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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Com os seus acórdãos nos processos C-438/05, Viking, C-341/05, Laval, C-346/06, Rüffert, e 
C-319/06, Comissão contra Luxemburgo, o Tribunal de Justiça Europeu deixou bem patente a 
inadequação da Diretiva 96/71/CE, atualmente em vigor. Os direitos e as disposições em 
matéria de proteção nela contidos têm vindo a ser contornados pelas empresas, devido, entre 
outros aspetos, à deficiente transposição e aplicação por parte dos Estados-Membros.

O objetivo da Diretiva 96/71/CE, que a presente diretiva pretende aplicar, consiste em 
garantir, no âmbito da livre circulação da prestação de serviços, a proteção mínima dos 
trabalhadores destacados, em especial com o seu artigo 3.º, relativo às remunerações salariais 
mínimas e às condições de trabalho, segurança e saúde no Estado-Membro de acolhimento. 
Note-se que estão aqui em causa normas mínimas – conforme o disposto no artigo 3.º, n.º 7, -
e não máximas, tal como revelou a mais recente interpretação do Tribunal de Justiça Europeu.

A relatora considera que a diretiva de aplicação tem por finalidade assegurar a correta 
transposição e aplicação da Diretiva 96/71/CE, criar condições equitativas de concorrência 
entre empresários nacionais e concorrentes de toda a União Europeia, impedir toda e qualquer 
possibilidade de contornar a Diretiva 96/71/CE e garantir a proteção dos trabalhadores e dos 
seus direitos, evitando, assim, o tratamento desigual de trabalhadores locais e destacados, bem 
como a discriminação de trabalhadores em razão da nacionalidade.

As alterações propostas pela relatora concentram-se especialmente na melhoria da 
transposição e execução das normas jurídicas, o que só será possível mediante uma melhor 
cooperação administrativa, mecanismos de supervisão e controlo mais eficazes, e regras 
rigorosas em matéria de responsabilidade.

Na ótica da relatora, é importante, no domínio da cooperação administrativa, que as 
entidades ou autoridades competentes nas quais os Estados-Membros delegam a execução das 
tarefas previstas na Diretiva 96/71/CE e na presente diretiva possam agir com um mínimo de 
entraves. Se as empresas podem operar além-fronteiras, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ter também a possibilidade de atuar além-fronteiras de forma fácil, 
simples e eficaz, especialmente mediante uma assistência mútua célere e sem burocracias. 

As modificações introduzidas nos artigos 6.º e 7.º pretendem simplificar e, simultaneamente, 
obrigar os Estados-Membros à assistência mútua, a qual deverá abranger também o envio e 
notificação de documentos, bem como o interrogatório de pessoas. Em regra, os responsáveis 
pelo pagamento dos salários ou pelas condições de segurança e saúde não se encontram no 
Estado-Membro de acolhimento; o mesmo se aplica aos trabalhadores destacados, dada a 
curta duração da sua estadia nesse Estado-Membro. Por conseguinte, os organismos que 
efetuam os controlos não têm a possibilidade de proceder a inquéritos no Estado-Membro de 
acolhimento, que têm, assim, de ser realizados pela via da assistência mútua.

A relatora propõe também uma definição mais aberta de «autoridade competente» no artigo 
2.º. Os Estados-Membros devem ter igualmente a possibilidade de nomear outras entidades ou 
intervenientes para levar a cabo as tarefas da presente diretiva.
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A relatora considera que compete também à Comissão dos Assuntos Jurídicos esclarecer a 
relação com outras legislações europeias, o que levou à introdução de um novo artigo. Para 
promover a proteção do trabalhador, ao qual a presente diretiva e a Diretiva 96/71/CE 
conferem direitos mínimos, ser-lhe-ão sempre aplicadas as disposições que lhe sejam mais 
favoráveis, na eventualidade de haver concurso de outra legislação europeia aplicável. 

