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Amendamentul 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Inspecții Controale și inspecții

Or. en

Amendamentul 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză 
se bazează în primul rând pe o evaluare a 
riscului elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului identifică 
sectoarele de activitate în care se recurge 
frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari 
de infrastructură, vor fi luate în 
considerare problemele și nevoile 
specifice din anumite sectoare, 
antecedentele în materie de nerespectare a 
legislației, precum și vulnerabilitatea 
anumitor grupuri de lucrători.

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme eficace de verificare și 
monitorizare, realizarea de inspecții 
eficiente și adecvate pe teritoriul lor, pentru 
a controla și a monitoriza respectarea 
dispozițiilor și a normelor prevăzute în 
prezenta directivă și în Directiva 96/71/CE 
și pentru a garanta astfel că acestea sunt
corect aplicate și executate.
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Or. en

Amendamentul 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru 
a garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză 
se bazează în primul rând pe o evaluare a 
riscului elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului identifică 
sectoarele de activitate în care se recurge 
frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari 
de infrastructură, vor fi luate în 
considerare problemele și nevoile 
specifice din anumite sectoare, 
antecedentele în materie de nerespectare a 
legislației, precum și vulnerabilitatea 
anumitor grupuri de lucrători.

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme eficace de verificare și 
monitorizare, realizarea de inspecții 
eficiente și adecvate pe teritoriul lor, pentru 
a controla și a monitoriza respectarea 
dispozițiilor și a normelor prevăzute în 
directiva de executare și pentru a garanta 
astfel că aceasta este corect aplicată și 
executată.

Or. en

Amendamentul 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză 
se bazează în primul rând pe o evaluare a 
riscului elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului identifică 
sectoarele de activitate în care se recurge 
frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari 
de infrastructură, vor fi luate în 
considerare problemele și nevoile 
specifice din anumite sectoare, 
antecedentele în materie de nerespectare a 
legislației, precum și vulnerabilitatea 
anumitor grupuri de lucrători.

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme eficace de verificare și 
monitorizare, realizarea de inspecții 
eficiente și adecvate pe teritoriul lor, pentru 
a controla și a monitoriza respectarea 
dispozițiilor și a normelor prevăzute în 
Directiva 96/71/CE și pentru a garanta 
astfel că aceasta este corect aplicată și 
executată.

Or. fr

Amendamentul 622
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză 

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme eficace de verificare și 
monitorizare, realizarea de inspecții 
eficiente și adecvate pe teritoriul lor, pentru 
a controla și a monitoriza respectarea 
dispozițiilor și a normelor prevăzute în 
Directiva 96/71/CE și pentru a garanta 
astfel că aceasta este corect aplicată și 
executată.
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se bazează în primul rând pe o evaluare a 
riscului elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului identifică 
sectoarele de activitate în care se recurge 
frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari 
de infrastructură, vor fi luate în 
considerare problemele și nevoile 
specifice din anumite sectoare, 
antecedentele în materie de nerespectare a 
legislației, precum și vulnerabilitatea 
anumitor grupuri de lucrători.

Or. de

Amendamentul 623
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză 
se bazează în primul rând pe o evaluare a 
riscului elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului identifică 
sectoarele de activitate în care se recurge 
frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari 
de infrastructură, vor fi luate în 
considerare problemele și nevoile 
specifice din anumite sectoare, 
antecedentele în materie de nerespectare a 

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme eficace de verificare și 
monitorizare, realizarea de inspecții 
eficiente și adecvate pe teritoriul lor, pentru 
a controla și a monitoriza respectarea 
dispozițiilor și a normelor prevăzute în 
Directiva 96/71/CE și pentru a garanta 
astfel că aceasta este corect aplicată și 
executată.
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legislației, precum și vulnerabilitatea 
anumitor grupuri de lucrători.

Or. de

Amendamentul 624
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză 
se bazează în primul rând pe o evaluare a 
riscului elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului identifică 
sectoarele de activitate în care se recurge 
frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari 
de infrastructură, vor fi luate în 
considerare problemele și nevoile 
specifice din anumite sectoare, 
antecedentele în materie de nerespectare a 
legislației, precum și vulnerabilitatea 
anumitor grupuri de lucrători.

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme eficace de verificare și 
monitorizare, realizarea de inspecții 
eficiente și adecvate pe teritoriul lor, pentru 
a controla și a monitoriza respectarea 
dispozițiilor și a normelor prevăzute în 
Directiva 96/71/CE și pentru a garanta 
astfel că aceasta este corect aplicată și 
executată.

