade de tratamento e da não discriminação. As 
autoridades dos Estados-Membros não devem utilizar métodos de avaliação demasiado 
intrusivos como forma de discriminação contra empresas de outros Estados-Membros. Todas 
as medidas de execução devem salvaguardar os direitos dos trabalhadores e manter as 
liberdades de circulação e de prestação de serviços no mercado único.

Alteração 263
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
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conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Estes 
elementos têm de incluir, pelo menos:

Or. de

Alteração 264
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades que 
ultrapassem o âmbito da gestão interna 
e/ou administrativa. Estes elementos 
apenas devem incluir:

Or. en

Alteração 265
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
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conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
fundamentais que ultrapassem o âmbito 
da gestão interna e/ou administrativa. 
Estes elementos podem incluir:

conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta destaca efetivamente trabalhadores 
para o território de outro Estado-Membro 
no contexto de uma prestação de serviços 
transnacional. Estes elementos apenas
podem incluir:

Or. hu

Alteração 266
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. Estes 
elementos apenas podem incluir:

Or. en

Alteração 267
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
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autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades 
substanciais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou aministrativa. Estes 
elementos podem incluir:

autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
caracterizam as atividades realizadas por 
uma empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida, a fim de determinar se 
esta exerce efetivamente atividades. Estes 
elementos apenas podem incluir:

Or. en

Alteração 268
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche 
Berès

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos, está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras do 
comércio ou organismos profissionais;

(a) O local onde a empresa exerce a sua 
atividade substancial no setor onde o 
trabalhador destacado se encontra 
empregado;

Or. en

Alteração 269
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos, está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras do 

(a) O local onde a empresa exerce a sua 
atividade substancial, em geral e no setor 
onde o trabalhador destacado se encontra 
empregado;
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comércio ou organismos profissionais;

Or. en

Alteração 270
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da 
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos, está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras do 
comércio ou organismos profissionais;

(a) O Estado de estabelecimento é o local 
onde a empresa desenvolve o essencial da 
sua atividade empresarial, onde é 
executada a maior parte dos contratos 
com clientes, onde estão implantadas a 
sede social e a administração central, onde 
tem escritórios, paga impostos e 
contribuições para a Segurança Social, 
está autorizada a exercer a sua atividade ou 
está filiada em câmaras do comércio ou 
organismos profissionais;

Or. de

Alteração 271
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da 
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos, está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras do
comércio ou organismos profissionais;

(a) O país de estabelecimento é o local 
onde a empresa desenvolve a sua 
atividade empresarial substancial e 
quantificável, onde estão implantadas a 
sede social e a administração central, onde 
paga impostos e contribuições sociais e
está autorizada a exercer a sua atividade ou 
está filiada em câmaras de comércio ou 
organismos profissionais;
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Or. en

Alteração 272
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da 
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos, está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras do
comércio ou organismos profissionais;

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da 
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos e segurança social, está 
autorizada a exercer a sua atividade ou está 
filiada em câmaras de comércio ou 
organismos profissionais;

Or. en

Alteração 273
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da 
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos, está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras do
comércio ou organismos profissionais;

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da 
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos e segurança social, está 
autorizada a exercer a sua atividade ou está 
filiada em câmaras de comércio ou 
organismos profissionais;

Or. en

Alteração 274
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm 
Harbour
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da 
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos, está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras do
comércio ou organismos profissionais;

(a) O local onde estão implantadas a sede 
social e a administração central da 
empresa, onde esta tem escritórios, paga 
impostos, ou, nos termos do direito 
nacional, está autorizada a exercer a sua 
atividade ou está filiada em câmaras de
comércio ou organismos profissionais;

Or. en

Alteração 275
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche 
Berès

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O local onde a empresa paga 
impostos e contribuições para a
segurança social;

Or. en

Alteração 276
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) A geração de mais de 25 % do 
volume de negócios no Estado-Membro de 
estabelecimento;
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Or. en

Alteração 277
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) O local de recrutamento dos 
trabalhadores destacados;

(b) O local onde a empresa paga 
contribuições para a segurança social;

Or. en

Alteração 278
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O local de recrutamento dos
trabalhadores destacados;

(b) Os trabalhadores destacados são 
recrutados no Estado-Membro de 
estabelecimento e é aí que desenvolvem 
habitualmente a sua atividade; 

Or. de

Alteração 279
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O local de recrutamento dos 
trabalhadores destacados;

(b) O local de recrutamento e de emprego 
habitual dos trabalhadores destacados;
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Or. en

Alteração 280
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O local de recrutamento dos 
trabalhadores destacados;

(b) O local de recrutamento e de emprego 
habitual dos trabalhadores destacados;

Or. en

Alteração 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O local a partir de onde os 
trabalhadores são destacados;

Or. en

Alteração 282
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A legislação aplicável aos contratos 
celebrados pela empresa com os seus 
trabalhadores, por um lado, e com os seus 
clientes, por outro;

(c) O local onde a empresa gera pela 
menos 25 % do seu volume de negócios;

Or. en
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Alteração 283
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A legislação aplicável aos contratos 
celebrados pela empresa com os seus 
trabalhadores, por um lado, e com os seus 
clientes, por outro;

(c) A proporção do pessoal que trabalha 
no Estado-Membro de estabelecimento, 
por um lado, e o local onde é realizada a 
maioria dos contratos com clientes, por 
outro;

Or. en

Alteração 284
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A legislação aplicável aos contratos 
celebrados pela empresa com os seus 
trabalhadores, por um lado, e com os seus 
clientes, por outro;

(a) A legislação aplicável aos contratos 
celebrados pela empresa com os seus 
clientes e a prova de que a legislação do 
país de estabelecimento é aplicável aos 
contratos celebrados com os seus
trabalhadores;

Or. en

Alteração 285
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) A proporção entre o número de 
trabalhadores no Estado-Membro de 
estabelecimento e no Estado-Membro de 
acolhimento;

Or. de

Alteração 286
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O local onde a empresa exerce o 
essencial da sua atividade comercial e 
onde emprega pessoal administrativo;

(b) O local de recrutamento e de emprego 
habitual dos trabalhadores destacados;

Or. en

Alteração 287
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O local onde a empresa exerce o 
essencial da sua atividade comercial e onde
emprega pessoal administrativo;

(d) O Estado de estabelecimento onde a 
empresa exerce o essencial da sua 
atividade comercial no setor em que o 
trabalhador destacado está empregado, 
devendo mais de 50 % do volume de 
negócios ser gerado no Estado de 
estabelecimento. 

Or. de
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Alteração 288
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O local onde a empresa exerce o 
essencial da sua atividade comercial e onde 
emprega pessoal administrativo;

(d) O local onde a empresa exerce o 
essencial da sua atividade comercial, 
incluindo a celebração da maioria dos 
contratos com clientes, e onde emprega 
pessoal administrativo;

Or. en

Alteração 289
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O local onde a empresa exerce o 
essencial da sua atividade comercial e 
onde emprega pessoal administrativo;

(d) O local onde a empresa exerce a sua 
atividade comercial e onde emprega 
pessoal administrativo;

Or. en

Alteração 290
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O local onde a empresa exerce o 
essencial da sua atividade comercial e onde 
emprega pessoal administrativo;

(d) O local onde a empresa exerce o 
essencial da sua atividade comercial, 
incluindo a celebração da maioria dos 
contratos com clientes, e onde emprega 
pessoal administrativo;
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Or. en

Alteração 291
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O número anormalmente reduzido de 
contratos executados e/ou o montante do 
volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento.

