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Alteração 37
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 
Tratado e/ou da aplicação da Diretiva 
96/71/CE, há que melhorar a execução e o 
controlo do respeito da noção de 
destacamento.

(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 
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

Alteração 38
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Todas as medidas introduzidas pela 
diretiva devem ser justificadas, 
proporcionais e não discriminatórias, 
para não criarem encargos 
administrativos e não bloquearem o 
potencial que as empresas, em especial as 
pequenas e médias empresas, têm na 
criação de novos postos de trabalho, 
devendo simultaneamente proteger os 
trabalhadores em situação de 
destacamento.

Or. en
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Alteração 39
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As autoridades competentes devem 
fazer uma avaliação global de todos os 
elementos factuais de modo a determinar 
se o trabalhador está efetivamente 
destacado. Se não for possível apresentar 
provas, os Estados-Membros envolvidos 
devem colaborar de forma estreita e célere 
no sentido de escolher qual a lei aplicável 
ao contrato de trabalho, baseando a sua 
decisão no Regulamento Roma I.

Or. en

Alteração 40
Zbigniew Ziobro

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 aplicáveis87.

Suprimido

Or. pl
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Alteração 41
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A próxima revisão do Regulamento 
IMI deve ter em conta o facto de o IMI 
incluir o que está atualmente regulado no 
âmbito dos acordos bilaterais.

Or. en

Alteração 42
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 
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.

(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 
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 
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nacionais consideradas necessárias.

Or. en

Alteração 43
Zbigniew Ziobro

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os Estados-Membros são instados a 
introduzir uma abordagem mais integrada 
no que diz respeito às inspeções do 
trabalho. A necessidade de desenvolver
normas comuns para estabelecer métodos e 
práticas comparáveis e normas mínimas a 
nível da União deve ser também analisada.

(22) Os Estados-Membros são instados a 
introduzir uma abordagem mais integrada 
no que diz respeito às inspeções do 
trabalho. Deve-se proceder igualmente ao
desenvolvimento de normas comuns para 
estabelecer métodos e práticas comparáveis 
e normas mínimas a nível da União.

Or. pl

Alteração 44
Cecilia Wikström

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, 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

Para assegurar total clareza jurídica aos trabalhadores destacados e para proteger as 
empresas que agem de boa-fé, a responsabilidade deve permanecer sempre com o 
empregador direto, independentemente da sua posição dentro da cadeia de subcontratação.

Alteração 45
József Szájer

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 46
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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



AM\925006PT.doc 9/58 PE504.132v01-00

PT

Justificação

Em conformidade com a supressão do artigo 12.º.

Alteração 47
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

(24) Tendo em conta a prevalência da 
subcontratação no setor da construção, e no 
intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é recomendável
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 pode 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.

Or. en

Alteração 48
Cecilia Wikström
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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

Para assegurar total clareza jurídica aos trabalhadores destacados e para proteger as 
empresas que agem de boa-fé, a responsabilidade deve permanecer sempre com o 
empregador direto, independentemente da sua posição dentro da cadeia de subcontratação.

Alteração 49
József Szájer

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
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Alteração 50
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

Em conformidade com a supressão do artigo 12.º.

Alteração 51
Cecilia Wikström

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 
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 

Suprimido
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pagamentos devidos ou reembolsos de 
impostos ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidos.

Or. en

Justificação

Para assegurar total clareza jurídica aos trabalhadores destacados e para proteger as 
empresas que agem de boa-fé, a responsabilidade deve permanecer sempre com o 
empregador direto, independentemente da sua posição dentro da cadeia de subcontratação.

Alteração 52
József Szájer

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 
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.

Suprimido

Or. en

Alteração 53
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik
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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 
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em conformidade com a supressão do artigo 12.º.

Alteração 54
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 
proteção social dos trabalhadores. Estes 
trabalhadores destacados podem não estar 

Suprimido
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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

Alteração 55
Zbigniew Ziobro

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. pl

Alteração 56
Eva Lichtenberger

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 

Em conformidade com o artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE, a presente diretiva 
define os instrumentos de execução 
necessários para o tratamento equitativo 
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transfronteiras, facilitando, ao mesmo 
tempo, o exercício da liberdade de 
prestação de serviços e promovendo a 
justa concorrência entre prestadores de 
serviços.

dos trabalhadores destacados no que toca 
aos termos e condições de emprego 
aplicáveis no local onde o serviço é 
prestado, como definido na legislação ou 
nas práticas nacionais dos 
Estados-Membros, contribuindo, por 
conseguinte, para a justa concorrência no 
mercado único.