Or. en

Amendamentul 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1



PE504.094v02-00 8/129 AM\925205RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză 
se bazează în primul rând pe o evaluare a 
riscului elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului identifică 
sectoarele de activitate în care se recurge 
frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari 
de infrastructură, vor fi luate în 
considerare problemele și nevoile 
specifice din anumite sectoare, 
antecedentele în materie de nerespectare a 
legislației, precum și vulnerabilitatea 
anumitor grupuri de lucrători.

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată.

Or. fr

Amendamentul 626
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză 

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată.
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se bazează în primul rând pe o evaluare a 
riscului elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului identifică 
sectoarele de activitate în care se recurge 
frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari 
de infrastructură, vor fi luate în 
considerare problemele și nevoile 
specifice din anumite sectoare, 
antecedentele în materie de nerespectare a 
legislației, precum și vulnerabilitatea 
anumitor grupuri de lucrători.

Or. fr

Amendamentul 627
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză se 
bazează în primul rând pe o evaluare a 
riscului elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului identifică
sectoarele de activitate în care se recurge 
frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari de 
infrastructură, vor fi luate în considerare 
problemele și nevoile specifice din anumite 
sectoare, antecedentele în materie de 
nerespectare a legislației, precum și 

(1) Autoritățile competente ale statelor
membre garantează instituirea unor 
mecanisme corespunzătoare de verificare 
și monitorizare, realizarea de inspecții 
eficiente și riguroase pe teritoriul lor, 
pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză se 
pot baza pe o evaluare a riscului care poate 
fi elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului poate 
identifica sectoarele de activitate în care se 
recurge frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari de 
infrastructură, pot fi luate în considerare 
problemele și nevoile specifice din anumite 
sectoare, antecedentele în materie de 
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vulnerabilitatea anumitor grupuri de 
lucrători.

nerespectare a legislației, precum și 
vulnerabilitatea anumitor grupuri de 
lucrători. Această prevedere nu aduce 
atingere dreptului statelor membre de a 
efectua inspecții chiar dacă nu există 
suspiciuni.

Or. de

Amendamentul 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză se 
bazează în primul rând pe o evaluare a 
riscului elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului identifică
sectoarele de activitate în care se recurge 
frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari de 
infrastructură, se iau în considerare 
problemele și nevoile specifice din anumite 
sectoare, antecedentele în materie de 
nerespectare a legislației, precum și 
vulnerabilitatea anumitor grupuri de 
lucrători.

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru a 
garanta astfel că aceasta este corect 
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză se 
pot baza în special pe o evaluare a riscului 
elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului poate 
identifica sectoarele de activitate în care se 
recurge frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari de 
infrastructură, pot fi luate în considerare 
problemele și nevoile specifice din anumite 
sectoare, antecedentele în materie de 
nerespectare a legislației, precum și 
vulnerabilitatea anumitor grupuri de 
lucrători.

Or. fr
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Amendamentul 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și pentru 
a garanta astfel că aceasta este corect
aplicată și executată. Inspecțiile în cauză 
se bazează în primul rând pe o evaluare a 
riscului elaborată periodic de autoritățile 
competente. Evaluarea riscului identifică 
sectoarele de activitate în care se recurge 
frecvent la lucrători detașați pentru 
prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari 
de infrastructură, vor fi luate în 
considerare problemele și nevoile 
specifice din anumite sectoare, 
antecedentele în materie de nerespectare a 
legislației, precum și vulnerabilitatea 
anumitor grupuri de lucrători.

(1) Pentru a îmbunătăți respectarea 
articolelor 3 și 5 din Directiva 96/71/CE și 
pentru a garanta astfel că acestea sunt 
efectiv aplicate și executate, statele 
membre gazdă garantează instituirea 
unor mecanisme de verificare și 
monitorizare eficiente și realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor.

Pentru a face posibile verificările și 
controalele eficiente, statele membre pot 
impune în special următoarele cerințe: 