A relatora congratula-se com as normas mínimas relativas às medidas de controlo a adotar 
pelos Estados-Membros, que têm de ser eficazes e suficientemente flexíveis para que as 
autoridades dos Estados-Membros consigam reagir quando detetem desvios a essas medidas. 
As medidas de controlo propostas no artigo 9.º devem ser entendidas como medidas mínimas 
obrigatórias, ficando ao critério dos Estados-Membros a adoção de medidas adicionais.

Na opinião da relatora, uma responsabilidade solidária abrangente tem dois efeitos: o 
preventivo, por um lado, pois leva os empresários a serem rigorosos na escolha da 
subcontratação; por outro lado, proporciona aos trabalhadores melhores perspetivas de 
fazerem valer os seus direitos, ficando garantido o pagamento de impostos e de contribuições 
para a segurança social.

De um modo geral, o princípio da igualdade de tratamento de trabalhadores locais e 
trabalhadores de outros Estados-Membros tem de estar assegurado, evitando, em particular, a 
concorrência desleal de remuneração e condições de trabalho, e garantindo o cumprimento 
das convenções coletivas nacionais e regionais. Para esse efeito, a presente diretiva gera 
instrumentos e medidas de controlo adequadas à supervisão e aplicação de normas laborais.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. Por 
conseguinte, a estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros é 
essencial, sem se negligenciar o 
importante papel desempenhado pelas 
inspeções do trabalho e pelos parceiros 
sociais neste domínio.

(10) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
destacados, ao passo que uma execução 
deficiente prejudica a eficácia das regras da 
União aplicáveis nesta matéria. Por 
conseguinte, a estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros é 
essencial, destacando-se o importante 
papel desempenhado pelas inspeções do 
trabalho e pelos parceiros sociais neste 
domínio.
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Or. en

Alteração 2
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) Há ainda que definir concretamente as 
obrigações de os Estados-Membros 
disponibilizarem gratuita e publicamente 
os termos e condições de emprego e 
assegurarem o seu acesso gratuito não 
apenas a prestadores de serviços de outros 
Estados-Membros, mas também aos 
trabalhadores destacados em causa.

Or. en

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os trabalhadores destacados 
devem gozar do direito individual à 
informação e aconselhamento sobre os 
seus direitos, obrigações, e condições de 
trabalho e emprego aplicáveis.

Or. en

Alteração 4
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 

(16) A fim de garantir a correta aplicação e 
a supervisão do cumprimento das 
condições de emprego no que respeita aos 
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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.

trabalhadores destacados, os 
Estados-Membros devem aplicar todas as
medidas de controlo ou formalidades 
administrativas necessárias a empresas que 
destacam trabalhadores no âmbito da 
prestação de serviços; a possibilidade de 
aplicar diferentes medidas de controlo 
não deve ser restringida.

Or. en

Alteração 5
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 

(24) No intuito de proteger os direitos dos 
trabalhadores destacados, é necessário 
garantir que uma empresa que contrate 
um subcontratante para prestar serviços
possa ser responsabilizada pelas 
obrigações relevantes em acréscimo e/ou 
em substituição desse subcontratante ou de 
qualquer outro intermediário.
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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 6
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

Alteração 7
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 

Suprimido
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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 8
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.

(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. Não obstante, cabe aos 
Estados-Membros assegurar que estão 
previstas coimas e/ou sanções 
administrativas eficientes para garantir o 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE, bem 
como da presente diretiva.

Or. en

Alteração 9
Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas em caso de não 
cumprimento da presente diretiva, 
designadamente procedimentos 

(32) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas em caso de não 
cumprimento da presente diretiva, 
designadamente procedimentos 
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administrativos e judiciais, e devem 
estabelecer sanções eficazes, dissuasoras e 
proporcionadas em caso de infrações às 
obrigações nela definidas.

administrativos e judiciais, e devem 
estabelecer sanções eficazes, dissuasoras e 
proporcionadas em caso de infrações às 
obrigações nela definidas. A boa
cooperação entre os Estados-Membros é 
essencial para a correta execução da 
Diretiva 96/71/CE e para a criação de 
condições equitativas para as empresas e 
trabalhadores.