Or. en

Justificação

Esta alteração tem como objetivo garantir a aplicação correta e exaustiva dos instrumentos 
de execução necessários para o tratamento equitativo dos trabalhadores destacados.

Alteração 57
Giuseppe Gargani

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», a entidade 
designada por um Estado-Membro em 
conformidade com as respetivas 
legislações e/ou práticas nacionais, para
efeitos da execução da presente diretiva;

Or. it

Alteração 58
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

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

Or. en

Alteração 59
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) As autoridades competentes podem 
incluir os serviços de ligação referidos no 
artigo 4.º da Diretiva 96/71/CE;

Or. it

Alteração 60
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Alteração 61
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Alteração 62
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os dados de contacto das 
autoridades competentes devem ser 
comunicados à Comissão e aos outros 
Estados-Membros. A Comissão deve 
publicar e atualizar regularmente a lista 
das autoridades competentes e dos 
serviços de ligação.

Or. it

Alteração 63
Eva Lichtenberger

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Relação com outras leis da União 

Europeia
1. A presente diretiva não obsta à 
aplicação do Regulamento Roma I nem, 
em particular, da legislação que, nos 
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termos do artigo 8.º desse regulamento, é 
aplicável a contratos de emprego 
individuais, nem à aplicação do 
Regulamento n.º 883/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 
2004, relativo à coordenação dos sistemas 
de segurança social e do Regulamento 
(CE) n.º 987/2009 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
setembro de 2009, que estabelece as 
modalidades de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social.
2. Se alguma disposição da presente 
diretiva for incompatível com outras 
regulamentações da UE, aplica-se a 
disposição que assegurar o maior nível de 
proteção para os trabalhadores.

Or. en

Justificação

É indispensável clarificar a relação entre a presente diretiva e o Regulamento Roma I. O 
n.º 2 tem como objetivo evitar a evasão por parte das empresas ao assegurar a aplicação do 
maior nível de proteção para os trabalhadores.

Alteração 64
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Prevenção de abusos e evasões Elementos do destacamento

Or. it

Alteração 65
Cristian Silviu Buşoi
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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 administrativa. 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 incluem:

Or. en

Justificação

Para se dispor de uma abordagem uniformizada em toda a UE, é desejável possuir uma lista 
fechada de elementos factuais que devem ser tomados em consideração para determinar se 
uma empresa realiza efetivamente atividades no Estado-Membro em que está estabelecida.

Alteração 66
József Szájer

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 
fundamentais que ultrapassem o âmbito da 
gestão interna e/ou administrativa. 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
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Alteração 67
Eva Lichtenberger

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 administrativa. Estes 
elementos podem incluir:

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, uma 
empresa que destaque trabalhadores deve 
fornecer às autoridades competentes,
mediante pedido, prova de que exerce 
efetivamente atividades substanciais, para 
além das atividades meramente 
relacionadas com a gestão interna, no 
território do Estado-Membro de 
estabelecimento.

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

Or. en

Justificação

Afigura-se essencial abordar um vasto leque de elementos factuais para se poder avaliar a 
situação individual de destacamento.

Alteração 68
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

1. Para efeitos da aplicação, execução e 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta os elementos factuais que 
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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:

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. en

Alteração 69
Giuseppe Gargani

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 administrativa. 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 devem incluir:

Or. en

Alteração 70
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 dos 
trabalhadores e a partir do qual os mesmos
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são destacados;

Or. en

Alteração 71
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Alteração 72
Cristian Silviu Buşoi

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

A supressão tem como objetivo ter em conta a situação das PME recém-criadas, que podem 
desde o início conseguir um contrato e utilizar trabalhadores destacados. Nessa situação, 
teriam automaticamente um volume de negócios mais baixo no Estado-Membro de 
estabelecimento, mas tal não afetaria a natureza genuína da empresa em termos de situação 
de estabelecimento.
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Alteração 73
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 74
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

Estes elementos podem incluir: Estes elementos incluem:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem avaliar os mesmos elementos para determinar se um 
trabalhador destacado temporariamente realiza atividades noutro Estado-Membro que não 
aquele onde esse trabalhador se encontra estabelecido.