Or. en

Amendamentul 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația prestatorului de servicii 
stabilit în alt stat membru de a depune o 
declarație pe suport de hârtie sau în 
format electronic în limba statului 
membru gazdă la autoritățile naționale 
responsabile și competente înainte de 
începerea prestării serviciilor, în 
declarație trebuie să se furnizeze cel puțin 
informațiile necesare pentru a permite 
controale factuale la locul de muncă.
Aceasta include în special informații care 
permit identificarea cu certitudine a 
prestatorului de servicii, a persoanei de 
contact desemnate, menționată la 
litera (e), a lucrătorilor detașați, precum 
și a informațiilor privind începerea și 
durata anticipată a detașării, locul lor de 
muncă și serviciile care justifică 
detașarea; este necesar să fie incluse 
informații privind dacă lucrătorul detașat 
a fost transferat de către angajatorul său 
la o altă întreprindere din statul membru 
de stabilire, în special în cazul unor 
transferuri sau fuziuni între întreprinderi.
Trebuie declarate imediat modificările 
ulterioare privind aceste date; aceste 
obligații se aplică și întreprinderilor în 
sensul articolului 1 alineatul (3) litera (c) 
din Directiva 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii pe 
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suport de hârtie sau în format electronic 
ale documentelor de angajare necesare, 
pentru a permite controale factuale la 
locul de muncă. Aceasta include în 
special contractul de muncă (sau un 
document echivalent în sensul 
Directivei 91/533, inclusiv, în cazul în 
care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
salariu, fișe de prezență în care se 
precizează începutul, sfârșitul și durata 
programului zilnic de lucru, formularul 
de tip A1 ca dovadă a afilierii la sistemul 
de securitate socială în statul membru de 
origine, documente privind sănătatea și 
securitatea la locul de muncă, inclusiv 
evaluarea necesară a riscurilor la adresa 
sănătății și securității la locul de muncă 
în conformitate cu Directiva 89/391/CEE, 
în cazul în care lucrătorul detașat este 
resortisant al unei țări terțe, copii ale 
permisului de muncă și ale permisului de 
ședere și dovada plății salariilor sau 
copiile documentelor echivalente pe 
perioada detașării într-un loc accesibil și 
identificat în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, 
sau, pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

Or. en

Amendamentul 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) obligația de a furniza, la cererea 
autorităților din statul membru gazdă și 
într-o perioadă de timp rezonabilă după 
detașare, documentele menționate la 
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litera (b);

Or. en

Amendamentul 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) traducerea documentelor menționate 
la litera (b) în limba statului membru 
gazdă;

Or. en

Amendamentul 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) obligația de a desemna un 
reprezentant legal sau mandatat pentru a 
negocia și pentru a încheia acte, dacă este 
cazul, în numele angajatorului cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale sau cu autoritățile publice 
competente și/sau care poate fi contactat 
de autoritățile competente din statul 
membru gazdă și care este autorizat să 
primească înștiințări;

Or. en
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Amendamentul 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alte cerințe administrative și măsuri de 
control, în lipsa cărora autoritățile 
competente din statele membre nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
și în cazul în care misiunea respectivă nu 
ar putea fi îndeplinită aplicând măsuri 
mai puțin restrictive.

Or. en

Amendamentul 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea 
Directivei 96/71/CE nu sunt discriminatorii 
și/sau disproporționate.

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile
și controalele privind respectarea 
Directivei 96/71/CE nu sunt discriminatorii 
și alocă resursele necesare pentru a 
asigura realizarea de inspecții și 
controale. Ele se asigură că procedurile și 
formalitățile referitoare la detașarea 
lucrătorilor pot fi îndeplinite de 
întreprinderi, de la distanță și prin 
mijloace electronice, dacă este posibil, și 
că toate cerințele administrative sunt puse 
în mod public la dispoziția prestatorilor de 
servicii și sunt actualizate periodic.

Or. en

Amendamentul 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea 
Directivei 96/71/CE nu sunt discriminatorii 
și/sau disproporționate.

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea prezentei 
directive și a Directivei 96/71/CE nu sunt 
discriminatorii și alocă resursele necesare 
pentru astfel de inspecții și controale.

Or. en

Amendamentul 638
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea 
Directivei 96/71/CE nu sunt discriminatorii 
și/sau disproporționate.

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea 
Directivei 96/71/CE nu sunt discriminatorii 
și alocă resursele necesare pentru a 
asigura realizarea de inspecții și 
controale.

Or. de

Amendamentul 639
Traian Ungureanu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea 
Directivei 96/71/CE nu sunt discriminatorii 
și/sau disproporționate.

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea 
Directivei 96/71/CE nu sunt discriminatorii 
și/sau disproporționate și că ele nu devin o 
sarcină suplimentară nici pentru 
angajatori și nici pentru angajați.
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Or. en

Amendamentul 640
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea 
Directivei 96/71/CE nu sunt discriminatorii 
și/sau disproporționate.

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea
Directivei 96/71/CE nu sunt discriminatorii 
și/sau disproporționate. Inspecțiile și 
controalele efectuate fără a exista 
suspiciuni nu sunt afectate de această 
prevedere.

Or. de

Amendamentul 641
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea 
Directivei 96/71/CE nu sunt discriminatorii 
și/sau disproporționate.

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea 
Directivei 96/71/CE nu sunt 
discriminatorii.

Or. de

Amendamentul 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea 
Directivei 96/71/CE nu sunt discriminatorii 
și/sau disproporționate.

(2) Statele membre se asigură că inspecțiile 
și controalele privind respectarea nu sunt 
discriminatorii și/sau disproporționate.