Suprimido

Or. en

Alteração 292
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O número anormalmente reduzido de 
contratos executados e/ou o montante do 
volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento.

Suprimido

Or. en

Alteração 293
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O número anormalmente reduzido de Suprimido
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contratos executados e/ou o montante do 
volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento.

Or. en

Alteração 294
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O número anormalmente reduzido de 
contratos executados e/ou o montante do 
volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento.

Suprimido

Or. en

Alteração 295
Tadeusz Cymański

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O número anormalmente reduzido de 
contratos executados e/ou o montante do 
volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento.

Suprimido

Or. en

Alteração 296
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) O número anormalmente reduzido de 
contratos executados e/ou o montante do 
volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento.

e) O local onde a empresa emprega 
pessoal administrativo.

Or. en

Alteração 297
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O número anormalmente reduzido de 
contratos executados e/ou o montante do 
volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento.

(e) O local onde é executada a maioria 
dos contratos com clientes.

Or. de

Alteração 298
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O número anormalmente reduzido de 
contratos executados e/ou o montante do 
volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento.

(e) O número de contratos executados e/ou 
o volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento.

Or. fr

Alteração 299
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O número anormalmente reduzido de 
contratos executados e/ou o montante do 
volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento.

(e) O número anormalmente reduzido de 
contratos executados ou o montante do 
volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento ou o 
local onde é executada a maioria dos 
contratos com os clientes.

Or. en

Alteração 300
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A empresa está presente no 
Estado-Membro de acolhimento há, pelo 
menos, dois anos.

Or. de

Alteração 301
Mitro Repo

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A lista de critérios não é exaustiva. 
Os Estados-Membros têm o direito de 
estabelecer outros elementos vinculativos 
que não estão referidos na lista.

Or. en
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Alteração 302
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A – parte introdutória (nova) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Além disso, devem ser tidos em 
consideração pelo menos os seguintes 
elementos na avaliação global:

Or. en

Alteração 303
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) O local onde a empresa paga 
impostos;

Or. en

Alteração 304
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) A proporção de pessoal a trabalhar no 
Estado-Membro de estabelecimento;

Or. en
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Alteração 305
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c) O local onde é executada a maioria 
dos contratos com clientes;

Or. en

Alteração 306
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) O número anormalmente reduzido de 
contratos executados e/ou o montante do 
volume de negócios realizado no 
Estado-Membro de estabelecimento.

Or. en

Alteração 307
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A avaliação destes elementos deve ser 
adaptada a cada caso específico e ter em 
conta a natureza das atividades exercidas 
pela empresa no Estado-Membro no qual 
está estabelecida.

Suprimido
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Or. en

Alteração 308
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A avaliação destes elementos deve ser 
adaptada a cada caso específico e ter em 
conta a natureza das atividades exercidas 
pela empresa no Estado-Membro no qual 
está estabelecida.

Os Estados-Membros podem identificar 
critérios adicionais para as autoridades 
competentes verificarem se uma empresa 
exerce atividades substanciais no 
Estado-Membro de estabelecimento. A 
aplicação destes critérios adicionais está 
condicionada à análise e aprovação por 
parte da Comissão Europeia, sendo 
posteriormente publicados e claramente 
comunicados pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 309
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A avaliação destes elementos deve ser 
adaptada a cada caso específico e ter em 
conta a natureza das atividades exercidas 
pela empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida.

A avaliação destes elementos deve ser 
adaptada a cada caso específico e ter em 
conta a natureza das atividades exercidas 
pela empresa no Estado-Membro em que 
está estabelecida. No caso de a empresa 
não conseguir demonstrar que exerce o 
essencial da sua atividade comercial no 
Estado-Membro de estabelecimento, 
considerar-se-á que ela se encontra, desde 
o início, estabelecida no Estado-Membro 
de acolhimento.

Or. de
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Alteração 310
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A avaliação destes elementos deve ser 
adaptada a cada caso específico e ter em 
conta a natureza das atividades exercidas 
pela empresa no Estado-Membro no qual 
está estabelecida.

A avaliação destes elementos deve ser 
adaptada a cada caso específico e ter em 
conta a natureza das atividades e/ou o 
período de tempo em que estas foram
exercidas pela empresa no Estado-Membro 
no qual está estabelecida.

Or. en

Alteração 311
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

A avaliação destes elementos deve ser 
adaptada a cada caso específico e ter em 
conta a natureza das atividades exercidas 
pela empresa no Estado-Membro no qual 
está estabelecida.

A avaliação deve ser adaptada a cada caso 
específico e ter em conta a natureza das 
atividades exercidas pela empresa no 
Estado-Membro no qual está estabelecida.

Or. en

Alteração 312
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Se um subcontratante não provar que 
exerce efetivamente atividades 
substanciais no âmbito deste artigo no 
Estado-Membro de estabelecimento, 
presume-se que os seus trabalhadores 
destacados são empregados pela empresa 
contratante com aplicação de todos os 
direitos e obrigações estatutários e 
coletivamente acordados no 
Estado-Membro de acolhimento.

Or. en

Alteração 313
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As atividades de natureza puramente 
administrativa ou empresas com pessoal 
apenas no Estado-Membro de 
acolhimento não se enquadram no âmbito 
da Diretiva 96/71/CE ou da presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

Conformidade com a Diretiva 2006/123/CE.

Alteração 314
Tadeusz Cymański

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Todos os elementos adicionais devem 
limitar-se ao objetivo de comprovar a 
legalidade do destacamento. 

Or. en

Alteração 315
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de avaliar se um trabalhador 
destacado exerce temporariamente a sua 
atividade num Estado-Membro que não 
aquele onde normalmente trabalha, devem 
ser analisados todos os elementos factuais 
que caracterizam esse trabalho e a situação 
do trabalhador. 

A fim de proceder a uma melhor 
aplicação dos artigos 3.º e 5.º da Diretiva 
96/71/CE e de avaliar se um trabalhador 
temporariamente destacado exerce o seu 
trabalho num Estado-Membro que não 
aquele onde normalmente desempenha as 
suas funções, devem ser analisados todos 
os elementos factuais que caracterizam 
esse trabalho e a situação do trabalhador 
pelas autoridades competentes.

Or. en

Alteração 316
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de avaliar se um trabalhador 
destacado exerce temporariamente a sua 
atividade num Estado-Membro que não 
aquele onde normalmente trabalha, devem 
ser analisados todos os elementos factuais 
que caracterizam esse trabalho e a situação 

A fim de avaliar se um trabalhador 
destacado exerce temporariamente a sua 
atividade num Estado-Membro que não 
aquele onde normalmente trabalha, devem 
ser analisados todos os elementos factuais 
que caracterizam esse trabalho e a situação 
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do trabalhador. do trabalhador pela autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 317
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de avaliar se um trabalhador 
destacado exerce temporariamente a sua 
atividade num Estado-Membro que não 
aquele onde normalmente trabalha, devem 
ser analisados todos os elementos factuais 
que caracterizam esse trabalho e a situação 
do trabalhador. 