Alteração 75
József Szájer

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

Estes elementos podem incluir: Estes elementos apenas podem incluir:

Or. en

Alteração 76
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. No prazo de três anos, a contar da 
data a que se refere o artigo 20.º, a 
necessidade e adequação dos elementos 
enumerados nos n.os 1 e 2 do presente 
artigo serão revistas à luz da definição de 
possíveis novos elementos que são tidos 
em conta para determinar se a empresa é
autêntica e o trabalhador 
temporariamente destacado realiza o seu 
trabalho com vista a propor, se for caso 
disso, as alterações ou modificações 
necessárias.

Or. en
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Alteração 78
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Suprimido
Função dos serviços de ligação

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.
Os dados de contacto das autoridades 
competentes devem ser comunicados à 
Comissão e aos outros Estados-Membros. 
A Comissão deve publicar e atualizar 
regularmente a lista das autoridades 
competentes e dos serviços de ligação.

Or. it

Alteração 79
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de 
emprego referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, e que devem ser aplicadas e 
respeitadas pelos prestadores de serviços, 
sejam largamente difundidas de forma 
clara, exaustiva e facilmente acessível à 
distância e por via eletrónica, em formatos 
e segundo normas Web que assegurem o 

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de 
emprego referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, e que devem ser aplicadas e 
respeitadas pelos prestadores de serviços, 
incluindo as estabelecidas em contratos 
coletivos, sejam largamente difundidas de 
forma clara, exaustiva e facilmente 
acessível à distância e por via eletrónica, 
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acesso a pessoas com deficiência, 
garantindo ao mesmo tempo que os 
serviços de ligação e outras instâncias 
nacionais competentes mencionados no 
artigo 4.º da dita diretiva estejam em 
condições de desempenhar as respetiva
funções com eficácia.

em formatos e segundo normas web que 
assegurem o acesso a pessoas com 
deficiência, garantindo ao mesmo tempo 
que os serviços de ligação ou outras 
instâncias nacionais competentes 
mencionados no artigo 4.º da referida 
diretiva estejam em condições de 
desempenhar as respetivas funções com 
eficácia.

Or. it

Alteração 80
József Szájer

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 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas mais relevantes 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 trabalho aplicáveis e, se 
solicitado, em formatos acessíveis às 
pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 81
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são 

Suprimido
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fixadas por convenções coletivas em 
conformidade com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 
dessa diretiva, os Estados-Membros 
devem assegurar que os parceiros sociais 
delas tenham conhecimento e 
disponibilizam, de forma acessível e 
transparente, aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços 
estrangeiros as informações relevantes, 
em especial as que dizem respeito às 
diferentes remunerações salariais 
mínimas e seus elementos constitutivos, 
ao método de cálculo das remunerações e 
aos critérios de classificação nas 
diferentes categorias salariais.

Or. it

Alteração 82
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Alteração 83
Cecilia Wikström
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para responderem a um pedido de 
assistência das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
prestadores de serviços estabelecidos no 
seu território comunicam às respetivas 
autoridades competentes todas as 
informações necessárias para a fiscalização 
das suas atividades, em conformidade com 
o respetivo direito nacional.

3. Para responderem a um pedido de 
assistência das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
prestadores de serviços estabelecidos no 
seu território comunicam às respetivas 
autoridades competentes todas as 
informações necessárias para a fiscalização 
das suas atividades, em conformidade com 
o respetivo direito nacional. Quando os 
prestadores de serviços não comunicam as 
referidas informações, devem ser tomadas 
as medidas adequadas por parte das 
autoridades competentes no 
Estado-Membro de acolhimento e, sempre 
que se justifique, em cooperação com as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de estabelecimento.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes nos Estados-Membros de acolhimento devem impor as 
legislações da UE e nacionais em matéria de emprego de forma eficaz. Sempre que seja 
detetada uma infração e, por qualquer razão, não seja possível intentar ações judiciais no 
Estado-Membro de acolhimento, ambos os Estados-Membros devem cooperar a fim de 
garantir que o prestador de serviços seja responsabilizado, remunere devidamente os 
trabalhadores destacados e enfrente as sanções penais pertinentes.

Alteração 84
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

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

investigações, o Estado-Membro avisa 
rapidamente o Estado-Membro requerente 
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

Alteração 85
Eva Lichtenberger

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Qualquer recusa prolongada de 
comunicar os dados solicitados confere ao 
Estado requerente o direito de elaborar 
uma lista, acessível ao público, das 
autoridades que se recusaram a cooperar, 
e a informar a Comissão. A Comissão 
mantém uma lista acessível ao público das 
autoridades que lhe tenham comunicado 
não estarem dispostas a cooperar.