Or. en

Amendamentul 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La încheierea fiecărei inspecții, 
autoritatea competentă furnizează un 
document care include cel puțin numele și 
adresa întreprinderii inspectate, datele de 
identificare a autorității competente, zilele 
în care s-a efectuat inspecția, temeiul 
juridic al măsurii de control aplicate, o 
justificare a necesității și 
proporționalității, la cererea întreprinderii 
inspectate – informații privind faptul că 
există chestiuni care intră în categoria 
secretelor comerciale, o descriere a 
fraudei identificate sau informații potrivit 
cărora nu a fost identificată nicio fraudă, 
precum și orice alte informații relevante. 
Întreprinderea inspectată are dreptul de a 
transmite observații cu privire la 
constatările incluse în document. 
Întreprinderea inspectată primește o copie 
a documentului.

Or. en

Amendamentul 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Măsurile de control al aplicării 
Directivei 96/71/CE și de detectare a 
abuzurilor în ceea ce privește detașarea 
lucrătorilor trebuie considerate dispoziții 
de ordine publică în sensul Declarației 
nr. 10 privind articolul 3 alineatul (10) 
din Directiva 96/71/CE, consemnată în 
procesul-verbal al Consiliului Uniunii 
Europene la adoptarea 
Directivei 96/71/CE. Dispozițiile statelor 
membre pentru combaterea muncii fără 
forme legale și pentru prevenirea 
dumpingului social nu pot fi restricționate 
pe motiv că ar putea împiedica libera 
circulație a serviciilor, atâta timp cât nu 
sunt protecționiste sau discriminatorii.

Or. en

Amendamentul 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, necesitatea, 
oportunitatea și eficiența necesară a 
aplicării măsurilor naționale de control 
sunt reexaminate ținând cont de 
experiența obținută și de eficiența 
sistemului de cooperare și de schimb de 
informații, de elaborarea unor documente 
standardizate mai uniforme, de stabilirea 
unor principii sau standarde comune 
pentru inspecțiile în domeniul detașării 
lucrătorilor, precum și de evoluțiile 
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tehnologice, sociale și economice ale 
delegării în vederea propunerii, după caz, 
a oricăror modificări necesare pentru a 
asigura controale efective ale condițiilor 
de angajare de către autoritățile 
competente ale statului membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Pe durata detașării unui lucrător, 
inspecția condițiilor de muncă constituie
responsabilitatea autorităților sau a 
organismului competent din statul 
membru gazdă. Acestea pot realiza 
verificări și controale factuale din proprie 
inițiativă și nu sunt limitate în acțiunile 
lor de rezultatele verificărilor și 
controalelor realizate de către statul 
membru de stabilire.

Or. en

Amendamentul 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Metodele și mecanismul de inspecție 
care au ca scop controlul normelor 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și 
detectarea încălcării normelor de detașare 
sau abuzurile în alte scopuri decât libera 
circulație a serviciilor constituie partea 
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centrală a dispozițiilor de ordine publică, 
astfel cum se exprimă în Declarația nr. 10 
a Consiliului. Normele obligatorii privind 
procesul transfrontalier de recrutare a 
forței de muncă ale statelor membre 
pentru combaterea muncii fără forme 
legale și pentru evitarea dumpingului 
social nu pot fi restricționate numai pe 
motiv că ar putea împiedica libera 
circulație a serviciilor.

Or. en

Amendamentul 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă sunt necesare informații în cursul 
inspecțiilor și ținând seama de criteriile 
menționate la articolul 3, statul membru în 
care se prestează serviciul și statul membru 
de stabilire acționează în conformitate cu 
normele de cooperare administrativă, și 
anume, autoritățile competente cooperează 
în conformitate cu normele și principiile 
stabilite la articolele 6 și 7.

(3) Dacă sunt necesare informații în cursul 
inspecțiilor și ținând seama de criteriile 
menționate la articolul 3, statul membru în 
care se prestează serviciul și statul membru 
de stabilire acționează în conformitate cu 
normele de cooperare administrativă, și 
anume, autoritățile competente cooperează 
în conformitate cu normele și principiile 
stabilite la articolele 6 și 7 din directiva de 
executare.

Or. en

Amendamentul 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În conformitate cu normele de 
cooperare administrativă, statul membru 
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de stabilire are obligația de a furniza 
informațiile necesare. Nerespectarea 
continuă a acestei obligații va fi tratată 
drept încălcare a legislației UE.

Or. en

Amendamentul 650
Traian Ungureanu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile
naționale, stabilirea condițiilor de muncă 
și de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE și, în special, nivelurile 
minime de remunerație, inclusiv timpul de 
lucru, țin de responsabilitatea
personalului de conducere și a forței de 
muncă, aceștia pot, la nivel corespunzător 
și sub rezerva respectării condițiilor 
stabilite de statele membre, să 
monitorizeze, de asemenea, aplicarea 
condițiilor relevante de muncă și de 
încadrare în muncă a lucrătorilor detașați, 
cu condiția garantării unui nivel adecvat 
de protecție echivalent cu cel oferit de
Directiva 96/71/CE și de prezenta 
directivă.