A fim de avaliar se um trabalhador 
destacado exerce temporariamente a sua 
atividade num Estado-Membro que não 
aquele onde normalmente trabalha, devem 
ser analisados todos os elementos factuais 
que caracterizam esse trabalho e a situação 
do trabalhador pela autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 318
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Em especial, devem ser tidos em 
consideração os seguintes elementos:

Or. en

Alteração 319
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Estes elementos podem incluir, entre 
outros:

Or. en

Alteração 320
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Para essa avaliação, devem ser tidos em 
conta, pelo menos, os seguintes critérios:

Or. de

Alteração 321
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Estes elementos têm de incluir, pelo 
menos:

Or. de

Alteração 322
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Serão aplicáveis todas as seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 323
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Estes elementos devem incluir:

Or. en

Alteração 324
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Estes elementos devem incluir:

Or. en

Alteração 325
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Estes elementos apenas podem incluir:
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Or. hu

Alteração 326
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Estes elementos apenas podem incluir:

Or. en

Alteração 327
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Estes elementos podem incluir: Estes elementos apenas podem incluir:

Or. en

Alteração 328
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Estes elementos apenas podem incluir:

Or. en

Alteração 329
Tadeusz Cymański
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Estes elementos apenas podem incluir:

Or. en

Alteração 330
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O trabalho é realizado por um período 
limitado noutro Estado-Membro;

(a) O trabalho é realizado por um período 
limitado noutro Estado-Membro; a 
avaliação da duração do destacamento é 
feita com base no artigo 3.º, n.º 6, da 
Diretiva 96/71/CE; os diversos contratos 
de prestação de serviços da mesma 
natureza, celebrados em sucessão 
imediata ou a breves intervalos de tempo 
entre o mesmo prestador de serviços e o 
mesmo comitente e executados no mesmo 
local, devem ser contabilizados em 
conjunto.

Or. de

Alteração 331
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O trabalho é realizado por um período 
limitado noutro Estado-Membro;

(a) O trabalho é realizado por um período 
limitado noutro Estado-Membro; a 
avaliação da duração do destacamento é 
feita com base no artigo 3.º, n.º 6, da 
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Diretiva 96/71/CE; os diversos contratos 
de prestação de serviços da mesma 
natureza, celebrados em sucessão 
imediata ou a breves intervalos de tempo 
entre o mesmo prestador de serviços e o 
mesmo comitente e executados no mesmo 
local, devem ser contabilizados em 
conjunto.

Or. de

Alteração 332
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O trabalho é realizado por um período 
limitado noutro Estado-Membro;

(a) O trabalho dos trabalhadores 
destacados é realizado por um período 
limitado noutro Estado-Membro que não 
aquele onde o trabalhador normalmente 
trabalha e com início numa data 
específica. Em conformidade com o artigo 
3.º, n.º 6, da Diretiva 96/71/CE; para o 
cálculo deste período limitado devem ser 
tidos em conta todos os períodos 
anteriores durante os quais o posto foi 
ocupado por um trabalhador destacado;

Or. en

Alteração 333
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O trabalho é realizado por um período (a) O trabalho é realizado por um período 
limitado, com uma duração máxima de 
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limitado noutro Estado-Membro; seis meses, noutro Estado-Membro; com o 
acordo dos parceiros sociais dos 
Estados-Membros onde ocorre o 
destacamento, o período do mesmo pode 
ser alargado, mas nunca pode exceder um 
ano; deve ser dada especial atenção ao 
tempo que o trabalhador está destacado 
em comparação com o tempo passado no 
posto de trabalho habitual;

Or. en

Alteração 334
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O trabalho é realizado por um período 
limitado noutro Estado-Membro;

(a) O trabalho é realizado por um período 
limitado a um máximo de 24 meses noutro 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 335
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O trabalho é realizado por um período 
limitado noutro Estado-Membro;

(a) O trabalho é realizado por um período 
limitado noutro Estado-Membro. Deve ser 
dada especial atenção ao tempo que o 
trabalhador está destacado em 
comparação com o tempo passado no 
posto de trabalho habitual;

Or. en



PE504.077v02-00 54/93 AM\925209PT.doc

PT

Alteração 336
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O trabalhador é destacado a partir 
do Estado-Membro no qual ou a partir do 
qual normalmente exerce as suas 
funções;

Or. en

Alteração 337
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O trabalhador é destacado para um 
Estado-Membro diferente daquele em que 
ou a partir do qual desempenha 
habitualmente as suas funções, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 593/2008 e/ou a Convenção de Roma;

(b) O trabalhador é destacado para um 
Estado-Membro diferente daquele ou a 
partir do qual desempenha habitualmente 
as suas funções;

Or. de

Alteração 338
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O trabalhador é destacado para um 
Estado-Membro diferente daquele em que 
ou a partir do qual desempenha 

(b) O trabalhador é destacado para um 
Estado-Membro diferente daquele em que 
ou a partir do qual desempenha 
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habitualmente a sua atividade profissional, 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 593/2008 e/ou a Convenção de 
Roma;

habitualmente a sua atividade profissional;

Or. en

Alteração 339
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O trabalhador é destacado para um 
Estado-Membro diferente daquele em que 
ou a partir do qual desempenha 
habitualmente a sua atividade profissional, 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 593/2008 e/ou a Convenção de 
Roma;

(b) O trabalhador é destacado para um 
Estado-Membro diferente daquele em que 
ou a partir do qual desempenha 
habitualmente a sua atividade profissional; 

Or. en

Alteração 340
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Existe uma relação de trabalho com 
o trabalhador, em conformidade com a 
legislação do Estado-Membro de 
estabelecimento, de pelo menos três meses 
antes do destacamento;

Or. en
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Alteração 341
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Existe uma relação de trabalho com 
o trabalhador, em conformidade com a 
legislação do Estado-Membro de 
estabelecimento, de pelo menos três meses 
antes do destacamento;

Or. en

Alteração 342
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) O trabalhador é destacado a partir 
do Estado-Membro onde normalmente 
exerce as suas funções e a relação de 
trabalho não teve início apenas para o 
destacamento; 

Or. en

Alteração 343
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) O trabalhador é destacado a partir 
do Estado-Membro onde normalmente 
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realiza as suas funções e a relação de 
trabalho não teve início apenas para o 
destacamento;

Or. en

Alteração 344
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O trabalhador destacado regressa ou 
deve retomar a sua atividade no 
Estado-Membro a partir do qual foi 
destacado após a conclusão do trabalho 
ou da prestação de serviços na origem do 
destacamento;

(c) O destacamento efetua-se a partir do 
Estado-Membro no qual o trabalhador 
normalmente desempenha as suas 
funções e a relação de trabalho não foi 
iniciada exclusivamente com vista ao 
destacamento,

Or. de

Justificação

A chamada «proibição de sincronização», segundo a qual a empresa não pode iniciar com o 
trabalhador uma relação de trabalho exclusivamente para o período de duração do 
destacamento, demonstrou constituir um bom instrumento contra o uso abusivo do trabalho 
temporário.

