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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante à 
execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de 
uma prestação de serviços
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – (2012/0061(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0131),

– Tendo em conta o artigo 53.º, n.º 1, o artigo 62.º e o artigo 294.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0086/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
(A7-0000/2012) e da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C ... /Ainda não publicado no Jornal Oficial
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Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A liberdade de circulação de 
trabalhadores confere a todos os cidadãos
o direito de se deslocarem para outro
Estado-Membro para aí trabalhar e, em 
consequência, residir e protege-os contra 
discriminações em matéria de emprego, 
remuneração e demais condições de 
trabalho relativamente aos nacionais 
desse Estado-Membro. Há que a distinguir 
da liberdade de prestação de serviços, a 
qual inclui o direito de as empresas 
prestarem serviços num outro 
Estado-Membro, para lá enviando 
(destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a 
fim de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

(2) A liberdade de prestação de serviços 
inclui o direito de as empresas prestarem 
serviços noutro Estado-Membro, para lá 
enviando (destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a 
fim de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços. Para efeitos 
de destacamento dos trabalhadores, é 
necessário distinguir esta liberdade da 
liberdade de circulação de trabalhadores, 
que confere a todos os cidadãos o direito 
de se deslocarem para outro 
Estado-Membro; para aí trabalharem e, 
em consequência, residirem, e protege-os 
contra discriminações em matéria de 
emprego, remuneração e demais 
condições de trabalho relativamente aos 
nacionais desse Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O destacamento de trabalhadores insere-se no âmbito da liberdade de prestação de serviços, 
não devendo ser confundido com a liberdade de circulação de trabalhadores. A alteração 
proposta visa sublinhar este aspeto. O facto de a presente diretiva respeitar ao destacamento 
de trabalhadores torna esta ressalva imperativa.

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de prevenir, evitar e combater a 
evasão e/ou abuso das regras aplicáveis por 
parte de empresas que tiram vantagens 
indevidas ou fraudulentas da liberdade de 
prestação de serviços consagrada no 

(4) A fim de prevenir, evitar e combater a 
evasão e/ou abuso das regras aplicáveis por 
parte de empresas que tiram vantagens 
indevidas ou fraudulentas da liberdade de 
prestação de serviços consagrada no 
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Tratado e/ou da aplicação da 
Diretiva 96/71/CE, há que melhorar a 
execução e o controlo do respeito da noção 
de destacamento.

Tratado e/ou da aplicação da 
Diretiva 96/71/CE, há que melhorar a 
execução e o controlo do respeito da noção 
de destacamento, bem como introduzir, a 
nível da União, critérios mais uniformes 
que facilitem uma interpretação comum.

Or. en

Justificação

Os elementos do artigo 3.º, a que se refere o presente considerando, visam facilitar uma 
interpretação uniforme da noção de destacamento para se estabelecer um entendimento 
comum do que se entende verdadeiramente por destacamento.

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os sindicatos desempenham um papel 
importante no contexto do destacamento 
dos trabalhadores para a prestação de 
serviços, uma vez que os parceiros sociais
podem, em conformidade com leis e/ou 
práticas nacionais, determinar os diferentes 
níveis (alternada ou simultaneamente) das 
remunerações salariais mínimas aplicáveis.

(8) Os parceiros sociais desempenham um 
papel importante no contexto do 
destacamento dos trabalhadores para a 
prestação de serviços, uma vez que podem, 
em conformidade com leis e/ou práticas 
nacionais, determinar os diferentes níveis 
(alternada ou simultaneamente) das 
remunerações salariais mínimas aplicáveis. 
Este direito deve estar associado à sua 
responsabilidade de comunicar e prestar 
informações sobre as remunerações 
salariais acima referidas.
A fim de incentivar as empresas a 
cumprirem todas as regras vinculativas, 
os parceiros sociais devem considerar a 
introdução de certificados passíveis de ser 
utilizados para criar «listas brancas» de 
empresas cumpridoras e, assim, 
reconhecer de forma visível a sua 
fiabilidade.

Or. en

Justificação

A formulação «parceiros sociais» visa incluir também neste considerando as organizações de 
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empregadores. Em muitos casos, a determinação das remunerações salariais mínimas 
através de convenções coletivas não é suficientemente transparente para as empresas 
estrangeiras. Assim, a sua comunicação deve melhorar e os parceiros sociais devem ser 
envolvidos no processo. A fim de aplicar a Diretiva 96/71/CE, é necessário introduzir alguns 
instrumentos de motivação e não apenas medidas de controlo.

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A confiança recíproca, o espírito de 
cooperação, o diálogo permanente e um 
entendimento comum são elementos 
essenciais neste contexto.

(11) Dada a capacidade limitada do 
Estado-Membro de acolhimento para 
estabelecer os elementos factuais relativos 
à empresa estrangeira, a cooperação com 
o Estado-Membro de estabelecimento 
torna-se fundamental, necessitando de ser 
aprofundada. A confiança recíproca, o 
espírito de assistência, o diálogo 
permanente e um entendimento comum são 
elementos essenciais neste contexto.

Or. en

Justificação

Em termos objetivos, é impossível ao Estado-Membro estabelecer todos os elementos factuais 
relativos à empresa estrangeira sem a consulta e a colaboração com o Estado-Membro de 
estabelecimento. Apesar dos problemas atuais a nível dessa cooperação, é impensável 
transferir toda a responsabilidade para o Estado-Membro de acolhimento, sem ter em conta 
os resultados das verificações e controlos efetuados no Estado-Membro de estabelecimento.

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de propiciar uma aplicação mais 
eficaz e uniforme da Diretiva 96/71/CE, 
importa estabelecer um sistema eletrónico 
de intercâmbio de informações que facilite 
a cooperação administrativa; as autoridades 
competentes devem recorrer, tanto quanto 
possível, ao Sistema de Informação do 

(12) A fim de propiciar uma aplicação mais 
eficaz e uniforme da Diretiva 96/71/CE, 
importa estabelecer um sistema eletrónico 
de intercâmbio de informações que facilite 
a cooperação administrativa; as autoridades 
competentes devem, sempre que possível,
recorrer exclusivamente ao Sistema de 
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Mercado Interno (IMI). Não obstante, tal 
não deve impedir a aplicação de acordos 
bilaterais ou de disposições em matéria de 
cooperação administrativa.

Informação do Mercado Interno («sistema
IMI»). Não obstante, tal não deve 
prejudicar a aplicação de acordos bilaterais 
ou de disposições em matéria de 
cooperação administrativa, nos domínios 
não abrangidos pelo sistema IMI.