(4) În statele membre în care
reglementările și jurisprudența naționale 
privind condițiile de muncă și de încadrare 
în muncă a lucrătorilor detașați, astfel cum 
sunt menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE, în special, nivelurile 
minime de remunerație și timpul de lucru 
sunt negociate bilateral între angajator și 
angajat, ambele părți ale negocierii pot să 
monitorizeze aplicarea condițiilor relevante
de muncă și de încadrare în muncă a 
lucrătorilor detașați, în conformitate cu 
dispozițiile juridice naționale, numai dacă 
pot garanta respectarea drepturilor și 
obligațiilor provenite din prezenta 
directivă, precum și din
Directiva 96/71/CE. În acest sens, 
aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității sunt relevante pentru 
garantarea punerii în aplicare eficiente a 
directivelor în dispozițiile naționale ale 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 651
Nadja Hirsch



AM\925205RO.doc 23/129 PE504.094v02-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, stabilirea condițiilor de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE și, în special, nivelurile 
minime de remunerație, inclusiv timpul de 
lucru, țin de responsabilitatea personalului 
de conducere și a forței de muncă, aceștia 
pot, la nivel corespunzător și sub rezerva 
respectării condițiilor stabilite de statele 
membre, să monitorizeze, de asemenea, 
aplicarea condițiilor relevante de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați, cu condiția garantării unui nivel 
adecvat de protecție echivalent cu cel 
oferit de Directiva 96/71/CE și de prezenta 
directivă.

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, stabilirea condițiilor de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE și, în special, nivelurile 
minime de remunerație, inclusiv timpul de 
lucru, țin de responsabilitatea personalului 
de conducere și a forței de muncă, aceștia 
pot, la nivel corespunzător și sub rezerva 
respectării condițiilor stabilite de statele 
membre, să monitorizeze, de asemenea, 
aplicarea condițiilor relevante de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați.

Or. de

Amendamentul 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, stabilirea condițiilor de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE și, în special, nivelurile 
minime de remunerație, inclusiv timpul de 
lucru, țin de responsabilitatea personalului 
de conducere și a forței de muncă, aceștia 
pot, la nivel corespunzător și sub rezerva 
respectării condițiilor stabilite de statele 

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, stabilirea condițiilor de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE și, în special, nivelurile 
minime de remunerație, inclusiv timpul de 
lucru, țin de responsabilitatea personalului 
de conducere și a forței de muncă, aceștia 
pot, la nivel corespunzător și sub rezerva 
respectării condițiilor stabilite de statele 
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membre, să monitorizeze, de asemenea, 
aplicarea condițiilor relevante de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați, cu condiția garantării unui nivel 
adecvat de protecție echivalent cu cel 
oferit de Directiva 96/71/CE și de prezenta 
directivă.

membre, să monitorizeze, de asemenea, 
aplicarea condițiilor relevante de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați.

Or. en

Amendamentul 653
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, stabilirea condițiilor de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE și, în special, nivelurile 
minime de remunerație, inclusiv timpul de 
lucru, țin de responsabilitatea personalului 
de conducere și a forței de muncă, aceștia 
pot, la nivel corespunzător și sub rezerva 
respectării condițiilor stabilite de statele 
membre, să monitorizeze, de asemenea, 
aplicarea condițiilor relevante de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați, cu condiția garantării unui nivel 
adecvat de protecție echivalent cu cel 
oferit de Directiva 96/71/CE și de prezenta 
directivă.

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, stabilirea condițiilor de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE și, în special, nivelurile 
minime de remunerație, inclusiv timpul de 
lucru, țin de responsabilitatea personalului 
de conducere și a forței de muncă, aceștia 
pot, la nivel corespunzător și sub rezerva 
respectării condițiilor stabilite de statele 
membre, să monitorizeze, de asemenea, 
aplicarea condițiilor relevante de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați.

Or. de

Amendamentul 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, stabilirea condițiilor de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE și, în special, nivelurile 
minime de remunerație, inclusiv timpul de 
lucru, țin de responsabilitatea personalului 
de conducere și a forței de muncă, aceștia 
pot, la nivel corespunzător și sub rezerva 
respectării condițiilor stabilite de statele 
membre, să monitorizeze, de asemenea, 
aplicarea condițiilor relevante de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați, cu condiția garantării unui nivel 
adecvat de protecție echivalent cu cel 
oferit de Directiva 96/71/CE și de prezenta 
directivă.