Alteração 345
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O trabalhador destacado regressa ou 
deve retomar a sua atividade no 
Estado-Membro a partir do qual foi 
destacado após a conclusão do trabalho 
ou da prestação de serviços na origem do

(c) O trabalhador destacado está 
habitualmente empregado durante o 
período de destacamento e está contratado 
pela empresa antes e depois desse mesmo 
período;
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destacamento;

Or. en

Alteração 346
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O trabalhador destacado regressa ou 
deve retomar a sua atividade no 
Estado-Membro a partir do qual foi 
destacado após a conclusão do trabalho ou 
da prestação de serviços na origem do 
destacamento;

(c) O trabalhador destacado regressa ou 
deve retomar a sua atividade para o mesmo 
empregador no local de trabalho habitual, 
fora do território do Estado-Membro de 
destacamento, após a conclusão do 
trabalho ou da prestação de serviços na 
origem do destacamento;

Or. en

Alteração 347
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O trabalhador destacado regressa ou 
deve retomar a sua atividade no 
Estado-Membro a partir do qual foi 
destacado após a conclusão do trabalho ou 
da prestação de serviços na origem do 
destacamento;

(c) O trabalhador destacado regressa ou 
deve retomar a sua atividade para o mesmo 
empregador no local de trabalho habitual, 
fora do território do Estado-Membro de 
destacamento, após a conclusão do 
trabalho ou da prestação de serviços na 
origem do destacamento;

Or. en
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Alteração 348
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O trabalhador destacado regressa ou 
deve retomar a sua atividade no 
Estado-Membro a partir do qual foi 
destacado após a conclusão do trabalho ou 
da prestação de serviços na origem do 
destacamento;

(c) O trabalhador destacado regressa e/ou 
deve retomar a sua atividade no 
Estado-Membro a partir do qual foi 
destacado após a conclusão do trabalho ou 
da prestação de serviços na origem do 
destacamento;

Or. en

Alteração 349
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O trabalhador destacado regressa ou
deve retomar a sua atividade no 
Estado-Membro a partir do qual foi 
destacado após a conclusão do trabalho ou 
da prestação de serviços na origem do 
destacamento;

(c) O trabalhador destacado regressa e deve 
retomar a sua atividade no Estado-Membro 
a partir do qual foi destacado após a 
conclusão do trabalho ou da prestação de 
serviços na origem do destacamento;

Or. en

Alteração 350
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O trabalhador destacado regressa ou 
deve retomar a sua atividade no 

(c) O trabalhador destacado regressa e 
retoma a sua atividade no Estado-Membro 
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Estado-Membro a partir do qual foi 
destacado após a conclusão do trabalho ou 
da prestação de serviços na origem do 
destacamento;

a partir do qual foi destacado após a 
conclusão do trabalho ou da prestação de 
serviços na origem do destacamento;

Or. fr

Alteração 351
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O trabalhador destacado possui um 
formulário A1 válido que certifica que 
legislação de segurança social é aplicável; 
o formulário A1 é um indicador 
puramente informativo do estatuto de 
segurança social do trabalhador. Não tem 
efeitos retroativos e tem de ser obtido a 
partir do início do período de 
destacamento e antes de quaisquer 
inspeções;

Or. en

Alteração 352
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O trabalhador está habitualmente 
empregado num Estado-Membro 
diferente do Estado de origem e a relação 
de trabalho mantém-se aquando do seu 
regresso, depois de terminado o período 
de destacamento;
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Or. de

Alteração 353
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) A relação de trabalho já existia pelo 
menos desde há três meses antes do 
destacamento;

Or. de

Alteração 354
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O empregador que destaca o 
trabalhador deve garantir o salário no 
momento do destacamento;

Or. en

Alteração 355
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 
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o trabalhador e, se aplicável, as respetivas 
modalidades, bem como;

o trabalhador em conformidade com o 
nível e as condições económicos do país 
de acolhimento, assim como o subsídio de 
expatriação, e, se aplicável, as respetivas 
modalidades, bem como;

Or. en

Alteração 356
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 
o trabalhador e, se aplicável, as respetivas 
modalidades, bem como;

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 
o trabalhador, bem como o método de 
reembolso;

Or. en

Alteração 357
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 
o trabalhador e, se aplicável, as respetivas 
modalidades, bem como; 

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 
o trabalhador;

Or. en

Alteração 358
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 
o trabalhador e, se aplicável, as respetivas 
modalidades, bem como;

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 
o trabalhador e, se aplicável, as respetivas 
modalidades;

Or. en

Alteração 359
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 
o trabalhador e, se aplicável, as respetivas 
modalidades; bem como

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 360
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As despesas de viagem, alimentação e 
alojamento são asseguradas ou 
reembolsadas pelo empregador que destaca 

(Não se aplica à versão portuguesa.)



PE504.077v02-00 64/93 AM\925209PT.doc

PT

o trabalhador e, se aplicável, as respetivas 
modalidades;

Or. pl

Justificação

Alteração linguística (apenas diz respeito à versão em língua polaca).

Alteração 361
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Quaisquer períodos anteriores 
repetidos durante os quais o cargo foi 
preenchido pelo mesmo ou por outro 
trabalhador (destacado).

Suprimido

Or. en

Alteração 362
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Quaisquer períodos anteriores 
repetidos durante os quais o cargo foi 
preenchido pelo mesmo ou
por outro trabalhador (destacado).

Suprimido

Or. en

Alteração 363
Jutta Steinruck
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Quaisquer períodos anteriores repetidos 
durante os quais o cargo foi preenchido 
pelo mesmo ou por outro trabalhador 
(destacado).

(e) Quaisquer períodos anteriores repetidos 
durante os quais o cargo não foi 
preenchido pelo mesmo ou por outro 
trabalhador (destacado). A substituição de 
um trabalhador destacado por outro 
trabalhador ou a ocupação repetida do 
mesmo posto de trabalho pelo mesmo 
trabalhador num período limitado de 
tempo permite concluir, com base na 
duração de um ano do destacamento 
prevista no artigo 3.º, n.º 6, da Diretiva 
96/71/CE, e, de qualquer modo, a partir 
da soma de todos os períodos individuais, 
que resulte numa duração total superior a 
12 meses, que já não se trata de um 
destacamento temporário na aceção da 
Diretiva 96/71/CE, conclusão reforçada 
pelo facto de, em conformidade com a 
legislação dos seguros sociais, em caso de 
substituição de um trabalhador destacado 
por outro trabalhador destacado nos 
termos do artigo 12.º, n.º 1, alínea a) do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004, 
independentemente da duração do 
destacamento anterior, em relação ao 
trabalhador substituinte ser geralmente 
impossível qualquer destacamento.

Or. de

Alteração 364
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Quaisquer períodos anteriores repetidos 
durante os quais o cargo foi preenchido 
pelo mesmo ou por outro trabalhador 

(e) Quaisquer períodos anteriores repetidos 
durante os quais o cargo foi preenchido 
pelo mesmo ou por outro trabalhador 
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(destacado). (destacado).

