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21.3.2019 A8-0206/205

Alteração 205
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

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

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem aplicar as 
Diretivas 96/71/CE e 2014/67/UE durante 
todo o período de destacamento aos 
condutores do setor do transporte 
rodoviário que se encontram ao serviço 
das empresas a que se refere o artigo 1.º, 
n.º 3, alíneas a), b) e c), quando efetuam 
percursos rodoviários de transporte 
combinado de mercadorias, tal como 
referido no artigo 4.º da Diretiva 
92/106/CEE.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/206

Alteração 206
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

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

Texto da Comissão Alteração

 3-B. Para efeitos do artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, alíneas b) e c), da 
Diretiva 96/71/CE, sempre que, no mesmo 
dia, sejam realizadas operações em mais 
do que um Estado-Membro, aplicam-se as 
condições de trabalho mais favoráveis ao 
condutor destacado.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/207

Alteração 207
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros só podem 
impor os requisitos administrativos e 
medidas de controlo que se seguem:

4. Os Estados-Membros impõem ao 
transportador rodoviário estabelecido 
noutro Estado-Membro a obrigação de, 
através do Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI), enviar às 
autoridades nacionais competentes para 
cada condutor destacado, o mais tardar 
no início do destacamento, uma 
declaração simples de destacamento, em 
formato eletrónico normalizado, 
desenvolvido e disponibilizado pela 
Comissão, sem demora injustificada, em 
todas as línguas oficiais da União, que 
contenha as seguintes informações:

a) A obrigação do transportador 
rodoviário estabelecido noutro Estado-
Membro de enviar uma declaração de 
destacamento às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início do 
destacamento, em formato eletrónico, na 
língua oficial do Estado-Membro de 
acolhimento ou em inglês, que contenha 
apenas as seguintes informações:
i) a identidade do transportador 
rodoviário;

i) a identidade do transportador 
rodoviário e, caso se trate de uma filial, o 
endereço da sede;

ii) os dados de contacto de um gestor 
de transportes ou de outras pessoas de 

ii) os dados de contacto de um gestor 
de transportes ou de outras pessoas de 
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contacto no Estado-Membro de 
estabelecimento para estabelecer a ligação 
com as autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento onde os 
serviços são prestados e para enviar e 
receber documentos ou comunicações;

contacto no Estado-Membro de 
estabelecimento para estabelecer a ligação 
com as autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento onde os 
serviços são prestados e para enviar e 
receber documentos ou comunicações;

iii) o número previsto e a identidade 
dos condutores destacados;

iii) informações sobre o condutor 
destacado, incluindo o seguinte: a sua 
identidade, o seu país de residência, o 
Direito laboral aplicável ao seu contrato 
de trabalho, o país de pagamento das 
contribuições para a segurança social e o 
seu número de segurança social;

iv) a duração prevista e as datas 
previstas para o início e o fim do 
destacamento;

iv) as datas previstas para o início e o 
fim do destacamento de cada trabalhador, 
sem prejuízo de um eventual 
prolongamento que se torne necessário 
em virtude da ocorrência de caso fortuito;

v) as chapas de matrícula dos veículos 
utilizados em destacamento;

v) as chapas de matrícula dos veículos 
utilizados em destacamento;

vi) o tipo de serviços de transportes, 
isto é, o transporte de mercadorias, 
transporte de passageiros, transporte 
internacional, uma operação de cabotagem;

vi) o tipo de serviços de transportes, 
isto é, o transporte de mercadorias, 
transporte de passageiros, transporte 
internacional, uma operação de cabotagem;

a declaração simples a que se refere o 
primeiro parágrafo pode abranger um 
período máximo de seis meses e é 
atualizada pelo transportador rodoviário 
por via eletrónica, sem demora 
injustificada, em consonância com a 
situação factual em que se encontra;
4-A. Os Estados-Membros podem ainda 
impor os requisitos administrativos e 
medidas de controlo que se seguem:

b) A obrigação do condutor de manter 
e disponibilizar, quando solicitada no 
controlo de estrada, em papel ou em 
formato eletrónico, uma cópia da 
declaração de destacamento e o 
comprovativo da operação de transporte 
no Estado-Membro de acolhimento como, 
por exemplo, uma carta de porte 
eletrónica (e-CMR) ou as provas referidas 
no artigo 8.º do Regulamento (CE) 
n.º 1072/2009 do Parlamento Europeu e 

a) A obrigação do transportador 
rodoviário de fornecer ao condutor, em 
papel ou em formato eletrónico, os 
seguintes documentos para efeitos dos 
controlos de estrada:
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do Conselho.
i) cópia da declaração simples a que 
se refere o n.º 4,
ii) comprovativo da operação de 
transporte no Estado-Membro de 
acolhimento, conforme referido no artigo 
8.º do Regulamento (CE) n.º 1072/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho,
iii) declaração de expedição eletrónica 
(e-CMR),
iv) cópia do contrato de trabalho 
numa das línguas oficiais do 
Estado-Membro de acolhimento, ou em 
inglês,
v) cópia dos recibos de salário dos 
últimos dois meses;