Or. en

Alteração 10
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A presente diretiva estabelece 
disposições, medidas e mecanismos de 
controlo que asseguram uma melhor e 
mais uniforme aplicação, execução e 
cumprimento na prática da Diretiva 
96/71/CE pelos Estados-Membros, 
incluindo ações que visem prevenir e 
sancionar eventuais abusos e distorções das 
regras aplicáveis.

Or. en

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 2 – 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 requerida», a autoridade 
competente de um Estado-Membro que 
apresenta um pedido de assistência, 
informação, notificação ou cobrança.

Or. en

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Relação com outra legislação da União

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 mesmo 
regulamento, se aplica 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. Sempre que haja conflito entre uma 
disposição da presente diretiva e um outro 
instrumento comunitário que reja setores 
específicos, aplicar-se-á a disposição que 
garanta o nível mais elevado de proteção 
dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



PE502.130v01-00 12/23 PA\922879PT.doc

PT

Alteração 16
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 
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.

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 larga e gratuitamente difundidas de 
forma clara, exaustiva e facilmente 
acessível à distância e por via eletrónica, 
em formatos e segundo normas Web que 
assegurem o 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 
respetivas funções com eficácia.

Or. en

Alteração 17
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 a pedidos de informação 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.

Or. en
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Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A cooperação entre 
Estados-Membros incluirá igualmente o 
interrogatório de pessoas e o envio e 
notificação de documentos da autoridade 
requerente.

Or. en

Alteração 19
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, em 
conformidade com as regras da União em 
matéria de proteção de dados, bem como 
com a legislação e as práticas nacionais.

Or. en

Alteração 20
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 

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 ser 



PE502.130v01-00 14/23 PA\922879PT.doc

PT

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.

efetuados pelas autoridades do 
Estado-Membro de acolhimento, 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

Alteração 21
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 devem impor as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem, incluindo pelo 
menos:

Or. en

Alteração 22
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e a suas 
corretas aplicação e execução. Estas 
inspeções devem basear-se principalmente 
numa avaliação do risco a elaborar 
regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco deve 

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo eficazes e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e na 
presente diretiva, e as suas corretas 
aplicação e execução. Estas inspeções 
devem basear-se principalmente numa 
avaliação do risco a elaborar regularmente 
pelas autoridades competentes. A avaliação 



PA\922879PT.doc 15/23 PE502.130v01-00

PT

identificar os setores de atividade nos quais 
se concentra, no respetivo território, o 
emprego de trabalhadores destacados para 
a prestação de serviços. Deve ter em conta 
aspetos como a realização de grandes 
projetos de infraestrutura, problemas e 
necessidades de setores específicos e o 
historial de infrações, bem como a 
vulnerabilidade de certos grupos de 
trabalhadores.

de risco deve identificar os setores de 
atividade nos quais se concentra, no 
respetivo território, o emprego de 
trabalhadores destacados para a prestação 
de serviços. Deve ter em conta aspetos 
como a realização de grandes projetos de 
infraestrutura, problemas e necessidades de 
setores específicos e o historial de 
infrações, bem como a vulnerabilidade de 
certos grupos de trabalhadores.

Or. en

Alteração 23
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 Diretiva 96/71/CE e 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 da Diretiva 96/71/CE e 
da presente diretiva e/ou a execução das 
obrigações impostas pela Diretiva 
96/71/CE e pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem garantir 
a existência dos mecanismos necessários
para assegurar que os trabalhadores 
destacados possam receber quaisquer 
pagamentos que lhes sejam devidos no 
âmbito da sua relação laboral enquanto 
trabalhadores destacados.
O disposto no presente número aplica-se 
igualmente nos casos em que os 
trabalhadores destacados tenham 
regressado ao Estado-Membro no qual 
ocorreu o destacamento.

Or. en

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Se as exigências estipuladas pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
9.º, n.º 1, alínea b), não forem cumpridas, 
cabe ao empregador provar que as regras 
aplicáveis não foram executadas.

Or. en

Alteração 26
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 

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. 
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de representação e defesa nos tribunais. Contudo, as regras processuais nacionais 
devem prever um período mínimo de, pelo 
menos, seis meses para a apresentação de 
uma reclamação.

