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Projeto de resolução legislativa Alteração 

 1-A. Toma nota da declaração da 

Comissão anexa à presente resolução; 

Or. en 

A título informativo, a declaração tem a seguinte redação: 

«DECLARAÇÃO DA COMISSÃO EUROPEIA 

O artigo 3.º, n.º 7, segundo parágrafo, da Diretiva 96/71/CE, com a redação que lhe é dada 

pela diretiva hoje adotada, estabelece que se considera que fazem parte da remuneração os 

subsídios e abonos inerentes ao destacamento que não tenham sido pagos a título de 

reembolso das despesas efetivamente suportadas por força do destacamento, como as 

despesas de viagem, de alimentação e de alojamento. Prevê igualmente que «[s]em prejuízo 

do n.º 1, alínea h), o empregador reembolsa essas despesas aos trabalhadores em 

conformidade com a legislação e/ou práticas nacionais aplicáveis à relação de trabalho do 

trabalhador destacado.»  

A Comissão entende que a «legislação e/ou práticas nacionais aplicáveis à relação de 

trabalho» são, em princípio, a legislação e/ou práticas nacionais do Estado-Membro de 

origem, salvo disposição em contrário em conformidade com as regras da União em matéria 

de direito internacional privado. À luz do acórdão do Tribunal no processo C-396/13 (n.º 59), 

o reembolso também abrange a situação em que o empregador paga as despesas dos 

trabalhadores sem que estes tenham tido necessidade de as avançar e de pedir o reembolso. 

A Comissão nota que a diretiva hoje adotada prevê que, devido à natureza fortemente móvel 

do trabalho no domínio dos transportes rodoviários internacionais, as regras revistas em 

matéria de destacamento só serão aplicáveis no setor do transporte rodoviário a partir da data 

de aplicação de um ato legislativo que altere a Diretiva 2006/22/CE no que diz respeito aos 

requisitos de execução e estabeleça regras específicas no que se refere à Diretiva 96/71/CE e à 

Diretiva 2014/67/CE para o destacamento de condutores do setor do transporte rodoviário. 

A Comissão apela ao Parlamento Europeu e ao Conselho para que adotem rapidamente esse 
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ato de modo a adaptar as regras às necessidades específicas dos trabalhadores destacados 

nesse setor, garantindo, ao mesmo tempo, o bom funcionamento do mercado interno dos 

transportes rodoviários. 

Até à data de aplicação do ato legislativo setorial específico, a Diretiva 96/71/CE e a Diretiva 

2014/67/UE permanecem em vigor no setor do transporte rodoviário. Estes atos legislativos 

não se aplicam a operações de transporte rodoviário que não constituam destacamentos.  

A Comissão continuará a acompanhar de perto a correta aplicação das atuais regras, 

nomeadamente no setor dos transportes rodoviários e, se necessário, tomará medidas.» 

 

 