c) A obrigação do condutor de manter 
e disponibilizar, quando solicitados no 
controlo de estrada, os registos dos 
tacógrafos e, em especial, o código de país 
dos Estados-Membros em que o condutor 
esteve presente aquando da realização de 
operações de transporte rodoviário 
internacional ou de operações de 
cabotagem;

b) A obrigação do condutor de manter 
e disponibilizar, quando solicitados no 
controlo de estrada, os registos dos 
tacógrafos pertinentes e, em especial, o 
cartão do condutor em que se encontram 
registadas as passagens das fronteiras, 
bem como o código de país dos Estados-
Membros em que o condutor esteve 
presente aquando da realização de 
operações de transporte rodoviário 
internacional ou de operações de 
cabotagem;

d) A obrigação do condutor de 
manter e disponibilizar, quando solicitada 
no controlo de estrada, em papel ou em 
formato eletrónico, uma cópia do contrato 
de trabalho ou documento equivalente na 
aceção do artigo 3.º da Diretiva 
91/533/CEE do Conselho20, traduzido 
numa das línguas oficiais do 
Estado-Membro de acolhimento, ou em 
inglês;
e) A obrigação do condutor de 
disponibilizar, quando solicitada no 
controlo de estrada, em papel ou em 
formato eletrónico, uma cópia dos recibos 
de retribuição dos últimos dois meses; 
durante o controlo de estrada, o condutor 



AM\1180537PT.docx PE621.702v01-00

PT Unida na diversidade PT

deve ser autorizado a contactar a sede 
social, o gestor de transportes ou 
quaisquer outras pessoas ou entidades 
que possam fornecer essa cópia;
f) A obrigação do transportador 
rodoviário de entregar, após o período de 
destacamento, em papel ou em suporte 
eletrónico, cópias dos documentos 
referidos nas alíneas b), c) e e),  a pedido 
das autoridades do Estado-Membro de 
acolhimento, dentro de um período de 
tempo razoável;

c) A obrigação do transportador 
rodoviário de entregar, após o período de 
destacamento, em papel ou em suporte 
eletrónico, sem demora injustificada, 
cópias dos documentos referidos na alínea 
a) e b), incluindo cópias dos recibos de 
retribuição pertinentes, a pedido das 
autoridades do Estado-Membro de 
acolhimento.

–––––––––––––––––––
20 Diretiva 91/533/CEE do Conselho, de 
14 de outubro de 1991, relativa à 
obrigação de a entidade patronal 
informar o trabalhador sobre as 
condições aplicáveis ao contrato ou à 
relação de trabalho (JO L 288 de 
18.10.1991, p. 32).

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/208

Alteração 208
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 4-B. Os Estados-Membros podem impor 
outros requisitos administrativos e 
medidas de controlo, caso surjam 
situações ou novos acontecimentos em 
que os requisitos administrativos e as 
medidas de controlo existentes não sejam 
suficientes ou eficazes para garantir o 
controlo efetivo do cumprimento das 
obrigações estabelecidas pela Diretiva 
96/71/CE [Diretiva 2014/60/UE] e pela 
presente diretiva, desde que sejam 
justificadas e proporcionadas.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/209

Alteração 209
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

 4-C. Os Estados-Membros comunicam 
à Comissão todas as medidas a que se 
refere o n.º 4-A por eles aplicadas ou 
implementadas e delas informam os 
prestadores de serviços. A Comissão 
comunica as medidas em causa aos outros 
Estados-Membros. As informações 
destinadas aos prestadores de serviços 
devem ser disponibilizadas publicamente 
no sítio Web oficial único a nível nacional 
a que se refere o artigo 5.º da Diretiva 
2014/67/UE. A Comissão deve 
supervisionar de perto a aplicação das 
medidas a que se refere o n.º 4-C, avaliar 
a sua conformidade com o direito da 
União e, se for caso disso, tomar as 
medidas necessárias, em conformidade 
com as competências que lhe são 
conferidas pelo TFUE. A Comissão 
informa regularmente o Conselho das 
medidas comunicadas pelos 
Estados-Membros e, se for o caso, do 
ponto em que se encontra a sua avaliação 
ou análise.