Or. en

Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem garantir a 
existência dos mecanismos necessários 
para assegurar que os trabalhadores 
destacados possam receber:

Suprimido

(a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas em virtude das condições de 
emprego previstas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE;
(b) O reembolso de quaisquer montantes 
excessivos em relação à remuneração 
líquida ou à qualidade do alojamento, 
retidos ou deduzidos dos salários pelo 
alojamento fornecido pelo empregador.
O disposto no presente número aplica-se 
igualmente nos casos em que os 
trabalhadores destacados tenham 
regressado ao Estado-Membro no qual 
ocorreu o destacamento.

Or. en

Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os trabalhadores 



PE502.130v01-00 18/23 PA\922879PT.doc

PT

destacados que intentem processos 
judiciais ou administrativos são 
protegidos de qualquer tratamento 
desfavorável por parte do empregador.

Or. en

Alteração 29
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.os 1 e 2

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 não-pagamento do seguinte:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma empresa que contrate um 
subcontratante para prestar serviços pode 
ser responsabilizada pelas obrigações
relevantes em acréscimo e/ou em 
substituição desse subcontratante ou de 
qualquer outro intermediário.

(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 
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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.

Or. en

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 

3. Este facto não deve, de forma alguma, 
impedir a aplicação de regras mais 
rigorosas já existentes a nível nacional 
nem a introdução das mesmas.
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que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.

Or. en

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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 necessário, 
eventuais alterações.

4. Três anos após a data referida no 
artigo 20.º, a Comissão deve proceder à 
revisão da aplicação do disposto no 
presente artigo com vista a propor, se 
necessário, eventuais alterações.

Or. en

Alteração 32
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 
de contribuições retroativas da segurança 
social.
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Or. en

Alteração 33
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.

Suprimido

Or. en

Alteração 34
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.

2. Para efeitos da execução de uma sanção 
ou cobrança de uma coima ou de 
contribuições retroativas da segurança 
social, assim como da notificação de uma 
decisão que as impõe no Estado-Membro 
requerido, todas as sanções, coimas ou 
contribuições retroativas da segurança 
social 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.

Or. en
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Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem definir regras 
relativas às sanções aplicáveis em caso de 
violação das disposições nacionais 
adotadas nos termos da presente diretiva e 
devem tomar as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação e cumprimento 
efetivos. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar as 
referidas disposições à Comissão até [data 
de transposição] o mais tardar. Devem 
notificar sem demora quaisquer alterações 
que lhes sejam feitas subsequentemente.

Os Estados-Membros devem introduzir as
sanções aplicáveis em caso de violação das 
disposições nacionais adotadas nos termos 
da presente diretiva e devem tomar todas as 
medidas necessárias para garantir a sua 
execução. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar as 
referidas disposições à Comissão até [data 
de transposição] o mais tardar. Devem 
notificar sem demora quaisquer alterações 
que lhes sejam feitas subsequentemente.

Or. en

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Cláusula de não regressão - Disposições 

mais favoráveis
1. A presente diretiva e a 
Diretiva 96/71/CE não prejudicam o 
direito dos Estados-Membros de aplicar 
ou aprovar disposições de natureza 
legislativa, regulamentar ou 
administrativa mais favoráveis aos 
trabalhadores, ou de promover ou 
permitir convenções coletivas celebradas 
entre parceiros sociais, mais favoráveis 
aos trabalhadores.
2. A aplicação da presente diretiva não 
constitui, em caso algum, motivo 
suficiente para justificar uma redução do 
nível geral de proteção dos trabalhadores 
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nos domínios abrangidos pela mesma e 
pela Diretiva 96/71/CE. As medidas 
adotadas em aplicação da presente 
diretiva não prejudicam o direito de os 
Estados-Membros e/ou os parceiros 
sociais, atendendo à alteração das 
circunstâncias, estabelecerem disposições 
de natureza legislativa, regulamentar ou 
contratual diferentes das vigentes no 
momento da aprovação da presente 
diretiva, desde que sejam respeitados os 
requisitos mínimos nela previstos.

Or. en