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, stabilirea condițiilor de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE și, în special, nivelurile 
minime de remunerație, inclusiv timpul de 
lucru, țin de responsabilitatea personalului 
de conducere și a forței de muncă, aceștia 
pot, la nivel corespunzător și sub rezerva 
respectării condițiilor stabilite de statele 
membre, să monitorizeze, de asemenea, 
aplicarea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă a lucrătorilor detașați.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește personalul de conducere și forța de muncă, nu se poate evalua în detaliu 
dacă acțiunile lor iau în considerare un „nivel adecvat de protecție”, astfel că, în spiritul 
clarității juridice, această dispoziție restrictivă ar trebui eliminată.

Amendamentul 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, stabilirea condițiilor de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE și, în special, nivelurile 
minime de remunerație, inclusiv timpul de 
lucru, țin de responsabilitatea personalului 

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, stabilirea condițiilor de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
directiva de executare și, în special, 
nivelurile minime de remunerație, inclusiv 
timpul de lucru, țin de responsabilitatea 
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de conducere și a forței de muncă, aceștia 
pot, la nivel corespunzător și sub rezerva 
respectării condițiilor stabilite de statele 
membre, să monitorizeze, de asemenea, 
aplicarea condițiilor relevante de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați, cu condiția garantării unui nivel 
adecvat de protecție echivalent cu cel oferit 
de Directiva 96/71/CE și de prezenta 
directivă.

personalului de conducere și a forței de 
muncă, aceștia pot, la nivel corespunzător 
și sub rezerva respectării condițiilor 
stabilite de statele membre, să 
monitorizeze, de asemenea, aplicarea 
condițiilor relevante de muncă și de 
încadrare în muncă a lucrătorilor detașați, 
cu condiția garantării unui nivel adecvat de 
protecție echivalent cu cel oferit de 
Directiva 96/71/CE și de prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 656
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, stabilirea condițiilor de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE și, în special, nivelurile 
minime de remunerație, inclusiv timpul de 
lucru, țin de responsabilitatea personalului 
de conducere și a forței de muncă, aceștia 
pot, la nivel corespunzător și sub rezerva 
respectării condițiilor stabilite de statele 
membre, să monitorizeze, de asemenea, 
aplicarea condițiilor relevante de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați, cu condiția garantării unui nivel 
adecvat de protecție echivalent cu cel oferit 
de Directiva 96/71/CE și de prezenta 
directivă.

(4) În statele membre în care, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, stabilirea condițiilor de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE și, în special, nivelurile 
minime de remunerație și timpul de lucru, 
țin de responsabilitatea personalului de 
conducere și a forței de muncă, aceștia pot, 
la nivel corespunzător și sub rezerva 
respectării condițiilor stabilite de statele 
membre, să monitorizeze, de asemenea, 
aplicarea condițiilor relevante de muncă și 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați, cu condiția garantării unui nivel 
adecvat de protecție echivalent cu cel oferit 
de Directiva 96/71/CE și de prezenta 
directivă.

Or. pl
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Amendamentul 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre în care inspectoratele 
de muncă nu au nicio competență în ceea 
ce privește controlul și monitorizarea 
condițiilor de muncă și/sau a condițiilor 
de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați pot, în mod excepțional, după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
național, să instituie sau să mențină
proceduri care garantează respectarea 
condițiilor de muncă și de încadrare în 
muncă, cu condiția ca procedurile 
instituite să ofere persoanelor respective 
un nivel adecvat de protecție echivalent 
celui oferit de Directiva 96/71/CE și de
prezenta directivă.

(5) În conformitate cu articolul 5 din 
Directiva 96/71/CE și cu respectarea 
deplină a diferitelor modele de piețe de 
muncă, statele membre au dreptul să 
utilizeze o gamă largă de proceduri în 
conformitate cu legislația și practicile lor 
naționale pentru a asigura respectarea 
Directivei 96/71/CE, cu scopul de a 
garanta persoanelor respective un nivel 
adecvat de protecție, astfel cum este definit 
în Directiva 96/71/CE și în prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 658
Traian Ungureanu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre în care inspectoratele 
de muncă nu au nicio competență în ceea 
ce privește controlul și monitorizarea 
condițiilor de muncă și/sau a condițiilor de 
încadrare în muncă a lucrătorilor detașați 
pot, în mod excepțional, după consultarea
partenerilor sociali la nivel național, să 
instituie sau să mențină proceduri care
garantează respectarea condițiilor de 
muncă și de încadrare în muncă, cu 
condiția ca procedurile instituite să ofere
persoanelor respective un nivel adecvat de 

(5) Statele membre în care inspectoratele 
de muncă nu au nicio competență în ceea 
ce privește controlul și monitorizarea 
condițiilor de muncă și/sau a condițiilor de 
încadrare în muncă a lucrătorilor detașați 
pot, în mod excepțional, după o consultare 
anterioară cu partenerii sociali la nivel 
național, să creeze, să modifice sau să 
mențină procedurile și mecanismele 
necesare care vor asigura respectarea 
condițiilor de muncă și de încadrare în 
muncă. Este necesar ca procedurile și 
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protecție echivalent celui oferit de 
Directiva 96/71/CE și de prezenta 
directivă.

mecanismele să asigure persoanelor 
respective un nivel adecvat de protecție 
echivalent celui oferit de 
Directiva 96/71/CE și de prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 659
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile naționale de control 
informează fără întârziere autoritățile 
judiciare naționale de urmărire și Oficiul 
de Luptă Antifraudă (OLAF) cu privire la 
orice fraudă depistată cu ocazia 
controalelor efectuate conform prezentei 
directive. 