Or. en



AM\1180537PT.docx PE621.702v01-00

PT Unida na diversidade PT

21.3.2019 A8-0206/210

Alteração 210
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

 4-D. Os comprovativos a que se refere o 
artigo 2.º, n.º 4-A, alíneas a), b) e c) 
devem ser conservados a bordo do veículo 
e apresentados aos agentes responsáveis 
pelo controlo no Estado-Membro de 
acolhimento do condutor destacado no 
momento em que é efetuado o controlo de 
estrada.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/211

Alteração 211
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

 4-E. Para efeitos de avaliação do 
cumprimento do disposto nas Diretivas 
96/71/CE e 2014/67/UE, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento devem, durante os controlos 
na estrada, verificar o seguinte:
a) Os dados do tacógrafo do dia em 
causa e os dados dos 56 dias anteriores;
b) As guias de remessa eletrónicas do 
dia em causa e dos últimos 56 dias;
c) Os documentos referidos no n.º 
4-A, alíneas a), b) e c).
As autoridades responsáveis pelos 
controlos na estrada devem transmitir 
todas as informações a que se refere o 
número anterior às autoridades 
competentes do Estado-Membro 
responsável pela avaliação da 
conformidade com o disposto nas 
Diretivas 96/71/CE e 2014/67/UE.
Para facilitar a transposição da presente 
diretiva, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem colaborar, 
prestando assistência mútua e todas as 
informações pertinentes nas condições 
estabelecidas pela Diretiva 2014/67/UE e 
pelo Regulamento (CE) n.º 1071/2009.
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A fim de tornar a execução da lei a nível 
transfronteiras e os controlos seletivos 
mais eficazes, os Estados-Membros devem 
conceder a todas as autoridades 
competentes acesso em tempo real ao 
Sistema de Informação do Mercado 
Interno (IMI), aos registos eletrónicos 
nacionais estabelecidos pelo Regulamento 
(UE) n.º 1071/2009, às declarações 
simples a que se refere o n.º 4 do presente 
artigo e a quaisquer outras bases de dados 
pertinentes;

Or. en

Justificação

Durante um controlo na estrada não é possível verificar de forma concludente o 
destacamento de trabalhadores, uma vez que as autoridades de controlo não dispõem da 
competência primária para avaliar situações de destacamento, nem tão pouco têm os 
conhecimentos para tal. Não obstante, os controlos na estrada podem assumir um papel 
essencial na execução das regras aplicáveis em matéria de destacamento de trabalhadores no 
setor dos transportes rodoviários, se devidamente combinados com a realização, pelas 
autoridades laborais e pelas autoridades competentes em matéria de transportes, de 
operações de controlo nas empresas. Assim, os controlos na estrada destinam-se a recolher 
os dados pertinentes em matéria de destacamento, bem como à transmissão dos dados 
recolhidos às autoridades competentes do Estado-Membro em que é feita a verificação, facto 
que marca o início de um intercâmbio de informações com os seus homólogos em toda a UE. 
Trata-se de uma combinação eficaz de controlos pontuais e controlos transfronteiriços que 
permite ter em conta a mobilidade característica deste setor.
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21.3.2019 A8-0206/212

Alteração 212
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

 4-F. Para assegurar a máxima 
transparência, deve ser publicada uma 
lista da União dos transportadores 
rodoviários de mercadorias que não 
cumprem os requisitos legais aplicáveis. 
Essa lista da União deve assentar em 
critérios comuns, estabelecidos a nível da 
União, e ser objeto de revisão anual pela 
Autoridade Europeia do Trabalho. Os 
transportadores rodoviários de 
mercadorias que figurem na lista da 
União devem ser objeto de uma proibição 
de operação. As proibições de operação 
decorrentes da inclusão na lista da União 
aplicam-se em todo o território dos 
Estados-Membros. Em casos excecionais, 
os Estados-Membros podem tomar 
medidas unilaterais. Em situações de 
emergência, e quando confrontados com 
um problema de segurança imprevisto, os 
Estados-Membros devem poder, de 
imediato, emitir uma proibição de 
exercício de atividade no seu território.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/213

Alteração 213
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para efeitos da alínea a) do n.º 4, o 
operador de transporte rodoviário pode 
apresentar uma declaração de 
destacamento que abranja um período 
máximo de seis meses.

Suprimido

Or. en

Justificação

Prever uma declaração de destacamento para um grupo de condutores e todo o tipo de 
transportes que abranja um período de seis meses não traz qualquer valor acrescentado em 
termos de execução, uma vez que as informações contidas na referida declaração são de 
caráter tão geral, pelo que não permitem às autoridades avaliar a autenticidade do 
destacamento. Em contrapartida, uma declaração de destacamento por cada condutor e por 
cada situação de destacamento oferece um verdadeiro e exequível elo de ligação entre a 
operação de transporte, por um lado, e o condutor e o veículo que a efetuam, por outro lado. 
Só assim é possível erradicar eventuais abusos.
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21.3.2019 A8-0206/214

Alteração 214
Marita Ulvskog
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores do setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 5-A. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem cooperar de 
forma estreita, bem como prestar 
assistência mútua e todas as informações 
pertinentes, nas condições estabelecidas 
pela Diretiva 2014/67/UE e pelo 
Regulamento (CE) n.º 1071/2009.

Or. en


