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22.3.2019 A8-0206/751

Alteração 751
Andrey Novakov

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 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se o período de destacamento for superior 
a 3 dias, os Estados-Membros devem 
aplicar as alíneas b) e c) do primeiro 
parágrafo do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
96/71/CE durante todo o período de 
destacamento no seu território durante o 
período de um mês civil referido no 
primeiro parágrafo.

Um condutor não é considerado 
destacado na aceção da Diretiva 96/71/CE 
sempre que  execute operações 
internacionais bilaterais.
Para efeitos da presente diretiva, uma 
operação de transporte bilateral no 
atinente a mercadorias consiste na 
circulação de mercadorias, com base num 
contrato de transporte, do 
Estado-Membro de estabelecimento, na 
aceção do artigo 2.º, n.º 8, do 
Regulamento (CE) n.º 1071/2009, ou de 
um país terceiro ou do primeiro ponto de 
passagem da fronteira externa da UE 
para outro Estado-Membro ou país 
terceiro, ou de outro Estado-Membro ou 
país terceiro para o Estado-Membro de 
estabelecimento.
2-A Os Estados-Membros aplicam 
igualmente a isenção prevista no n.º 2 no 
que diz respeito ao transporte de 
mercadorias, sempre que o condutor 
realize até dez operações internacionais 
de comércio transfronteiriço no prazo de 
um mês. Considera-se que estas operações 
são realizadas durante a viagem de saída 
ou após a última operação de transporte 
internacional bilateral ou durante a 
viagem de regresso ao Estado-Membro de 
estabelecimento.
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2-AB Para efeitos da presente diretiva, 
entende-se por operação internacional de 
transporte  transfronteiriço a circulação 
de mercadorias, com base num contrato 
de transporte, entre dois 
Estados-Membros diferentes que não o 
Estado-Membro de estabelecimento da 
empresa que efetua a operação. Sempre 
que não estejam preenchidas as condições 
especificadas no artigo 2.º-A, os 
Estados-Membros aplicam o artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE a todo o período de 
destacamento no seu território no que se 
refere ao desempenho de operações 
internacionais de comércio 
transfronteiriço.
2-B Um condutor que exerça uma 
atividade de serviço de transporte de 
passageiros internacional, ocasional ou 
regular, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1073/2009, não é considerado 
destacado para efeitos da Diretiva 
96/71/CE sempre que: recolha os 
passageiros no Estado-Membro de 
estabelecimento e os largue noutro 
Estado-Membro ou num país terceiro; 
recolha os passageiros num 
Estado-Membro ou num país terceiro e os 
largue no Estado-Membro de 
estabelecimento; ou recolha e deixe os 
passageiros no Estado-Membro de 
estabelecimento para efeitos de excursões 
locais, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1073/2009.
2-C Um condutor envolvido numa 
operação de cabotagem, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 2009/2009 e do 
Regulamento (CE) n.º 1073/2009 é 
considerado destacado em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 2.º, n.º 1, da Diretiva 
96/71/CE, um condutor não é considerado 
destacado no território de um 
Estado-Membro sempre que esse 
condutor  atravesse esse território e não 
carregue ou descarregue mercadorias ou 
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não tome ou largue passageiros.
2-D Sempre efetue o troço rodoviário 
inicial ou final de uma operação de 
transporte combinado, tal como definida 
na Diretiva 92/106/CEE, o condutor não é 
considerado destacado para efeitos da 
Diretiva 96/71/CE se o troço rodoviário, 
por si só, for constituído por operações de 
transporte bilateral, como definidas no n.º 
2.
2-E Os Estados-Membros asseguram 
que, em conformidade com a Diretiva 
2014/67/UE, as condições de emprego 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE e estabelecidas em convenções 
coletivas nos termos do artigo 3.º, n.ºs 1 e 
8 da referida diretiva, são disponibilizadas 
de forma acessível e transparente às 
empresas de transportes de outros 
Estados-Membros e aos condutores 
destacados. As informações relevantes 
abrangem, em especial, as diferentes 
remunerações e os seus elementos 
constitutivos, incluindo os elementos de 
remuneração previstos nas convenções 
coletivas locais ou regionais, o método de 
cálculo utilizado para calcular a 
remuneração e, sempre que pertinente, os 
critérios de classificação nas diferentes 
categorias salariais. Em conformidade 
com a Diretiva (UE) 2018/957, que altera 
a Diretiva 96/71/CE, as empresas de 
transporte não são penalizadas pelo 
incumprimento de elementos de 
remuneração, pelo método utilizado para 
calcular a remuneração devida e, se for 
caso disso, pelos critérios de classificação 
nas várias categorias de salários que não 
estejam acessíveis ao público.
2-F As empresas de transporte 
estabelecidas em países terceiros não são 
tratadas de forma preferencial 
relativamente às estabelecidas nos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
aplicam medidas equivalentes à Diretiva 
96/71/CE e à presente diretiva [XX/XX] 
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(lex specialis) nas respetivas convenções 
bilaterais com países terceiros aquando da 
concessão de acesso ao mercado da UE a 
empresas de transporte rodoviário 
estabelecidas nesses países terceiros. Os 
Estados-Membros esforçam-se 
igualmente por aplicar tais medidas 
equivalentes no contexto de acordos 
multilaterais com países terceiros. Os 
Estados-Membros comunicam à 
Comissão as disposições pertinentes dos 
seus acordos bilaterais e multilaterais com 
países terceiros. Para assegurar um 
controlo adequado destas medidas 
equivalentes em matéria de destacamento 
por parte de operadores de países 
terceiros, os Estados-Membros  
asseguram que as normas revistas do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXX no que 
diz respeito ao posicionamento através do 
tacógrafo [Regulamento que altera o 
Regulamento (CE) n.º 165/2014] são 
aplicadas no âmbito do Acordo Europeu 
relativo ao Trabalho das Tripulações de 
Veículos que Efetuam Transportes 
Internacionais Rodoviários (AETR).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/752