Or. en

Justificação

Tendo em conta as reações bastante positivas dos utilizadores do sistema IMI, recomenda-se 
o estabelecimento da sua utilização obrigatória nas matérias por ele abrangidas.

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Há ainda que definir concretamente 
as obrigações de os Estados-Membros
disponibilizarem publicamente os termos e 
condições de emprego e assegurarem o 
seu acesso não apenas a prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, mas 
também aos trabalhadores destacados em 
causa.

(14) Visto que as dificuldades de acesso às 
informações sobre os termos e condições 
de emprego são, frequentemente, uma das 
razões pelas quais os prestadores de 
serviços não aplicam as regras, os 
Estados-Membros devem ser obrigados a 
disponibilizar publicamente esses termos e 
condições de emprego e a assegurar o 
acesso aos mesmos não apenas a 
prestadores de serviços de outros 
Estados-Membros, mas também aos 
trabalhadores destacados em causa. Esta 
obrigação deve ser definida de forma 
concreta, designadamente no que toca às 
convenções coletivas de aplicação geral.

Or. en

Justificação

Muitas vezes, as informações sobre os termos e condições de empregos estabelecidos em 
várias convenções coletivas de aplicação geral não são devidamente comunicadas. Não 
podemos exigir às empresas que cumpram regras incorretamente comunicadas ou tornadas 
públicas.
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Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
determinar a forma como esse acesso 
facilitado às informações relevantes é 
assegurado aos prestadores e aos 
destinatários dos serviços, de preferência 
através da sua disponibilização num sítio 
Internet que satisfaça normas mínimas de 
acessibilidade da Web. Estes sítios Web 
devem incluir, em especial, ligações a 
qualquer sítio Web que tenha sido criado 
na sequência da legislação da UE com vista 
à promoção do empreendedorismo e/ou do
desenvolvimento de serviços 
transfronteiras.

(15) A fim de melhorar a clareza jurídica 
e a acessibilidade da informação, deve ser 
criada uma fonte de informação única 
por Estado-Membro. Os 
Estados-Membros devem indicar um 
único sítio Web oficial a nível nacional
com as informações sobre os termos e 
condições de emprego aplicáveis aos 
trabalhadores destacados no seu 
território, bem como ligações a qualquer 
sítio Web que tenha sido criado na 
sequência da legislação da UE com vista à 
promoção do empreendedorismo e/ou do 
desenvolvimento da prestação de serviços 
transfronteiras.

Or. en

Justificação

A situação atual, na qual os termos e condições de emprego se encontram dispersos por 
diversas fontes, leva a um conhecimento insuficiente das regras e, por conseguinte, à sua não 
aplicação. A criação de uma fonte de informação única deve contribuir para melhorar a 
acessibilidade à mesma por parte, quer de empregadores, quer de trabalhadores.

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Estas medidas e 
formalidades só podem ser impostas se as 

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar apenas 
determinadas medidas de controlo ou 
formalidades administrativas a empresas 
que destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços. Por razões de
clareza jurídica, as eventuais medidas de 
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autoridades competentes não puderem 
desempenhar eficazmente a sua função 
supervisora sem as informações solicitadas 
ou se estas não puderem ser facilmente 
obtidas junto do empregador dos 
trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas menos 
restritivas não permitirem atingir os 
objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

controlo e formalidades devem ser 
uniformes a nível da União e só podem 
ser impostas se as autoridades competentes 
não puderem desempenhar eficazmente a 
sua função supervisora sem as informações 
solicitadas ou se estas não puderem ser 
facilmente obtidas junto do empregador 
dos trabalhadores destacados ou das 
autoridades do Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviço 
num prazo razoável e/ou se medidas menos 
restritivas não permitirem atingir os 
objetivos das medidas de controlo 
nacionais consideradas necessárias.

Or. en

Alteração 9
Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As inspeções nacionais do trabalho, os 
parceiros sociais e outros organismos de 
fiscalização assumem importância crucial 
neste contexto e devem continuar a 
desempenhar um papel vital.

(19) As inspeções nacionais do trabalho ou 
outras autoridades de fiscalização 
nacionais assumem uma importância 
crucial neste contexto e devem continuar a 
desempenhar um papel vital.

Or. en

Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de responder com flexibilidade 
à diversidade dos mercados de trabalho e 
dos sistemas de relações laborais, outros 
agentes e/ou órgãos podem, a título 
excecional, fiscalizar determinados termos 
e condições de emprego dos trabalhadores 
destacados, desde que estes proporcionem 

(20) A fim de responder com flexibilidade 
à diversidade dos mercados de trabalho e 
dos sistemas de relações laborais, os 
parceiros sociais e/ou, a título excecional,
outros órgãos nacionais, podem fiscalizar 
determinados termos e condições de 
emprego dos trabalhadores destacados, 
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às pessoas em causa um grau equivalente 
de proteção, na condição de exercerem essa 
fiscalização de forma não discriminatória e 
objetiva.

desde que estes proporcionem às pessoas 
em causa um grau equivalente de proteção, 
na condição de exercerem essa fiscalização 
de forma não discriminatória e objetiva.

Or. en

Alteração 11
Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As autoridades de inspeção dos 
Estados-Membros e outros órgãos 
relevantes de fiscalização e execução 
devem tirar partido da cooperação e do 
intercâmbio de informações previstos na 
legislação pertinente, a fim de assegurar o 
respeito das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

(21) As autoridades de inspeção dos 
Estados-Membros e outros órgãos 
relevantes de fiscalização e execução a 
nível nacional devem tirar partido da 
cooperação e do intercâmbio de 
informações previstos na legislação 
pertinente, a fim de assegurar o respeito 
das regras aplicáveis aos trabalhadores 
destacados.

Or. en

Alteração 12
Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para facilitar a aplicação da 
Diretiva 96/71/CE e garantir uma execução 
prática mais eficaz, devem existir 
mecanismos adequados que permitam aos 
trabalhadores destacados apresentar 
queixas ou encetar procedimentos, 
diretamente ou através de terceiros 
designados para o efeito, tais como 
sindicatos ou outras associações ou ainda 
organizações comuns de parceiros sociais. 
Estes mecanismos não devem prejudicar a 
aplicação das regras processuais nacionais 
relativas à representação e defesa nos 

(23) Para facilitar a aplicação da 
Diretiva 96/71/CE e garantir uma execução 
prática mais eficaz, devem existir 
mecanismos adequados que permitam aos 
trabalhadores destacados apresentar 
queixas ou encetar procedimentos, 
diretamente ou, sob reserva da sua 
aprovação, através de terceiros designados 
para o efeito, tais como sindicatos ou 
outras associações ou ainda organizações 
comuns de parceiros sociais. Estes 
mecanismos não devem prejudicar a 
aplicação das regras processuais nacionais 
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tribunais. relativas à representação e defesa nos 
tribunais.