Or. fr

Amendamentul 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru executarea obligațiilor stabilite 
la articolul 6 din Directiva 96/71/CE și în 
prezenta directivă, statele membre se 
asigură că există mecanisme eficiente care 
să permită lucrătorilor detașați să depună 
plângeri împotriva angajatorilor lor în mod 
direct, precum și dreptul de a iniția 
proceduri judiciare sau administrative, și în 
statul membru pe al cărui teritoriu sunt 
sau au fost detașați lucrătorii, în cazul în 

(1) Pentru executarea obligațiilor stabilite 
la articolul 6 din Directiva 96/71/CE și în 
prezenta directivă, statele membre se 
asigură că există mecanisme eficiente care 
să permită lucrătorilor detașați să depună 
plângeri împotriva angajatorilor lor în mod 
direct, precum și dreptul de a iniția 
proceduri judiciare sau administrative, atât 
în statul membru de stabilire a 
întreprinderii, cât și în statul membru 



AM\925205RO.doc 29/129 PE504.094v02-00

RO

care aceștia consideră că au suferit 
pierderi sau daune ca urmare a 
nerespectării normelor aplicabile, chiar și 
după încetarea relației în cadrul căreia se 
presupune că a avut loc nerespectarea.

gazdă, chiar și după încetarea relației în 
cadrul căreia se presupune că a avut loc 
nerespectarea.

Or. en

Amendamentul 661
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru executarea obligațiilor stabilite 
la articolul 6 din Directiva 96/71/CE și în 
prezenta directivă, statele membre se 
asigură că există mecanisme eficiente care 
să permită lucrătorilor detașați să depună 
plângeri împotriva angajatorilor lor în mod 
direct, precum și dreptul de a iniția 
proceduri judiciare sau administrative, în 
statul membru pe al cărui teritoriu sunt sau 
au fost detașați lucrătorii, în cazul în care 
aceștia consideră că au suferit pierderi sau 
daune ca urmare a nerespectării normelor 
aplicabile, chiar și după încetarea relației în 
cadrul căreia se presupune că a avut loc 
nerespectarea.

(1) Pentru executarea obligațiilor stabilite 
în prezenta directivă și în Directiva 
96/71/CE, statele membre se asigură că 
există mecanisme eficiente care să permită 
lucrătorilor detașați să depună plângeri 
împotriva angajatorilor lor în mod direct, 
precum și dreptul de a iniția proceduri 
judiciare sau administrative, în statul 
membru pe al cărui teritoriu sunt sau au 
fost detașați lucrătorii, în cazul în care 
aceștia consideră că au suferit pierderi sau 
daune ca urmare a nerespectării normelor 
aplicabile, chiar și după încetarea relației în 
cadrul căreia se presupune că a avut loc 
nerespectarea.

Or. de

Amendamentul 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru executarea obligațiilor stabilite (1) Pentru executarea obligațiilor stabilite 
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la articolul 6 din Directiva 96/71/CE și în 
prezenta directivă, statele membre se 
asigură că există mecanisme eficiente care 
să permită lucrătorilor detașați să depună 
plângeri împotriva angajatorilor lor în mod 
direct, precum și dreptul de a iniția 
proceduri judiciare sau administrative, și în 
statul membru pe al cărui teritoriu sunt sau 
au fost detașați lucrătorii, în cazul în care 
aceștia consideră că au suferit pierderi sau 
daune ca urmare a nerespectării normelor 
aplicabile, chiar și după încetarea relației în 
cadrul căreia se presupune că a avut loc 
nerespectarea.

în prezenta directivă și în 
Directiva 96/71/CE, statele membre se 
asigură că există mecanisme eficiente care 
să permită lucrătorilor detașați să depună 
plângeri împotriva angajatorilor lor în mod 
direct, precum și dreptul de a iniția 
proceduri judiciare sau administrative, și în 
statul membru pe al cărui teritoriu sunt sau 
au fost detașați lucrătorii, în cazul în care 
aceștia consideră că au suferit pierderi sau 
daune ca urmare a nerespectării normelor 
aplicabile, chiar și după încetarea relației în 
cadrul căreia se presupune că a avut loc 
nerespectarea.