Or. en

Justificação

A alteração tem como objetivo melhorar a cooperação administrativa, que é seriamente 
prejudicada no caso de Estados-Membros não cooperantes.

Alteração 86
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Qualquer recusa prolongada de 
comunicar os dados solicitados confere ao 
Estado requerente o direito de elaborar 
uma lista, acessível ao público, das 
autoridades que se recusaram a cooperar, 
e a informar a Comissão. A Comissão 
mantém uma lista acessível ao público das 
autoridades que lhe tenham comunicado 
não estarem dispostas a cooperar.

Or. en

Alteração 87
József Szájer

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

Texto da Comissão Alteração

5. 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.

5. 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

Alteração 88
Giuseppe Gargani

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

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros fornecem, por via 
eletrónica, as informações solicitadas por 
outros Estados-Membros ou pela Comissão 

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

tão logo quanto possível e num prazo que 
não deve ultrapassar duas semanas a contar 
da receção de um pedido. Se o pedido for 
urgente, as informações devem ser 
enviadas no prazo de três dias a contar da 
receção do mesmo.

Or. it

Alteração 89
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Texto da Comissão Alteração

5. 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.

5. 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

Alteração 90
Giuseppe Gargani

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 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.

Suprimido



PE504.132v01-00 32/58 AM\925006PT.doc

PT

Or. it

Alteração 91
József Szájer

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 
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.

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

Or. en

Alteração 92
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 
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.

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

Alteração 93
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

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 as regras relativas à 
proteção de dados.

Or. en

Alteração 94
Giuseppe Gargani

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 onde ocorrer o 
destacamento a garantir a conformidade 
com as condições aplicáveis ao abrigo da 
Diretiva 96/71/CE e da presente diretiva.

Or. it
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Alteração 95
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento podem 
também solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada um dos casos 
de serviços prestados ou prestadores de 
serviços, informações respeitantes à 
legalidade do estabelecimento e à boa 
conduta do prestador de serviços, assim 
como em relação à ausência de infrações 
às regras aplicáveis. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento comunicam essas 
informações nos termos do artigo 6.º.

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento podem 
também solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada um dos casos 
de serviços prestados ou prestadores de 
serviços, informações respeitantes à 
legalidade do estabelecimento do prestador 
de serviços. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de estabelecimento 
comunicam essas informações nos termos 
do artigo 6.º.

Or. it

Alteração 96
Eva Lichtenberger

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor 
as exigências administrativas e medidas 
de controlo que se seguem:

1. Para melhorar a execução da Diretiva 
96/71/CE, os Estados-Membros, 
respeitando integralmente o princípio da 
não-discriminação, podem controlar todos 
os elementos necessários para verificar o 
cumprimento dos artigos 3.º e 5.º da 
Diretiva 96/71/CE e do artigo 3.º da 
presente diretiva.

Or. en
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Justificação

Esta alteração tem como objetivo assegurar que os Estados-Membros mantêm o seu direito e 
a sua responsabilidade de controlar as condições de trabalho, ao mesmo tempo que 
asseguram que esses controlos continuam a ser não discriminatórios e proporcionais. Uma 
lista fechada de requisitos administrativos, tal como sugerido na COM, fará com que não 
seja possível atualizar a prática dos controlos em função de novas tecnologias ou novos 
requisitos.

Alteração 97
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor
as exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros impõem as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

Or. it

Alteração 98
József Szájer

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples 
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um 
ou mais trabalhadores destacados 
claramente identificáveis e ao seu número 
previsto, à duração programada e à 
localização da sua presença, bem como 
aos serviços que justificam o 

Suprimido
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destacamento.

Or. en

Alteração 99
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um ou 
mais trabalhadores destacados claramente 
identificáveis e ao seu número previsto, à 
duração programada e à localização da sua 
presença, bem como aos serviços que 
justificam o destacamento.

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma declaração às 
autoridades nacionais competentes, até ao
início da prestação de serviços; esta 
declaração só pode dizer respeito à 
identidade do prestador de serviços, à 
presença de um ou mais trabalhadores 
destacados claramente identificáveis e ao 
seu número previsto, à duração 
programada e à localização da sua 
presença, bem como aos serviços que 
justificam o destacamento.