Or. en

Justificação

Importa sublinhar que não assiste a terceiros o direito de encetar procedimentos em nome 
dos trabalhadores destacados, apenas podendo assim proceder com a sua aprovação.

Alteração 13
Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e 
no intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que, nesse setor, pelo menos o 
contratante do qual o empregador é 
subcontratante direto possa ser 
responsabilizado pelo pagamento das 
remunerações salariais mínimas líquidas 
devidas, de retroativos sobre montantes 
remuneratórios atrasados e/ou de 
contribuições devidas a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, 
na medida em que estejam abrangidos 
pelo artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
96/71/CE, em substituição ou acréscimo 
do pagamento feito pelo empregador. O 
contratante não deve ser responsabilizado 
se tiver agido com a diligência devida, o 
que pode consistir em medidas de 
prevenção relativas às provas prestadas 
pelo subcontratante, incluindo, se tal for 
relevante, com base em informações 
fornecidas pelas autoridades nacionais.

Suprimido

Or. en

Justificação

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
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national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Alteração 14
Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em casos específicos e em 
conformidade com leis e práticas 
nacionais, outros contratantes podem ser 
também responsabilizados pelo 
incumprimento das obrigações previstas 
pela presente diretiva, ou ver a sua 
responsabilidade limitada após consulta 
dos parceiros sociais a nível nacional ou 
setorial.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este considerando é suprimido na sequência da supressão do artigo 12.º.

Alteração 15
Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A obrigação de impor uma exigência 
de responsabilidade ao contratante nos 
casos em que o subcontratante direto seja 
um prestador de serviços, estabelecido 
noutro Estado-Membro e que destaque 
trabalhadores, justifica-se pela razão 
imperativa de interesse público de 

Suprimido
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proteção social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 
na mesma situação que os trabalhadores 
empregados por um subcontratante direto 
estabelecido no Estado-Membro de 
estabelecimento do contratante, no que 
respeita à possibilidade de reclamar 
pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidos.

Or. en

Justificação

Este considerando é suprimido na sequência da supressão do artigo 12.º.

Alteração 16
Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As disparidades entre os sistemas dos 
Estados-Membros para aplicar as coimas 
e/ou as sanções administrativas impostas 
em situações transfronteiras são 
prejudiciais ao bom funcionamento do 
mercado interno e podem dificultar ou 
mesmo impossibilitar a garantia de que os 
trabalhadores destacados gozam de um 
nível de proteção equivalente em toda a 
União.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este considerando passa para depois do considerando 28. A sequência dos considerandos 
seguintes fica, assim, incorreta. A presente alteração visa, em primeiro lugar, explicar a 
razão das medidas introduzidas no contexto da execução transfronteiras de coimas e sanções 
e, seguidamente, apontar os problemas e obstáculos existentes, exigindo a aproximação das 
legislações neste domínio.
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Alteração 17
Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O cumprimento eficaz das regras 
substantivas no domínio do destacamento 
dos trabalhadores para a prestação de 
serviços deve ser assegurado através de 
ações específicas que visem a execução 
transfronteiras das coimas e sanções 
administrativas impostas. A aproximação 
das legislações dos Estados-Membros
neste domínio é, pois, uma condição 
essencial para garantir um nível de 
proteção mais elevado, equivalente e 
comparável necessário ao bom 
funcionamento do mercado interno.

(28) O cumprimento eficaz das regras 
substantivas no domínio do destacamento 
dos trabalhadores para a prestação de 
serviços deve ser assegurado através de 
ações específicas que visem a execução 
transfronteiras das coimas e sanções 
administrativas impostas.

Or. en

Justificação

A segunda frase deste considerando (ligeiramente reformulada) passa para o 
considerando 28-A (novo).

Alteração 18
Proposta de diretiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) As disparidades entre os sistemas 
dos Estados-Membros no domínio da 
aplicação de coimas e/ou sanções 
administrativas impostas em situações 
transfronteiras são prejudiciais ao bom 
funcionamento do mercado interno. A 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros neste domínio é, pois, 
uma condição essencial para garantir um 
nível de cumprimento da lei mais elevado, 
equivalente e comparável.

Or. en
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Justificação

O objetivo principal das sanções e coimas aplicadas consiste em, por meio do seu caráter 
dissuasivo, garantir o cumprimento da lei (o nível equivalente de proteção dos trabalhadores 
é um resultado indireto e secundário).

Alteração 19
Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sem prejuízo da definição de regras 
mais uniformes no que respeita à execução 
transfronteiras de sanções e coimas, bem 
como da necessidade de, em caso de não-
pagamento destas últimas, instaurar um 
maior numero de critérios comuns para
os procedimentos de acompanhamento, não 
devem ser afetadas as competências de os 
Estados-Membros determinarem os seus 
próprios sistemas de sanções e coimas ou 
as medidas de cobrança previstas pela 
legislação interna.

(30) Sem prejuízo da definição de algumas 
regras mais uniformes no que respeita à 
execução transfronteiras de sanções e 
coimas, bem como da necessidade de, em 
caso de não-pagamento destas últimas, 
permitir os procedimentos de 
acompanhamento, não devem ser afetadas 
as competências de os Estados-Membros
determinarem os seus próprios sistemas de 
sanções e coimas ou as medidas de 
cobrança previstas pela legislação interna.

Or. en

Justificação

O capítulo VI não cria um sistema mais uniforme, introduzindo apenas algumas 
aproximações com o objetivo de possibilitar e efetivar a execução transfronteiras de sanções 
e coimas, mesmo que ao abrigo de diferentes disposições nacionais.

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 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 entidades 
públicas designadas por um 
Estado-Membro para exercer as funções 
previstas na presente diretiva;

Or. en
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Justificação

Nos Estados-Membros, é frequente haver mais de uma autoridade competente designada 
para exercer as funções previstas na presente diretiva. Importa frisar que estas autoridades 
devem ser públicas.

Alteração 21
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 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 
como referido no Capítulo V;

(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 
como referido no Capítulo VI;

Or. en

Justificação

A execução transfronteiras é regulamentada no capítulo VI (e não no capítulo V).

Alteração 22
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Autoridade requerida», a autoridade 
competente de um Estado-Membro à qual é 
apresentado um pedido de informação, 
notificação ou cobrança.