Alteração 752
Andrey Novakov

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 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Um período de trabalho diário de 
seis ou mais horas despendido no território 
de um Estado-Membro de acolhimento 
deve ser considerado como um dia inteiro;

(b) Um período de trabalho diário 
superior a seis horas despendido no 
território de um Estado-Membro de 
acolhimento deve ser considerado como 
um dia inteiro;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Alteração 753
Andrey Novakov

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 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As pausas, os períodos de repouso, 
bem como os períodos de disponibilidade 
despendidos no território de um 
Estado-Membro de acolhimento devem ser 
considerados como tempo de trabalho.

(c) As pausas e os períodos de repouso 
fora dos períodos de disponibilidade 
despendidos no território de um 
Estado-Membro de acolhimento não 
devem ser considerados como tempo de 
trabalho.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Alteração 754
Andrey Novakov

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 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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 do 
Conselho.

(b) A obrigação do condutor de manter 
e disponibilizar, quando solicitada no 
controlo de estrada, em papel ou em 
formato eletrónico, sem que tal implique 
mais burocracia desnecessária, 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 do 
Conselho.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/755

Alteração 755
Andrey Novakov

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 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(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;

(d) A obrigação do condutor de manter 
e disponibilizar, quando solicitada no 
controlo de estrada, em papel ou em 
formato eletrónico, sem que tal implique 
mais burocracia desnecessária, 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;

__________________ __________________
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).

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. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Alteração 756
Andrey Novakov

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 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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 
deve ser autorizado a contactar a sede 
social, o gestor de transportes ou quaisquer 
outras pessoas ou entidades que possam 
fornecer essa cópia;

(e) A obrigação do condutor de 
disponibilizar, quando solicitada no 
controlo de estrada, em papel ou em 
formato eletrónico, uma cópia do recibo de 
retribuição do último mês; durante o 
controlo de estrada, o condutor deve ser 
autorizado a contactar a sede social, o 
gestor de transportes ou quaisquer outras 
pessoas ou entidades que possam fornecer 
essa cópia;

Or. bg



AM\1180680PT.docx PE621.702v01-00

PT Unida na diversidade PT

22.3.2019 A8-0206/757

Alteração 757
Andrey Novakov

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 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(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;

(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 aprovado por ambas as 
partes;

Or. bg