Or. it

Alteração 100
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 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
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Alteração 101
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa 
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.

(d) A possibilidade de pedir a designação 
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 102
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não 
sejam discriminatórios e/ou 
desproporcionados.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. it

Alteração 103
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5
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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.

Suprimido

Or. it

Alteração 104
Giuseppe Gargani

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.

Suprimido

Or. it
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Alteração 105
Eva Lichtenberger

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O disposto nos n.os 1 e 3 aplica-se sem 
prejuízo de disposições nacionais relativas 
aos prazos de prescrição ou aos prazos 
previstos para intentar esse tipo de ações e 
de regras processuais nacionais em matéria 
de representação e defesa nos tribunais.

4. O disposto nos n.os 1 e 3 aplica-se sem 
prejuízo de disposições nacionais relativas 
aos prazos de prescrição ou aos prazos 
previstos para intentar esse tipo de ações e 
de regras processuais nacionais em matéria 
de representação e defesa nos tribunais, 
caso sejam mais favoráveis do que o 
estipulado na alínea a), bem como de 
todas as disposições nacionais que 
preveem o respeito das convenções 
coletivas pelas partes signatárias.

Or. en

Alteração 106
József Szájer

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Subcontratação - Responsabilidade 

solidária
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 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
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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.
3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
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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

Alteração 107
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Subcontratação - Responsabilidade 

solidária
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 
estabelecidos no seu território, que o 
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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.
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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

A responsabilidade solidária não é regra na UE, dado que existe apenas em alguns 
Estados-Membros. Tal interfere desnecessariamente com as regras nacionais em matéria de 
responsabilidade que dependem da respetiva cultura jurídica. Um sistema assim criaria 
encargos para as PME e poderia desencorajar a subcontratação de empresas que utilizam 
trabalhadores destacados. Esta disposição deve, por conseguinte, ser suprimida, o que 
também permite aos Estados-Membros que tenham o referido sistema mantê-lo.

Alteração 108
Cecilia Wikström

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o empregador direto é responsável 
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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 
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:

pelo pagamento de quaisquer 
remunerações em atraso, tal como 
previsto pelo artigo 11.º, n.º 5-A, pelo 
reembolso de custos excessivos, de acordo 
com o artigo 11.º, n.º 5-B, de quaisquer 
retroativos ou reembolsos de impostos ou 
contribuições para a segurança social. 
Tudo isto deve também ser assegurado 
após o regresso do empregado ao seu país 
de origem ou a outro Estado-Membro. Os 
Estados-Membros podem estabelecer 
regras mais rigorosas a nível nacional ou 
introduzir essas regras.

(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.

Or. en

Alteração 109
Eva Lichtenberger

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 

1. O Estado-Membro deve, de forma 
não-discriminatória, tomar as medidas 
necessárias para assegurar que uma 
empresa pode ser responsabilizada, para 
além e/ou em substituição do empregador, 
pelas obrigações dos seus subcontratantes 
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não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
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:

no que toca ao seguinte:

Or. en

Justificação

Esta alteração prevê uma cláusula de responsabilidade solidária abrangente.

Alteração 110
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 
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 

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, os Estados-Membros 
são incentivados a introduzir um sistema 
em 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:
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não-pagamento do seguinte:

Or. en

Alteração 111
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

2. Os Estados-Membros podem 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, caso sejam introduzidos,
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.

Or. en

Alteração 112
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Capítulo VI – título
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Texto da Comissão Alteração

EXECUÇÃO TRANSFRONTEIRAS DE 
COIMAS E SANÇÕES

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 113
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos meios que estão ou 
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.

1. Sem prejuízo dos meios que estão ou 
podem ser definidos pela legislação da 
União, os princípios de assistência mútua e 
reconhecimento, bem como as medidas e 
procedimentos previstos no presente 
capítulo, aplicam-se à execução 
transfronteiras de sanções e/ou coimas 
financeiras de caráter administrativo
impostas a um prestador de serviços 
estabelecido num Estado-Membro em 
caso de incumprimento das regras 
aplicáveis relativas ao destacamento de 
trabalhadores noutro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 114
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos meios que estão ou 
podem ser definidos pela legislação da 
União, os princípios de assistência mútua e 
reconhecimento, bem como as medidas e 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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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.