(c) «Autoridade requerida», a autoridade 
competente de um Estado-Membro à qual é 
apresentado um pedido de informação, 
notificação ou cobrança, como referido no 
capítulo VI.

Or. en

Justificação

Era necessária uma maior clarificação sobre qual a autoridade em causa.

Alteração 23
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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 podem incluir:

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 destaca efetivamente trabalhadores 
para o território de outro Estado-Membro 
no contexto de uma prestação de serviços 
transnacional. Estes elementos podem 
incluir apenas:

Or. en

Justificação

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting. 
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State. 
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Alteração 24
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 a partir do 
qual os trabalhadores são destacados;

Or. en

Justificação

Os trabalhadores podem ser recrutados num local e destacados a partir de outro. Esta 
situação deve ser clarificada, pois ambas as informações são úteis para avaliar os elementos 
factuais.
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Alteração 25
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, a qual, no contexto de 
uma avaliação mais prolongada no 
tempo, não se confina a meras atividades 
de gestão interna e/ou administrativas;

Or. en

Justificação

De acordo com as decisões do TJE (Processo C-1152011) e o Regulamento n.º 883/2004, não 
é necessário que a empresa exerça o essencial das suas atividades no Estado-Membro de 
estabelecimento. No entanto, em termos gerais, as atividades das empresas que destaquem 
trabalhadores não devem ficar confinadas a atividades de gestão interna e/ou 
administrativas. A expressão «avaliação mais prolongada no tempo» visa obter uma 
perspetiva temporalmente mais ampla das atividades da empresa, e não apenas uma 
avaliação centrada num período específico.

Alteração 26
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

Justificação

É possível que, por força de um importante contrato no exterior, o volume de negócios 
realizado por uma empresa no país de estabelecimento seja bastante limitado, o que não 
compromete a autenticidade do destacamento.

Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2
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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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este parágrafo será fundido com o artigo 3.º, n.º 2, in fine, dando origem a um novo 
artigo 3.º, n.º 3.

Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim 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.

A fim 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 os 
elementos factuais que caracterizam esse 
trabalho e a situação do trabalhador.

Or. en

Justificação

Dado que os elementos factuais são meramente indicativos, não se deve estabelecer que 
devem ser sempre todos examinados.

Alteração 29
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
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Justificação

A possibilidade de introduzir mais elementos exemplares e indicativos que devam ser 
verificados em caso de controlo cria insegurança jurídica. Uma lista aberta conduz a 
diferentes elementos em diferentes Estados-Membros, o que pode motivar diferentes decisões 
sobre quem é o trabalhador destacado. Por conseguinte, o artigo 3.º deve estabelecer uma 
lista de elementos fechada.

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A posse de um formulário A1 válido 
e emitido para o trabalhador destacado.

Or. en

Justificação

Antes do início do destacamento, o empregador tem de obter um formulário A1 para cada 
trabalhador destacado. Este certificado respeita à legislação em matéria de segurança social, 
é útil para comprovar que as contribuições sociais são pagas noutro país da UE que não o 
país de acolhimento e pode constituir um dos elementos indicativos que caracterizam os 
verdadeiros trabalhadores destacados.

Alteração 31
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este parágrafo será fundido com o artigo 3.º, n.º 1, in fine, dando origem a um novo 
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artigo 3.º, n.º 3.

Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Todos os elementos factuais 
anteriormente referidos nos n.ºs 1 e 2 têm 
apenas valor indicativo na avaliação 
global 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 ajudar a 
determinar a autenticidade ou não do 
destacamento.

Or. en

Justificação

Tem de ficar bem claro que esta parte diz respeito a todos os elementos factuais referidos nos 
n.ºs 1 e 2 e constituirá o n.º 3 do artigo 3.º.

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da presente diretiva, os 
Estados-Membros devem designar, 
segundo as respetivas legislações e/ou 
práticas nacionais, uma ou mais 
autoridades competentes, que podem 
incluir o ou os serviços de ligação referidos 
no artigo 4.º da Diretiva 96/71/CE.

Para efeitos da presente diretiva, os 
Estados-Membros devem designar, 
segundo as respetivas legislações e/ou 
práticas nacionais, uma ou mais 
autoridades competentes, que podem 
incluir o ou os serviços de ligação referidos 
no artigo 4.º da Diretiva 96/71/CE.

A principal função do serviço de ligação 
consiste em prestar informações sobre as 
condições de emprego. O controlo da 
aplicação das regras supramencionadas 
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pode ser efetuado por serviços de ligação 
ou outras autoridades de fiscalização.

Or. en

Justificação

O título deste artigo requer que sejam indicadas as principais funções dos serviços de 
ligação. Importa, pois, incluir esta especificação.

Alteração 34
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de garantir a total 
acessibilidade e a segurança jurídica das 
informações, apenas as condições de 
emprego tornadas públicas através do 
sítio Web único oficial a nível nacional 
devem ser consideradas vinculativas e de 
aplicação geral.

Or. en

Justificação

A bem da clareza e segurança jurídica, importa clarificar que apenas as condições 
comunicadas de forma adequada ao prestador de serviços são tidas como vinculativas e de 
aplicação geral. Em muitos casos, as informações sobre as condições definidas por meio de 
convenções coletivas de aplicação geral não se encontram acessíveis. Não podemos exigir às 
empresas que cumpram regras não comunicadas, nem tornadas públicas.

Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Indicar claramente, de forma 
pormenorizada e convivial e num formato 
acessível em sítios Web nacionais, quais as 
condições de emprego e/ou disposições da 
respetiva legislação (nacional e/ou 
regional) aplicáveis aos trabalhadores 

(a) Indicar claramente, de forma 
pormenorizada e convivial e num formato 
acessível num sítio Web oficial único a 
nível nacional, quais as condições de 
emprego e/ou disposições da respetiva 
legislação (nacional e/ou regional) 
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destacados no seu território; aplicáveis aos trabalhadores destacados no 
seu território;

Or. en

Justificação

Só garantindo uma fonte de informação podemos melhorar a acessibilidade da informação 
propriamente dita. Além disso, essa fonte de informação deve corresponder a um sítio Web 
oficial a nível nacional, que deve publicar oficialmente as condições e, desta forma, torná-las 
diretamente acessíveis a trabalhadores e empregadores.