Quando um trabalhador destacado é 
substituído por outro trabalhador e/ou 
quando o mesmo posto de trabalho ou 
postos de trabalho equivalentes são 
repetidamente preenchidos pelo mesmo 
trabalhador em estreita conexão temporal, 
é legítimo supor que não se trata de uma 
atividade temporária. Considera-se que 
uma atividade não é temporária quando, 
depois de somar todos os períodos 
individuais, se ultrapassa uma duração 
total de 12 meses, em conformidade com o 
artigo 6.º da Diretiva 96/71/CE. 

Or. de

Justificação

Também a legislação dos seguros sociais inviabiliza categoricamente a substituição de um 
trabalhador destacado nos termos do artigo 12.º, n.º 1, alínea a) do Regulamento (CE) 
n.º 883/2004, por outro trabalhador destacado, independentemente da duração do 
destacamento anterior.

Alteração 365
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Quaisquer períodos anteriores 
repetidos durante os quais o cargo foi 
preenchido pelo mesmo ou por outro 
trabalhador (destacado).

(e) O cargo não foi preenchido pelo 
mesmo ou por outro trabalhador 
(destacado) durante quaisquer períodos 
anteriores repetidos.

Or. en

Alteração 366
Thomas Händel
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Não se trata de destacamento, 
quando o trabalhador tenha sido 
recrutado no Estado-Membro de 
acolhimento e/ou já tenha aí estado 
empregado.

Or. de

Alteração 367
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Não se trata de destacamento, 
quando o trabalhador destacado tenha 
sido recrutado direta ou indiretamente 
para trabalhar durante uma greve ou seja 
legítimo supor que isso está planeado.

Or. de

Alteração 368
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Além disso, a ausência do 
formulário A1 válido emitido para o 
trabalhador destacado pode ser uma 
indicação de que a situação não deve ser 
caracterizada como uma de 
«destacamento temporário» noutro país 
que não aquele onde o trabalhador em 
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questão normalmente realiza a sua 
atividade.

Or. en

Alteração 369
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) São cumpridos os requisitos 
previstos no artigo 3.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 370
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2-A – parte introdutória (nova) 

Texto da Comissão Alteração

Além disso, devem ser tidos em 
consideração pelo menos os seguintes 
elementos na avaliação global:

Or. en

Alteração 371
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2-A – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) O tempo que o trabalhador está 
destacado em comparação com o tempo 
passado no posto de trabalho habitual;
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Or. en

Alteração 372
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2-A – alínea b (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) De que modo as despesas de viagem, 
alimentação e alojamento são 
asseguradas ou reembolsadas pelo 
empregador que destaca o trabalhador.

Or. en

Alteração 373
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O empregador deve comunicar às 
autoridades competentes, antes da 
prestação do serviço, as informações 
necessária para determinar se o 
empregador cumpre os requisitos 
previstos no artigo 3.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 374
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. De qualquer das formas, a posse de 
um certificado respeitante à segurança 
social, como o formulário A1, é uma 
indicação de que uma empresa exerce 
efetivamente as suas atividades.

Or. en

Alteração 375
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os elementos que determinam se 
uma empresa no país em que se encontra 
estabelecida realiza efetivamente 
atividades e que avaliam se um 
trabalhador destacado temporariamente 
realiza o seu trabalho num 
Estado-Membro diferente daquele onde 
trabalha habitualmente, devem ser 
interpretados de forma equilibrada, em 
conformidade com as regras relativas à 
livre prestação de serviços incluídas no 
Título IV, Capítulo III do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 376
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Todos os elementos factuais 
anteriormente referidos têm apenas um 
valor indicativo na avaliação global a 
fazer, pelo que não podem ser ponderados 
isoladamente. Os critérios deve ser 
adaptados a cada caso concreto e atender 
às especificidades da situação.

Suprimido

Or. en

Alteração 377
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todos os elementos factuais 
anteriormente referidos têm apenas um 
valor indicativo na avaliação global a 
fazer, pelo que não podem ser ponderados 
isoladamente. Os critérios deve ser 
adaptados a cada caso concreto e atender 
às especificidades da situação.

Os Estados-Membros podem identificar 
critérios adicionais para verificar se uma 
situação de emprego é qualificável como 
destacamento. A aplicação destes critérios
adicionais está condicionada à análise e 
aprovação por parte da Comissão 
Europeia e estes são posteriormente 
publicados e claramente comunicados 
pelo Estado Membro.

Or. en

Alteração 378
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Todos os elementos factuais anteriormente 
referidos têm apenas um valor indicativo 
na avaliação global a fazer, pelo que não 

Todos os elementos factuais anteriormente 
referidos têm apenas um valor indicativo 
na avaliação global a fazer, pelo que não 
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podem ser ponderados isoladamente. Os 
critérios deve ser adaptados a cada caso 
concreto e atender às especificidades da 
situação.

podem ser ponderados isoladamente. Os 
critérios devem ser adaptados a cada caso 
concreto e atender às especificidades da 
situação. Se a empresa não conseguir 
demonstrar que a atividade de um 
trabalhador é temporariamente exercida 
num outro Estado-Membro, considerar-
se-á esse trabalhador como se tivesse sido, 
desde o início da atividade, trabalhador do 
Estado-Membro de acolhimento. Se as 
condições de trabalho no Estado-Membro 
de estabelecimento forem mais vantajosas, 
são estas que prevalecem.

Or. de

Alteração 379
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todos os elementos factuais anteriormente 
referidos têm apenas um valor indicativo
na avaliação global a fazer, pelo que não 
podem ser ponderados isoladamente. Os 
critérios deve ser adaptados a cada caso 
concreto e atender às especificidades da 
situação.

Todos os elementos factuais anteriormente 
referidos devem ser incluídos na avaliação 
global a fazer, pelo que não devem ser 
ponderados isoladamente. Os critérios 
devem ser adaptados a cada caso concreto e 
atender às especificidades da situação.

Or. en

Alteração 380
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todos os elementos factuais anteriormente Todos os elementos factuais anteriormente 
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referidos têm apenas um valor indicativo 
na avaliação global a fazer, pelo que não 
podem ser ponderados isoladamente. Os 
critérios deve ser adaptados a cada caso 
concreto e atender às especificidades da 
situação.

referidos têm apenas um valor indicativo 
na avaliação global a fazer, pelo que não 
podem ser ponderados isoladamente. Os 
critérios devem ser adaptados a cada caso 
concreto e atender às especificidades da 
situação. O incumprimento de um ou mais 
destes critérios não implica 
necessariamente que não existe uma 
situação efetiva de destacamento.

Or. en

Justificação

É importante reconhecer que sob determinadas circunstâncias uma empresa pode não ser 
capaz de satisfazer um dos critérios definidos por razões genuínas e justificáveis. As 
autoridades competentes devem realizar avaliações sobre a validade de um destacamento 
com base em toda a informação disponível e não com base em apenas uma única indicação.

Alteração 381
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todos os elementos factuais anteriormente 
referidos têm apenas um valor indicativo 
na avaliação global a fazer, pelo que não 
podem ser ponderados isoladamente. Os 
critérios deve ser adaptados a cada caso 
concreto e atender às especificidades da 
situação.