Or. it

Alteração 115
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como a 
notificação da decisão que impõe uma 
sanção ou coima, na medida em que as 
práticas legislativas, regulamentares e 
administrativas vigentes no 
Estado-Membro da autoridade requerida 
permitam essa ação em caso de queixas 
ou decisões idênticas.

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como a 
notificação da decisão que impõe uma 
sanção ou coima.

Or. en

Alteração 116
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como a 
notificação da decisão que impõe uma 
sanção ou coima, na medida em que as 
práticas legislativas, regulamentares e 
administrativas vigentes no 
Estado-Membro da autoridade requerida 
permitam essa ação em caso de queixas ou 
decisões idênticas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 117
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente no 
Estado-Membro requerente deve garantir 
que o pedido de execução ou cobrança de 
uma sanção ou coima ou a notificação de 
uma decisão que imponha uma sanção ou 
coima é feito segundo as regras vigentes 
nesse Estado-Membro, ao passo que a 
autoridade requerida competente deve 
garantir que essa cobrança, execução ou 
notificação no Estado-Membro requerido é 
feita de acordo com práticas legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
neste último.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it
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Alteração 118
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A autoridade requerente não pode requerer 
a execução de uma sanção ou a cobrança 
de uma coima, assim como a notificação da 
decisão que imponha uma sanção ou coima 
se e enquanto essa sanção ou coima, bem 
como a queixa correspondente e/ou o 
instrumento que permite a sua execução no 
Estado-Membro requerente, for contestada 
nesse Estado-Membro.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 119
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A autoridade requerente não pode requerer 
a execução de uma sanção ou a cobrança 
de uma coima, assim como a notificação 
da decisão que imponha uma sanção ou 
coima se e enquanto essa sanção ou 
coima, bem como a queixa correspondente 
e/ou o instrumento que permite a sua 
execução no Estado-Membro requerente, 
for contestada nesse Estado-Membro.

A autoridade requerente pode requerer o 
congelamento e confisco cautelares de 
bens para limitar o risco de não cobrança 
enquanto a queixa correspondente e/ou o 
instrumento que permite a sua execução no 
Estado-Membro requerente, for contestada 
nesse Estado-Membro, exceto se a 
execução for possível no Estado-Membro 
requerido antes de a decisão ser definitiva 
em conformidade com a Diretiva (...) 
sobre o congelamento e confisco do 
produto do crime na União Europeia. Os 
Estados-Membros de acolhimento podem 
ainda permitir uma inscrição automática 
dos trabalhadores em causa no sistema de 
segurança social do Estado-Membro de 
acolhimento.
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Or. en

Alteração 120
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após o pedido, pela autoridade 
requerente, de execução de uma sanção ou 
cobrança de uma coima ou da notificação 
da decisão que impõe uma sanção ou 
coima, a autoridade requerida deve prestar 
as informações e assistência mútua que 
possam ser úteis à autoridade requerente 
para a satisfação desse pedido, assim 
como, tanto quanto possível, a análise da 
queixa correspondente.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 121
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O pedido de informação relativo à 
execução de uma sanção ou cobrança de 
uma coima, bem como a notificação de 
decisão que as impõe, deve indicar pelo 
menos o seguinte:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 122
Giuseppe Gargani
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da execução de uma sanção 
ou cobrança de uma coima, assim como da 
notificação de uma decisão que as impõe 
no Estado-Membro requerido, todas as 
sanções ou coimas relativamente às quais 
tenha sido feito um pedido de execução, 
cobrança ou notificação devem ser tratadas 
como se fossem sanções ou coimas 
emanadas do Estado-Membro requerido.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 123
Eva Lichtenberger

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições relativas à cobrança de 
coimas e de sanções também se aplicam a 
coimas impostas como parte de decisões 
jurídicas executórias proferidas por 
tribunais do trabalho.

Or. en

Justificação

A alteração tem como objetivo abranger os casos daqueles países em que, por exemplo, as 
autoridades laborais não são verdadeiramente organismos públicos.

Alteração 124
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposta de diretiva
Artigo 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Motivos de recusa

As autoridades competentes do 
Estado-Membro requerido podem recusar 
um pedido de cobrança ou notificação de 
uma decisão se o pedido estiver 
incompleto ou manifestamente não 
corresponder à decisão que lhe subjaz, ou 
ainda se os custos necessários para cobrar 
a sanção/coima forem desproporcionais 
face ao montante a cobrar.