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tomar as medidas necessárias para 
difundir largamente em sítios Web
informações sobre as convenções coletivas 
aplicáveis (e a quem) e as condições de 
emprego que devem ser respeitadas pelos 
prestadores de serviços de outros 
Estados-Membros em conformidade com a 
Diretiva 96/71/CE; sempre que possível, 
devem ser fornecidas ligações a sítios Web 
existentes e a outros pontos de contacto, 
em especial dos parceiros sociais 
pertinentes;

(b) Tomar as medidas necessárias para 
difundir largamente, no sítio Web oficial 
único a nível nacional, informações sobre 
as convenções coletivas aplicáveis (e a 
quem) e as condições de emprego que 
devem ser respeitadas pelos prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros em 
conformidade com a Diretiva 96/71/CE; 
sempre que possível, devem ser fornecidas 
ligações a sítios Web existentes e a outros 
pontos de contacto, em especial dos 
parceiros sociais pertinentes;

Or. en

Alteração 37
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
inglês e nas outras línguas mais 
pertinentes que não a(s) língua(s) do país 
no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
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trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

Or. en

Justificação

A escolha das línguas para as quais a informação deve ser traduzida deve basear-se na 
avaliação da nacionalidade e do número dos trabalhadores destacados presentes no 
Estado-Membro em causa. Além disso, a língua inglesa deve ser uma base do mercado 
interno e a sua utilização facilita as traduções.

Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Melhorar a acessibilidade e a clareza da 
informação constante de sítios Web 
nacionais;

(d) Melhorar a acessibilidade e a clareza da 
informação, nomeadamente da constante 
do sítio Web oficial único a nível nacional
referido na alínea a), atualizando-a de 
forma sistemática;

Or. en

Justificação

O facto de as principais condições de trabalho (nomeadamente, o salário mínimo) estarem 
sujeitas a alterações torna necessária a sua atualização sistemática.

Alteração 39
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Manter atualizada a informação 
prestada nas fichas por país.

(f) Manter a informação prestada nas fichas 
por país atualizada, precisa e exaustiva.

Or. en
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Justificação

Presentemente, certas fichas por país indicam unicamente que certas condições de emprego 
são estabelecidas através de convenções coletivas de aplicação geral. Dado constituírem uma 
fonte de informação suplementar a nível da UE, as fichas por país devem conter informação 
precisa e exaustiva, em especial quando é relativa a mercados de trabalho diversos, onde as 
condições de emprego são determinadas pelos parceiros sociais como alternativa ou em 
simultâneo com as previstas na lei.

Alteração 40
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
resposta a pedidos de informação 
devidamente justificados e a pedidos de 
verificação, inspeção e investigação por 
parte das autoridades competentes em 
relação às situações de destacamento 
referidas no artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 
96/71/CE, designadamente em caso de 
abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas.

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
resposta sem demora a pedidos de 
informação devidamente justificados e a 
pedidos de verificação, inspeção e 
investigação por parte das autoridades 
competentes em relação às situações de 
destacamento referidas no artigo 1.º, n.º 3, 
da Diretiva 96/71/CE, designadamente em 
caso de abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Or. en

Justificação

A presente diretiva refere-se apenas ao destacamento de trabalhadores. Assim, é incorreto 
fazer menção a outras «possíveis atividades transnacionais ilícitas».

Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de existirem dificuldades para 
satisfazer um pedido de informação ou 
para efetuar verificações, inspeções e 
investigações, o Estado-Membro avisa 
rapidamente o Estado-Membro requerente 

4. No caso de existirem dificuldades para 
satisfazer um pedido de informação ou 
para efetuar verificações, inspeções e 
investigações, o Estado-Membro avisa 
rapidamente o Estado-Membro requerente 
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para que se encontre uma solução. para que se encontre uma solução. Em 
caso de problemas persistentes a nível do 
intercâmbio de informações, a Comissão 
deve intervir para ajudar os 
Estados-Membros na resolução do 
problema.

Or. en

Justificação

A situação atual mostra que os problemas existentes a nível do intercâmbio de informações 
entre os Estados-Membros podem persistir por várias razões, por vezes justificadas. Deste 
modo, a Comissão poderia desempenhar um papel de mediador para solucionar o problema.

Alteração 42
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fornecem, por via 
eletrónica, as informações solicitadas por 
outros Estados-Membros ou pela Comissão 
tão logo quanto possível e num prazo que 
não deve ultrapassar duas semanas a contar 
da receção de um pedido.

Os Estados-Membros fornecem, por via 
eletrónica, as informações solicitadas por 
outros Estados-Membros ou pela Comissão 
tão logo quanto possível e num prazo que 
não deve ultrapassar duas semanas a contar 
da receção de um pedido ou um mês, caso 
a resposta exija uma inspeção no local.

Or. en

Justificação

Os prazos previstos na presente diretiva devem ser ambiciosos, mas, ao mesmo tempo, 
exequíveis. Assim, o prazo normal deve ser de duas semanas, com duas exceções. A primeira 
exceção equivale à necessidade de realizar uma inspeção no local, o que, objetivamente, 
exige mais tempo e, assim, um prazo prolongado.

Alteração 43
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser usado um mecanismo de urgência 
específico em situações especiais em que 

Deve ser usado um mecanismo de urgência 
específico em situações especiais em que 
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um Estado-Membro toma conhecimento de 
circunstâncias especiais que exigem uma 
ação urgente. Nestas circunstâncias, a 
informação deve ser prestada no prazo de 
24 horas.

um Estado-Membro toma conhecimento de 
circunstâncias especiais que exigem uma 
ação urgente. Nestas circunstâncias, a 
informação deve ser prestada no prazo de 
dois dias úteis.

Or. en

Justificação

A segunda exceção deve ser justificada por uma urgência devidamente fundamentada, que 
exija uma ação imediata. Porém, este prazo curto tem limitações objetivas, visto que apenas 
certas situações podem ser inspecionadas em dois dias úteis.

Alteração 44
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que os registos em que os prestadores de 
serviços estão inscritos e que podem ser 
consultados pelas autoridades competentes 
no seu território possam ser também 
consultados, nas mesmas condições, pelas 
autoridades competentes equivalentes dos 
outros Estados-Membros.

6. Os Estados-Membros devem garantir 
que os registos em que os prestadores de 
serviços estão inscritos e que podem ser 
consultados pelas autoridades competentes 
no seu território possam ser também 
consultados, em condições análogas (via 
sistema IMI ou através da autoridade 
nacional competente), pelas autoridades 
competentes equivalentes dos outros 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Não podemos garantir as mesmas condições, visto que as autoridades competentes 
estrangeiras não têm possibilidade de aceder a determinados registos. As autoridades 
competentes estrangeiras só podem aceder diretamente aos registos tornados públicos. 
Assim, podem obter acesso aos registos através do sistema IMI ou das autoridades 
competentes nacionais, que é uma condição análoga, mas não a mesma condição.