Todos os elementos factuais anteriormente 
referidos têm apenas um valor indicativo 
na avaliação global a fazer, pelo que não 
podem ser ponderados isoladamente. Os 
critérios devem ser adaptados a cada caso 
concreto e atender às especificidades da 
situação. Deve ser tido em consideração o 
artigo 3.º, n.º 6, da Diretiva 96/71/CE 
quando se avalia se um destacamento é 
temporário ou não.

Or. en

Alteração 382
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Todos os elementos factuais 
anteriormente referidos têm apenas um 
valor indicativo na avaliação global a 
fazer, pelo que não podem ser ponderados 
isoladamente. Os critérios devem ser 
adaptados a cada caso concreto e atender às 
especificidades da situação.

Estes elementos devem, pelo menos, ser 
incluídos na avaliação global. Os critérios 
devem ser adaptados a cada caso concreto 
e atender às especificidades da situação.

Or. en

Alteração 383
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para determinar se uma pessoa exerce 
uma atividade independente num 
Estado-Membro de acolhimento, devem 
ser observados, pelo menos, os seguintes 
critérios:
(a) A pessoa em causa já exerceu 
anteriormente durante algum tempo a sua 
atividade independente no 
Estado-Membro de estabelecimento; 
(b) A pessoa em causa preenche todas as 
exigências para o exercício da sua 
atividade no Estado-Membro no qual está 
estabelecida e dispõe aí dos meios para a 
voltar a exercer depois do seu regresso; 
(c) A pessoa em causa possui um 
escritório no Estado-Membro de 
estabelecimento;
(d) A pessoa em causa tem atribuído um 
número de identificação fiscal e paga 
impostos no Estado-Membro de 
estabelecimento;
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(e) A pessoa em causa é membro de uma 
câmara de artes e ofícios, de uma câmara 
de comércio ou de uma associação 
profissional no Estado-Membro de 
estabelecimento;
(f) A pessoa em causa deve demonstrar 
dispor de conhecimentos básicos para o 
exercício de uma atividade independente, 
por exemplo, no que diz respeito ao 
cálculo de preços, submissão de propostas 
ou emissão de faturas, no âmbito do seu 
setor de atividade;
(g) A pessoa em causa não pode trabalhar 
predominantemente para um contratante;
(h) A pessoa em causa não pode estar 
submetida às instruções do contratante 
nem ligada à sua organização 
empresarial.
Se o potencial empregador não conseguir 
demonstrar que a pessoa em causa exerce 
uma atividade independente nos termos 
da legislação do Estado-Membro de 
acolhimento, é atribuído à pessoa em 
causa o estatuto de trabalhador por conta 
de outrem, aplicando-se todas as 
disposições da legislação e acordos 
coletivos a partir do início da atividade. Se 
as condições de trabalho no 
Estado-Membro de estabelecimento forem 
mais vantajosas, são estas que 
prevalecem.

Or. de

Alteração 384
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando em relação a um trabalhador se 
puderem aplicar as condições de trabalho 
definidas na Diretiva 96/71/CE relativa ao 
«Destacamento de Trabalhadores» e/ou 
as definidas na Diretiva 2008/14/CE 
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relativa ao «Trabalho Temporário», 
prevalece, em caso de dúvida, a diretiva 
cujas condições de trabalho forem mais 
vantajosas para o trabalhador.
Quando um empregador, na sequência da 
montagem de um ou vários destacamentos 
(destacamento em cadeia, várias empresas 
e/ou vários Estados-Membros) e com uma 
ou várias empresas de trabalho 
temporário, não conseguir demonstrar 
eficazmente quais as condições de 
trabalho que se aplicam aos trabalhadores 
destacados, deve ser aplicada a legislação 
que em ambos os casos for mais vantajosa 
para aos trabalhadores. As condições de 
trabalho no Estado-Membro de 
estabelecimento devem ser comparadas 
com as que existem no(s) Estado(s)-
Membro(s) de acolhimento, 
determinando-se quais as que são mais 
vantajosas para o trabalhador. Devem, 
além disso, ser comparadas as condições 
de trabalho relativas a trabalho 
temporário e a destacamento, 
prevalecendo as mais vantajosas. Esta 
dupla comparação de vantagens deve ser 
efetuada desde o início da atividade.

Or. de

Justificação

Deve com isto ficar demonstrado que qualquer forma de opacidade e abuso recairá sobre as 
empresas que destacam trabalhadores.

Alteração 385
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os elementos factuais referidos nos n.os 1 
e 2 fazem todos parte da avaliação global 
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a efetuar, pelo que não podem ser 
ponderados isoladamente. A avaliação 
destes elementos deve ser adaptada a cada 
caso concreto e atender às especificidades 
da situação. A ausência de um ou mais 
desses elementos não impossibilita 
necessariamente a situação de 
destacamento, mas pode contribuir para 
determinar a autenticidade ou não do 
destacamento.

Or. cs

Alteração 386
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para determinar se determinada pessoa 
exerce uma atividade independente num 
Estado-Membro de acolhimento, devem 
ser observados, pelo menos, os seguintes 
critérios:
(a) A pessoa em causa já tenha exercido a 
sua atividade independente durante 
algum tempo antes de trabalhar no outro 
Estado-Membro;
(b) A pessoa em causa preenche todas as 
exigências para o exercício da sua 
atividade no Estado-Membro no qual está 
estabelecida e dispõe aí dos meios para a 
voltar a exercer depois do seu regresso;
(c) A pessoa em causa possui um 
escritório no país de origem;
(d) A pessoa em causa paga impostos no 
país de origem.

Or. de

Alteração 387
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A ausência ou falta de documentos, 
nomeadamente os referidos no artigo 3.º 
da Diretiva 91/533 ou o certificado 
relativo à legislação de segurança social 
(formulário A1 para trabalhadores 
destacados conforme previsto pelo 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 e pelo 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 que o 
aplica) que lhe sejam aplicáveis e tenham 
sido emitidos é uma indicação de que a 
situação não deve ser qualificada como 
um «destacamento temporário» noutro 
país que não aquele onde o trabalhador 
em questão exerce habitualmente a sua 
atividade profissional.

Or. en

Alteração 388
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se os critérios previstos no artigo 3.º, n.os

1 e 2, não forem cumpridos, aplica-se o 
conjunto de leis, regulamentações e 
convenções coletivas do Estado-Membro 
de acolhimento aos trabalhadores em 
questão. Convém assegurar, a este 
respeito, que estão garantidas 
efetivamente as condições mais favoráveis 
aos trabalhadores em questão.

Or. fr
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Alteração 389
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem realizar 
uma avaliação global de todos os 
elementos factuais relevantes para avaliar 
o destacamento, o estabelecimento da 
empresa e o estatuto do trabalhador. Em 
caso de incumprimento de qualquer um 
dos critérios supracitados, é obrigatória 
uma verificação suplementar pelo 
Estado-Membro em questão.