Or. en

Alteração 125
Giuseppe Gargani

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

Texto da Comissão Alteração

1. 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.

1. Se, no decurso do procedimento de 
execução, cobrança ou notificação, a 
sanção, a coima 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.

Or. it

Alteração 126
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade requerida deve enviar 
para a autoridade requerente os
montantes cobrados relativamente às 
coimas ou sanções referidas no presente 
capítulo.

1. Os montantes cobrados relativamente às 
sanções e/ou coimas referidas no presente 
capítulo devem ficar com a autoridade 
requerida.

Or. en

Alteração 127
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade requerida deve enviar para 
a autoridade requerente os montantes 
cobrados relativamente às coimas ou 
sanções referidas no presente capítulo.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 128
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade requerida pode cobrar 
montantes à pessoa singular ou coletiva 
em causa e reter quaisquer despesas 
relacionadas com a cobrança, em 
conformidade com as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas ou práticas do 
Estado-Membro da entidade requerida 
aplicáveis a pedidos semelhantes.

Suprimido
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Or. en

Alteração 129
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade requerida pode cobrar 
montantes à pessoa singular ou coletiva em 
causa e reter quaisquer despesas 
relacionadas com a cobrança, em 
conformidade com as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas ou práticas do 
Estado-Membro da entidade requerida 
aplicáveis a pedidos semelhantes.

A autoridade requerida pode cobrar 
montantes à pessoa singular ou coletiva em 
causa e reter quaisquer despesas 
relacionadas com a cobrança, em 
conformidade com as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas ou práticas do 
Estado-Membro da entidade requerida 
aplicáveis a pedidos semelhantes. Se a 
autoridade requerida suportar quaisquer 
despesas relacionadas com a recuperação, 
informará a autoridade requerente e 
fornecerá uma justificação para essas 
despesas.

Or. en

Alteração 130
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em relação às operações de cobrança 
particularmente difíceis ou relativas a um 
montante muito elevado, as autoridades 
requerentes e requeridas podem acordar 
modalidades de reembolso adaptadas 
ao(s) caso(s) em questão.

Suprimido

Or. en
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Alteração 131
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não obstante o disposto no n.º 2, a 
autoridade competente no 
Estado-Membro requerente continua a 
ser responsável, em relação ao 
Estado-Membro requerido, por todas as 
despesas suportadas e por todos os 
prejuízos sofridos em resultado de ações 
consideradas não fundadas quanto à 
substância da sanção ou coima e à 
validade do instrumento emitido pela 
autoridade requerente que permite o 
cumprimento e a adoção de medidas 
cautelares.

Suprimido

Or. en

Alteração 132
Giuseppe Gargani

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não obstante o disposto no n.º 2, a 
autoridade competente no Estado-Membro 
requerente continua a ser responsável, em 
relação ao Estado-Membro requerido, por 
todas as despesas suportadas e por todos os 
prejuízos sofridos em resultado de ações 
consideradas não fundadas quanto à 
substância da sanção ou coima e à validade
do instrumento emitido pela autoridade 
requerente que permite o cumprimento e a 
adoção de medidas cautelares.

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. it

Alteração 133
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Cláusula de revisão

No prazo de três anos após a data referida 
no artigo 20.º, a Comissão, em consulta 
com os Estados-Membros, deve rever a 
aplicação do presente capítulo, 
nomeadamente à luz da experiência e da 
eficácia do sistema de execução 
transfronteiras das sanções e/ou coimas 
administrativas, tendo em vista propor, 
sempre que adequado, quaisquer 
alterações ou modificações necessárias.

Or. en

Alteração 134
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A cooperação administrativa e a 
assistência mútua entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
previstas nos artigos 6.º, 7.º, 10.º, n.º 3, 
13.º, 14.º e 15.º devem ser implementadas 
através do Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI) estabelecido pelo 
[referência ao Regulamento IMI].

1. A cooperação administrativa e a 
assistência mútua entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
previstas nos artigos 6.º, 7.º, 10.º, n.º 3, 
13.º, 14.º e 15.º devem ser implementadas 
através do Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI) estabelecido pelo 
[referência ao Regulamento IMI] ou 
através de outros métodos de cooperação 
estabelecidos e acordados pelos 
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Estados-Membros numa base casuística
ou através de acordos bilaterais.

Or. en