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem igualmente 
assegurar a confidencialidade das 
informações trocadas entre si. As 
informações que forem trocadas devem ser 
exclusivamente utilizadas para o fim ou os 
fins para que foram solicitadas.

7. Os Estados-Membros devem igualmente 
assegurar a confidencialidade das 
informações trocadas entre si. As 
informações que forem trocadas devem ser 
exclusivamente utilizadas para o fim ou os 
fins para que foram solicitadas e em 
conformidade com a legislação relativa à 
proteção de dados pessoais.

Or. en

Justificação

É extremamente importante que as informações trocadas não sejam utilizadas para outros 
fins indesejados.

Alteração 46
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nas circunstâncias referidas no artigo 
3.º, n.ºs 1 e 2, e no artigo 9.º, n.º 1, o 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços deve ajudar o 
Estado-Membro onde ocorrer o 
destacamento a garantir a conformidade 
com as condições aplicáveis ao abrigo da 
Diretiva 96/71/CE e da presente diretiva. O 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços deve, por iniciativa 
própria, comunicar ao Estado-Membro 
onde ocorre o destacamento quaisquer 
informações relevantes tal como 
especificadas no artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, e no 
artigo 9.º, n.º 1, sempre que tome 
conhecimento de factos específicos que 
possam indicar irregularidades.

2. Nas circunstâncias referidas no artigo 
3.º, n.ºs 1 e 2, e no artigo 9.º, n.º 1, o 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços deve ajudar o 
Estado-Membro de acolhimento a garantir 
a conformidade com as condições 
aplicáveis ao abrigo da Diretiva 96/71/CE 
e da presente diretiva. O Estado-Membro 
de estabelecimento do prestador de 
serviços deve, por iniciativa própria, 
comunicar à autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento quaisquer 
informações relevantes tal como 
especificadas no artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, e no 
artigo 9.º, n.º 1, sempre que tiver suspeitas 
fundamentadas de possíveis 
irregularidades. O período de conservação 
das informações deve ser definido em 
conformidade com o sistema IMI. As 
informações recebidas devem ser tratadas 
como confidenciais, não podendo ser 
transmitidas, nem publicadas.
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Or. en

Justificação

As informações relativas a suspeitas fundamentadas são deveras sensíveis, não podendo ser 
transmitidas a terceiros, nem publicadas, nem, consequentemente, utilizadas para fins 
indesejados.

Alteração 47
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Da obrigação prevista nos n.ºs 1 e 2 não 
decorre que o Estado-Membro de 
estabelecimento tenha de proceder a 
verificações factuais e a controlos no 
território do Estado-Membro de 
acolhimento em que o serviço é prestado. 
Estes controlos e verificações devem, se 
necessário, ser efetuados pelas autoridades 
do Estado-Membro de acolhimento a 
pedido das autoridades competentes do 
Estado-Membro do estabelecimento, nos 
termos do artigo 10.º e em conformidade 
com as competências de supervisão 
previstas nas legislações, práticas e 
procedimentos administrativos desse 
Estado-Membro, bem como do direito da 
União.

4. Da obrigação prevista nos n.ºs 1 e 2 não 
decorre que o Estado-Membro de 
estabelecimento tenha de proceder a 
verificações factuais e a controlos no 
território do Estado-Membro de 
acolhimento em que o serviço é prestado. 
Estes controlos e verificações devem, se 
necessário, ser efetuados pelas autoridades 
do Estado-Membro de acolhimento, por 
sua própria iniciativa ou a pedido das 
autoridades competentes do 
Estado-Membro do estabelecimento, nos 
termos do artigo 10.º e em conformidade 
com as competências de supervisão 
previstas nas legislações, práticas e 
procedimentos administrativos desse 
Estado-Membro, bem como do direito da 
União.

Or. en

Justificação

O Estado-Membro de acolhimento tem uma visão mais clara daquilo que é necessário 
controlar no seu território, não podendo ficar restringido ao pedido do Estado-Membro de 
estabelecimento para proceder aos controlos.

Alteração 48
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da dita diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e comprovativos 
do pagamento de salário ou cópias de 
documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

(b) contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da dita diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e comprovativos 
do pagamento de salário ou cópias de 
documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como, por exemplo, o 
local de trabalho ou o estaleiro de 
construção ou ainda, no caso dos 
trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

Or. en

Alteração 49
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na 
alínea b) se estes não forem 
excessivamente longos e se apresentarem 
sob a forma de formulários normalizados;

(c) A possibilidade de pedir a tradução dos
documentos referidos na alínea b), se estes 
não forem excessivamente longos e/ou se 
apresentarem sob a forma de formulários 
normalizados;

Or. en

Alteração 50
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa (d) A possibilidade de pedir a designação 
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de contacto para negociar, se necessário, 
em nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante 
o período em que são prestados os 
serviços.

de uma pessoa de contacto para negociar, 
se necessário, em nome do empregador 
com os parceiros sociais no 
Estado-Membro de acolhimento, em 
conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais, no período em que são 
prestados os serviços.

Or. en

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As empresas têm o direito de solicitar 
uma cópia de um protocolo pós-inspeção 
com os resultados e conclusões da 
inspeção, juntamente com as 
recomendações a observar.

Or. en

Justificação

Por motivos de segurança jurídica, a empresa deve ter o direito de solicitar, num documento 
em suporte papel, os resultados dos controlos ou inspeções.

Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, em especial remunerações 
salariais mínimas e o tempo de trabalho, 
são da responsabilidade dos gestores e da 
mão-de-obra, estes podem também 
controlar, ao nível adequado e segundo as 

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de
emprego dos trabalhadores destacados 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, em especial remunerações 
salariais mínimas e o tempo de trabalho, 
são da responsabilidade dos parceiros 
sociais, estes podem também controlar, ao 
nível adequado e segundo as condições 
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condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados, desde que seja 
garantido um nível adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva.

estabelecidas pelos Estados-Membros, a 
aplicação das condições de emprego 
relevantes dos trabalhadores destacados, 
desde que seja garantido um nível 
adequado de proteção, equivalente ao 
resultante da Diretiva 96/71/CE e da 
presente diretiva, e desde que estas 
condições sejam devidamente 
comunicadas nos termos do artigo 5.º da 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

A formulação «gestores e mão-de-obra» é enganosa e gera problemas de interpretação 
depois de traduzida para as diferentes línguas.