Or. en

Alteração 390
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A lista de critérios não é exaustiva. Os 
Estados-Membros têm o direito de 
estabelecer outros elementos vinculativos. 
A avaliação destes elementos deve ser 
adaptada a cada caso específico.

Or. en

Alteração 391
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 4.º da 
Diretiva 96/71/CE e no contexto da 
cooperação administrativa, os 
Estados-Membros de estabelecimento 
devem fornecer, quando solicitada, a 
informação à autoridade requerente.

Or. en

Alteração 392
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Durante a verificação do estatuto de 
emprego por conta própria no 
Estado-Membro de acolhimento devem 
ser tidos em consideração os seguintes 
critérios, nomeadamente:
(a) A remuneração e a existência de uma 
ligação de subordinação entre um 
trabalhador e uma empresa;
(b) As atividades do emprego antes da 
mudança para o Estado-Membro de 
acolhimento;
(c) O cumprimento dos requisitos 
empresariais no Estado-Membro de 
estabelecimento e os meios para continuar 
com a atividade após o regresso ao 
Estado-Membro de estabelecimento;
(d) A manutenção de um escritório no 
Estado-Membro de estabelecimento;
(e) O pagamento de impostos no 
Estado-Membro de estabelecimento;
(f) A posse de um número de identificação 
IVA no Estado-Membro de 
estabelecimento;
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(g) A filiação em câmaras de comércio ou 
organismos profissionais no 
Estado-Membro de estabelecimento;
(h) As competências empresariais.

Or. en

Alteração 393
Georges Bach

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em caso de incumprimento dos 
critérios previstos no artigo 3.º, n.os 1 e 2, 
é aplicável a totalidade da legislação e das 
convenções coletivas do Estado-Membro 
de acolhimento aos trabalhadores em 
questão.
Neste contexto, deve ser garantida a 
aplicação das condições mais favoráveis 
aos trabalhadores em questão.

Or. en

Alteração 394
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O empregador deve comunicar às 
autoridades competentes, antes da 
prestação do serviço, a informação 
necessária para verificar se o empregador 
cumpre os requisitos previstos no artigo 
3.º, n.º1.

Or. en
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Alteração 395
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em todo o caso, a posse de um 
certificado respeitante à segurança social, 
como o formulário A1, é uma indicação 
de que uma empresa exerce efetivamente 
as suas atividades.

Or. en

Alteração 396
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os elementos que determinam se 
uma empresa no país em que se encontra 
estabelecida realiza efetivamente 
atividades, e que avaliam se um 
trabalhador destacado temporariamente 
realiza o seu trabalho num 
Estado-Membro diferente daquele onde 
trabalha habitualmente, devem ser 
interpretados de forma equilibrada, em 
conformidade com as regras relativas à 
livre prestação de serviços incluídas no 
Título IV, Capítulo III do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en
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Alteração 397
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem garantir 
que as deslocações, a alimentação e o 
alojamento são organizados e suportados 
pelo empregador ou que está garantido o 
reembolso destas despesas. Neste caso, o 
empregador deve declarar explicitamente 
no contrato com o trabalhador destacado 
de que modo o reembolso se irá realizar. 
Os salários serão pagos pelo empregador 
através de transferência bancária para 
uma conta em nome do trabalhador 
destacado. 
O trabalhador destacado deve dispor de 
alojamento adequado, nos termos da 
legislação e prática nacionais, que 
garanta um nível de vida digno durante o 
destacamento. Estas disposições devem 
ser entendidas sem prejuízo da 
possibilidade de os trabalhadores 
destacados escolherem livremente o seu 
próprio alojamento.
O trabalhador destacado receberá um 
contrato de arrendamento, ou documento 
equivalente, no qual as condições e o 
custo do alojamento estejam claramente 
explicitados para a duração do 
destacamento. Se o trabalhador destacado 
tiver de pagar o alojamento, o seu custo 
não deve ser excessivo relativamente à 
sua remuneração líquida nem à qualidade 
do alojamento, e não deve ser deduzido 
automaticamente do seu salário.

Or. en
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Alteração 398
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Todos os elementos factuais referidos 
nos n.ºs 1 e 2 têm apenas valor indicativo 
na avaliação global a fazer, pelo que não 
podem ser ponderados isoladamente. Os 
critérios devem ser adaptados a cada caso 
concreto e atender às especificidades da 
situação. A não satisfação de um ou mais 
critérios não obsta necessariamente à 
situação de destacamento, mas deve 
contribuir para a avaliação do 
destacamento efetivo.
Os critérios indicados nos n.ºs 1 e 2 
destinam-se a assistir a autoridade 
competente nos casos em que esta tenha 
razão para admitir que um trabalhador 
não pode ser qualificado como destacado 
nos termos da Diretiva 96/71/CE. Nesses 
casos, a autoridade competente pode 
aplicar os critérios e elementos factuais 
dos n.ºs 1 e 2 que considera relevantes 
para as circunstâncias em causa. Nada 
impõe a obrigação de que seja fornecida 
uma prova a respeito de cada critério ou 
de que cada critério seja satisfeito em 
cada situação de destacamento.

Or. en

Alteração 399
Emilie Turunen, Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Incumprimento e lei aplicável

1. Quando não se verificar que uma 
empresa exerce efetivamente atividades 
substanciais no Estado-Membro de 
estabelecimento, em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 1, esta deve ser considerada 
como estando estabelecida no 
Estado-Membro onde presta o serviço.
2. Quando não se verificar que um 
trabalhador destacado está a realizar a 
sua atividade apenas temporariamente 
num Estado-Membro que não aquele 
onde normalmente trabalha, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 2, o 
local de trabalho habitual e, 
consequentemente, os termos e condições 
de emprego aplicáveis, devem ser os do 
Estado-Membro onde é prestado o 
serviço.
3. São aplicados os termos e condições de 
emprego mais favoráveis aos 
trabalhadores, tal como definidos pelos 
direitos nacionais e convenções coletivas 
do Estado-Membro de estabelecimento 
e/ou do Estado-Membro onde é prestado o 
serviço.

Or. en

Alteração 400
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Se as autoridades competentes 
estabelecerem, com base nos elementos 
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referidos nos n.os 1 e 2, que não existe 
efetivamente uma situação de 
destacamento, o trabalhador deve ser 
tratado em conformidade com os dispostos 
legais do Estado-Membro onde este 
exerce a maior parte das suas obrigações 
profissionais.