Alteração 53
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros em que as 
inspeções do trabalho não são competentes 
em matéria de controlo e supervisão das 
condições de trabalho e de emprego dos 
trabalhadores destacados podem, a título 
excecional, após consulta dos parceiros 
sociais a nível nacional, estabelecer ou 
manter disposições que garantam o respeito 
dessas condições desde que essas 
disposições proporcionem às pessoas em 
causa um grau adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva.

5. Os Estados-Membros em que as 
inspeções do trabalho não são competentes 
em matéria de controlo e supervisão das 
condições de trabalho e de emprego dos 
trabalhadores destacados podem, a título 
excecional, após consulta dos parceiros 
sociais a nível nacional, estabelecer ou 
manter disposições que garantam o respeito 
dessas condições, desde que essas 
disposições proporcionem às pessoas em 
causa um grau adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva, e não 
sejam discriminatórias e/ou 
desproporcionadas, como estabelecido no 
artigo 10.º, n.º 2, da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, mediante a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

Or. en

Justificação

Importa sublinhar que não assiste a terceiros o direito de encetar procedimentos em nome 
dos trabalhadores destacados sem a sua aprovação.

Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Subcontratação - Responsabilidade 
solidária

Suprimido

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
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estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:
(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.
A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.
2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, não-
discriminatória e proporcionada. Podem 
implicar as medidas preventivas adotadas 
pelo contratante relativas à prova, 
fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.



PR\916592PT.doc 37/42 PE498.030v01-00

PT

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.
4. Três anos após a data referida no artigo 
20.º, a Comissão deve, em consulta com os 
Estados-Membros e os parceiros sociais a 
nível da UE, proceder à revisão da 
aplicação do disposto no presente artigo 
com vista a propor, se for necessário, 
eventuais alterações.

Or. en

Justificação

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Alteração 56
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos meios que estão ou 1. Sem prejuízo dos meios que estão ou 
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podem ser definidos pela legislação da 
União, os princípios de assistência mútua e 
reconhecimento, bem como as medidas e 
procedimentos previstos pelo presente 
artigo, aplicam-se à execução 
transfronteiras de coimas e sanções 
administrativas impostas em caso de 
incumprimento das regras aplicáveis num 
Estado-Membro a um prestador de serviços 
estabelecido noutro Estado-Membro.

podem ser definidos pela legislação da 
União, os princípios de assistência mútua e 
reconhecimento, bem como as medidas e 
procedimentos previstos pelo presente 
artigo, aplicam-se à execução 
transfronteiras de coimas e sanções 
administrativas impostas em caso de 
incumprimento das regras aplicáveis, em 
matéria de destacamento de 
trabalhadores, num Estado-Membro a um 
prestador de serviços estabelecido noutro 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Neste número, a proposta da Comissão sugere a aplicação de todas as regras em vigor no 
Estado-Membro de acolhimento. A diretiva de execução não pode impor a obediência a 
outras regras que não as relativas ao destacamento de trabalhadores.

Alteração 57
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, no decurso do procedimento de 
execução, cobrança ou notificação, a 
sanção, a coima e/ou a queixa 
correspondente for contestada pelo 
prestador de serviços em causa ou por uma 
parte interessada, o procedimento de 
execução ou cobrança transfronteiras da 
sanção ou coima cominada deve ser 
suspenso na pendência da decisão da 
autoridade nacional competente na 
matéria.

Se, no decurso do procedimento de 
execução, cobrança ou notificação, a 
sanção, a coima e/ou a queixa 
correspondente for contestada pelo 
prestador de serviços em causa ou por uma 
parte interessada, o procedimento de 
execução ou cobrança transfronteiras da 
sanção ou coima cominada deve ser 
suspenso na pendência da decisão da 
autoridade nacional competente 
requerente.

Or. en

Alteração 58
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. No contexto dos acordos bilaterais 
referidos no n.º 2, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
usar o IMI tanto quanto possível. Em todo 
o caso, sempre que uma autoridade 
competente num dos Estados-Membros
em questão usar o IMI, este deve ser 
usado para quaisquer ações de 
acompanhamento e ter precedência sobre 
os mecanismos de cooperação 
administrativa e assistência mútua 
previstos nesse acordo bilateral.

3. No contexto das disposições bilaterais 
referidas no n.º 2, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
utilizar o sistema IMI sempre que possível
e para quaisquer ações de 
acompanhamento. Nesse sentido, o sistema 
IMI deve ter precedência sobre os 
mecanismos de cooperação administrativa 
e assistência mútua previstos nessas 
disposições bilaterais.

Or. en

Justificação

A formulação proposta clarifica a relação entre o IMI e as disposições bilaterais existentes, 
estabelecendo que, nos domínios abrangidos pelo IMI, este sistema prevalece sobre os
mecanismos previstos num acordo bilateral. Convém sublinhar que, relativamente às 
restantes matérias não abrangidas pelo IMI, os Estados-Membros continuarão a aplicar as 
suas disposições bilaterais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O destacamento de trabalhadores desempenha um papel vital no âmbito da prestação 
transfronteiras de serviços e do desenvolvimento do mercado interno. Anualmente, cerca de 
1 milhão de cidadãos da UE são destacados para trabalhar noutro Estado-Membro. Esta 
categoria de trabalhadores precisa de ser protegida, em especial numa época de crise, em que 
o seu potencial e competitividade permitem manter um certo nível de emprego ou, mesmo, 
ajudar a gerar novos postos de trabalho. Agiremos de forma a desenvolver e melhorar a 
mobilidade das empresas europeias no mercado interno, o que contribuirá certamente para o 
crescimento económico e a estabilidade da União Europeia.

A liberdade de prestação de serviços (que importa distinguir da livre circulação de 
trabalhadores), ao abrigo da qual ocorre o destacamento, é um dos pilares do mercado interno 
e serve de base à mobilidade transfronteiras de milhares de empresas europeias. A garantia da 
liberdade de prestação de serviços é indissociável da garantia dos direitos dos trabalhadores. 
Neste contexto, é indispensável adotar uma abordagem equilibrada em relação às medidas e 
instrumentos propostos. A cooperação entre os Estados-Membros tem de ser aprofundada 
para melhor proteger e acompanhar a categoria especial de trabalhadores destacados no 
mercado interno europeu. 