Or. en

Alteração 401
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Se não se tratar de um destacamento por 
não serem preenchidos os critérios do 
artigo 3.º, n.os 1 e 2, deve ser aplicada na 
relação de trabalho toda a legislação 
relevante e convenções coletivas 
pertinentes do Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. de

Alteração 402
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Se os critérios previstos no artigo 3.º, n.os

1 e 2, não forem cumpridos, aplica-se o 
conjunto de leis, regulamentações e 
convenções coletivas do Estado-Membro 
de acolhimento aos trabalhadores em 
questão.
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Or. fr

Alteração 403
Stephen Hughes, Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa 
Jaakonsaari, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana 
Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Prevenção de abusos e evasões
1. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas a fim de prevenir 
abusos e/ou evasões do presente artigo 
que retirem ou impeçam o usufruto de 
direitos dos trabalhadores. Em particular:
(a) São proibidos períodos repetidos 
durante os quais o lugar seja ocupado 
pelo mesmo ou por outro trabalhador 
destacado;
(b) Os trabalhadores destacados não são 
utilizados para substituir trabalhadores 
que se encontram em greve.
2. Para prevenir o abuso sistemático das 
regras comuns para o acesso ao mercado 
do transporte internacional rodoviário de 
mercadorias, tal como definido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1072/2009, em 
particular no que diz respeito a 
cabotagem, sendo um condutor num 
veículo utilizado para o transporte 
internacional de mercadorias, e 
cabotagem segundo o artigo 8.º do 
Regulamento (CE) n.º 1072/2009, deve 
estar ao abrigo das disposições do artigo 
3.º.
3. As pessoas singulares e coletivas, que 
violam de forma grave e sistemática as 
disposições da Diretiva 96/71/CE e da 
presente diretiva, são registadas 
centralmente a nível nacional e 
comunitário.
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4. É criada uma inspeção do trabalho 
europeia para melhorar a cooperação 
entre inspeções do trabalho nacionais e 
inspecionar, juntamente com as 
autoridades nacionais, os locais de 
trabalho com questões transfronteiras;

Or. en

Alteração 404
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Prevenção de abusos e evasões

1. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas a fim de prevenir 
abusos e/ou evasões do presente artigo 
que retirem ou impeçam o usufruto de 
direitos dos trabalhadores. Em particular:
(a) São proibidos períodos repetidos 
durante os quais o lugar seja ocupado 
pelo mesmo ou por outro trabalhador 
destacado;
(b) Os trabalhadores destacados não são 
utilizados para substituir trabalhadores 
que se encontram em greve;
(c) O período de destacamento está 
limitado a um máximo de seis meses. Só 
com o acordo dos parceiros sociais do 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento é que este período pode ser 
alargado, mas nunca pode exceder 1 ano.
2. Para prevenir o abuso sistemático das 
regras comuns para o acesso ao mercado 
do transporte internacional rodoviário de 
mercadorias, tal como definido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1072/2009, em 
particular no que diz respeito a 
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cabotagem, sendo um condutor num 
veículo utilizado para o transporte 
internacional mercadorias, e cabotagem 
segundo o artigo 8.º do Regulamento (CE) 
n.º 1072/2009, deve estar ao abrigo das 
disposições do artigo 3.º.
3. As pessoas singulares e coletivas, que 
violem de forma grave e sistemática as 
disposições da Diretiva 96/71/CE e da 
presente diretiva, são registadas 
centralmente a nível nacional e 
comunitário.
4. É criada uma inspeção do trabalho 
europeia para melhorar a cooperação 
entre inspeções do trabalho nacionais e 
inspecionar, juntamente com as 
autoridades nacionais, os locais de 
trabalho com questões transfronteiras;

Or. en

Alteração 405
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Lei aplicável

1. Quando não se verificar que uma 
empresa exerce efetivamente atividades 
substanciais no Estado-Membro de 
estabelecimento, em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 1, esta deve ser considerada 
como estando estabelecida no 
Estado-Membro onde presta o serviço.
2. Quando o empregador não consegue 
provar que um trabalhador destacado está 
a exercer temporariamente a sua 
atividade num Estado-Membro que não 
aquele onde normalmente trabalha em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 2, o 
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local de trabalho habitual e, 
consequentemente, os termos e condições 
de emprego aplicáveis, devem ser os do 
Estado-Membro onde é prestado o 
serviço.
3. São aplicados os termos e condições de 
emprego mais favoráveis aos 
trabalhadores, tal como definidos pelos 
direitos nacionais e convenções coletivas 
do Estado-Membro de estabelecimento 
e/ou do Estado-Membro onde é prestado o 
serviço.
4. No caso de ausência ou falta de 
documentos ou existência de documentos 
incompletos, tais como os referidos no 
artigo 3.º da Diretiva 91/533 (CE), ou o 
certificado A1 relativo à legislação de 
segurança social, conforme previsto para 
trabalhadores destacados pelo 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 e pelo 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 que o 
aplica, a situação não deve ser 
caracterizada como um «destacamento 
temporário» noutro Estado-Membro, pelo 
que os termos e condições de emprego 
aplicáveis são os do Estado-Membro onde 
é prestado o serviço.

Or. en

Alteração 406
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Lei aplicável
1. Quando não se verificar que uma 
empresa exerce efetivamente atividades 
substanciais no Estado-Membro de 
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estabelecimento, em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 1, esta deve ser considerada 
como estando estabelecida no 
Estado-Membro onde presta o serviço.
2. Quando não se verificar que um 
trabalhador destacado está a exercer 
temporariamente a sua atividade num 
Estado-Membro que não aquele onde 
normalmente trabalha em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 2, o local de trabalho 
habitual e, consequentemente, os termos e 
condições de emprego aplicáveis, devem 
ser os do Estado-Membro onde é prestado 
o serviço.
3. São aplicados os termos e condições de 
emprego mais favoráveis aos 
trabalhadores, tal como definidos pelos 
direitos nacionais e convenções coletivas 
do Estado-Membro de estabelecimento 
e/ou do Estado-Membro onde é prestado o 
serviço.
4. No caso de ausência ou falta de 
documentos ou existência de documentos 
incompletos, tais como os referidos no 
artigo 3.º da Diretiva 91/533 (CE), ou o 
certificado A1 relativo à legislação de 
segurança social, conforme previsto para 
trabalhadores destacados pelo 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 e pelo 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 que o 
aplica, a situação não deve ser 
caracterizada como um «destacamento 
temporário» noutro Estado-Membro, pelo 
que os termos e condições de emprego 
aplicáveis são os do Estado-Membro onde 
é prestado o serviço.

Or. en

Alteração 407
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
A parte executante é considerada como 
trabalhador independente se a autoridade 
competente estabelecer que não são 
cumpridos mais de metade dos seguintes 
critérios:
(a) Ausência de qualquer risco económico 
ou financeiro assumido pelo executante 
do contrato, como, por exemplo, um 
investimento pessoal e substancial na 
empresa de meios pessoais ou uma 
participação pessoal e substancial nos 
ganhos e perdas da empresa;
(b) Ausência de responsabilidade e 
poderes de decisão do executante do 
contrato relativamente aos meios 
financeiros, à política de contratos 
públicos ou à política de preços da 
empresa;
(c) Ausência de uma obrigação relativa a 
resultados do trabalho acordado;
(d) A garantia de pagamento de uma 
remuneração fixa, independentemente 
dos resultados da empresa e do 
desempenho da parte executante;
(e) A parte executante não se apresenta 
como empregador de terceiros ou trabalha 
essencialmente ou habitualmente para um 
contratante.
Os Estados-Membros podem 
complementar esta lista com critérios 
adicionais a nível setorial, expressando 
subordinação do trabalhador 
relativamente à escolha de atividade, 
condições de trabalho ou condições de 
remuneração. A aplicação destes critérios 
adicionais está dependente da análise e 
aprovação por parte da Comissão 
Europeia e estes são posteriormente 
publicados e claramente comunicados 
pelo Estado-Membro.
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Or. en