DIRETIVA DE EXECUÇÃO 

A experiência dos últimos anos evidencia a necessidade premente de introduzir melhorias 
para garantir uma melhor aplicação e execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. São vários os 
problemas existentes, desde o desrespeito pelos direitos dos trabalhadores e a insuficiente ou 
inexistente acessibilidade da informação aos obstáculos que subsistem no domínio da 
cooperação entre os Estados-Membros ou à falta de execução de coimas e sanções no 
contexto transfronteiras. Além disso, nos últimos anos, o TJE proferiu várias decisões que 
resultaram na delimitação de determinadas medidas no quadro jurídico relativo ao 
destacamento de trabalhadores. Assim, em 21 de março de 2012, a Comissão Europeia 
apresentou uma proposta de diretiva de execução com novas soluções e medidas. A diretiva 
de execução baseia-se no artigo 53.º, n.º 1, e no artigo 62.º do TFUE que, por razões de 
clareza jurídica, devem ser mantidos. 

A relatora reconhece a necessidade de introduzir melhorias para garantir uma melhor 
aplicação e execução da Diretiva 96/71/CE, pelo que saúda a proposta da Comissão Europeia. 
Do ponto de vista da relatora, a diretiva de execução deve, em termos gerais:

 Conter medidas equilibradas para proteger tanto os trabalhadores destacados como a 
liberdade de prestação de serviços;

 Definir um quadro jurídico claro para a categoria dos trabalhadores destacados, de 
modo a que o seu potencial e a competitividade sejam aproveitados, em especial numa 
época de crise, para combater o desemprego crescente;

 Melhorar o acesso à informação de empresas e empregadores, de modo a tornar o 
destacamento mais fácil e mais seguro;
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 Melhorar a cooperação entre os Estados-Membros, a fim de melhor proteger os 
direitos dos empregadores;

 Evitar encargos burocráticos desnecessários para as empresas (nomeadamente para as 
PME) passíveis de dificultar a sua mobilidade no mercado interno e a sua capacidade 
de criação de novos postos de trabalho.

Acessibilidade da informação (artigo 5.º)
Tendo em conta que os problemas com a acessibilidade, a transparência e a exaustividade das 
informações sobre as condições de emprego estão, frequentemente, na origem da não 
aplicação das regras, urge melhorar o acesso e a comunicação da informação. A existência de 
diferentes modelos de mercado de trabalho e sistemas de relações laborais na UE, em que 
regras vinculativas e aplicação geral são alternada ou simultaneamente estabelecidas pelas 
autoridades nacionais ou pelos parceiros sociais, cria problemas de identificação das 
condições de emprego aplicáveis. Para resolver este problema, a relatora propõe a introdução 
de um sítio Web nacional único por Estado-Membro, com todas as informações necessárias 
sobre as condições de emprego de aplicação geral. De igual modo, a relatora insiste em 
garantir a acessibilidade da informação a nível da UE, através da inclusão de informação 
atualizada, exata e exaustiva nas fichas por país publicadas no sítio Web da CE. A melhoria 
da acessibilidade da informação, disponibilizando-a também aos trabalhadores e prestadores 
de serviços em inglês e nas outras línguas mais pertinentes, ajudará a eliminar uma série de 
problemas, que, como a experiência atual mostra, pode ter graves consequências para as 
empresas e os trabalhadores destacados.

Clareza jurídica e proporcionalidade das medidas propostas (artigos 3.º, 9.º e 12.º)
A fim de garantir a clareza e a segurança jurídicas, tem de ser estabelecida uma lista de 
medidas uniformes a nível da UE. A este respeito, dois artigos da diretiva de execução 
assumem uma enorme importância: o artigo 3.º e o artigo 9.º.
A relatora propõe fechar as listas no artigo 3.º e manter o seu caráter indicativo. Isto impediria 
que fossem dadas diferentes interpretações, nos vários Estados-Membros, sobre o que é um 
verdadeiro destacamento ou trabalhador destacado. As duas listas de critérios do artigo 3.º 
devem combater e evitar o contornar da lei, mas não podem conduzir a situações de exclusão 
de empresas honestas de determinados mercados nacionais. O destacamento de trabalhadores 
não é um fenómeno nacional, é uma atividade transfronteiras que requer um quadro jurídico e 
uma abordagem uniformes. Deste modo, as listas devem conter indicações comuns a nível da 
UE, de modo a impedir que os Estados-Membros introduzam critérios nacionais 
suplementares. 
O estabelecimento de uma lista comum de critérios no artigo 3.º está diretamente relacionado 
com a introdução de uma lista comum e fechada de medidas de controlo no artigo 9.º. A 
relatora opta firmemente pela clareza no contexto dos controlos, a qual só pode ser garantida 
com uma lista fechada de medidas de controlo possíveis. A segurança jurídica advém de uma 
comunicação clara sobre o que deve ser controlado. 
A proporcionalidade das medidas propostas é um requisito fundamental para sua aceitação a 
nível da UE. Segundo a relatora, a responsabilidade solidária não satisfaz este requisito, 
devendo, portanto, ser retirada da diretiva de execução. A relatora considera que a introdução 
do sistema de responsabilidade solidária apenas para os trabalhadores destacados é altamente 
desproporcional e terá um efeito negativo na prestação de serviços transfronteiras, 
prejudicando a competitividade das empresas que destacam os trabalhadores. A 
responsabilidade solidária só pode trazer benefícios se for introduzida para todas as empresas 
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do mercado interno, sendo, no entanto, impossível introduzir este sistema a uma escala tão 
vasta, visto que a diretiva de execução está juridicamente limitada à categoria dos 
trabalhadores destacados. Além disso, os estudos existentes não fornecem respostas claras 
quanto à eficácia desses mecanismos, nomeadamente em situações transfronteiras.

Cooperação entre os Estados-Membros (artigos 6.º, 7.º e 18.º)
O facto de o destacamento de trabalhadores ser uma atividade transfronteiras torna necessária 
uma cooperação adequada e eficaz entre as autoridades competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento e o Estado-Membro de acolhimento. 
Há que garantir uma melhor utilização do sistema IMI para melhorar a cooperação 
administrativa entre os Estados-Membros. Deste modo, a relatora propõe a utilização 
obrigatória do sistema IMI, sempre que possível, bem como a revisão dos prazos propostos 
pela Comissão Europeia, de modo a torná-los mais exequíveis. A título complementar, é 
necessário garantir a proteção dos dados.

Motivação (considerando 8)
A relatora advoga que, para além das medidas de controlo, coimas e sanções, a diretiva de 
execução deve, igualmente, prever algumas medidas de motivação. Nesse sentido, convida os 
parceiros sociais a considerarem a introdução de certificados para as empresas que apliquem 
todas as regras vinculativas, tendo em vista a criação de listas brancas de empresas honestas.
Esta solução deverá servir de instrumento de motivação para as empresas, que, por cumprirem 
as regras, têm assim a sua fiabilidade reconhecida de forma visível.