Or. en

Amendamentul 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot să inițieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detașați sau al 
angajatorului lor și cu aprobarea 
acestora, orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
și/sau executării obligațiilor în temeiul 
prezentei directive.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot să inițieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detașați sau al 
angajatorului lor și cu aprobarea acestora, 
orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
și/sau executării obligațiilor în temeiul 
prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei directive 
și ale Directivei 96/71/CE, pot să inițieze, 
în numele sau în sprijinul lucrătorilor 
detașați sau al angajatorului lor, orice 
procedură judiciară sau administrativă 
prevăzută, în vederea punerii în aplicare a 
prezentei directive și a Directivei 96/71/CE 
și/sau executării obligațiilor în temeiul 
prezentei directive și al 
Directivei 96/71/CE. Sindicatele au 
dreptul la acțiune colectivă pentru a 
asigura respectarea cerințelor din 
prezenta directivă și din 
Directiva 96/71/CE și posibilitatea de a 
iniția o acțiune de reprezentare în numele 
lucrătorilor detașați.

Or. en

Amendamentul 665
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
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juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot să inițieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detașați sau al 
angajatorului lor și cu aprobarea acestora, 
orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
și/sau a executării obligațiilor în temeiul 
prezentei directive.

juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei directive 
și ale Directivei 96/71/CE, pot să inițieze, 
în numele sau în sprijinul lucrătorilor 
detașați sau al angajatorului lor și cu 
aprobarea acestora, orice procedură 
judiciară sau administrativă prevăzută, în 
vederea punerii în aplicare a prezentei 
directive și/sau a executării obligațiilor în 
temeiul prezentei directive. Sindicatelor le 
este conferit dreptul la acțiune colectivă 
pentru aplicarea dispozițiilor prezentei 
directive și ale Directivei 96/71/CE. În 
plus, acestea pot exercita în justiție 
drepturile lucrătorilor detașați.

Or. de

Amendamentul 666
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot să inițieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detașați sau al 
angajatorului lor și cu aprobarea acestora, 
orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
și/sau executării obligațiilor în temeiul 
prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot să inițieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detașați sau al 
angajatorului lor și cu aprobarea acestora, 
fără a aduce atingere sistemelor de relații 
de muncă la nivel național și autonomiei 
partenerilor sociali, orice procedură 
judiciară sau administrativă prevăzută, în 
vederea punerii în aplicare a prezentei 
directive și/sau executării obligațiilor în 
temeiul prezentei directive.
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Or. en

Amendamentul 667
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot să inițieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detașați sau al 
angajatorului lor și cu aprobarea acestora, 
orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
și/sau executării obligațiilor în temeiul 
prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot să inițieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detașați sau al 
angajatorului lor și cu exprimarea 
consimțământului acestora, orice 
procedură judiciară sau administrativă 
prevăzută, în vederea punerii în aplicare a 
prezentei directive și/sau executării 
obligațiilor în temeiul prezentei directive.

Or. cs

Amendamentul 668
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot să inițieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detașați sau al 
angajatorului lor și cu aprobarea acestora, 

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei directive
și ale Directivei 96/71/CE, pot să inițieze, 
în numele sau în sprijinul lucrătorilor 
detașați sau al angajatorului lor și cu 
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orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
și/sau a executării obligațiilor în temeiul 
prezentei directive.

aprobarea acestora, orice procedură 
judiciară sau administrativă prevăzută, în 
vederea punerii în aplicare a prezentei 
directive și/sau a executării obligațiilor în 
temeiul prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 669
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot să inițieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detașați sau al 
angajatorului lor și cu aprobarea acestora, 
orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
și/sau executării obligațiilor în temeiul 
prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei directive 
și ale Directivei 96/71/CE, pot să inițieze, 
în numele sau în sprijinul lucrătorilor 
detașați sau al angajatorului lor, orice 
procedură judiciară sau administrativă 
prevăzută, în vederea punerii în aplicare a 
prezentei directive și/sau executării 
obligațiilor în temeiul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
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asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot să inițieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detașați sau al 
angajatorului lor și cu aprobarea acestora, 
orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
și/sau executării obligațiilor în temeiul 
prezentei directive.

asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei directive 
și ale Directivei 96/71/CE, pot să inițieze, 
în numele sau în sprijinul lucrătorilor 
detașați sau al angajatorului lor și cu 
aprobarea acestora, orice procedură 
judiciară sau administrativă prevăzută, în 
vederea punerii în aplicare a prezentei 
directive și/sau executării obligațiilor în 
temeiul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot să inițieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detașați sau al 
angajatorului lor și cu aprobarea acestora, 
orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
și/sau executării obligațiilor în temeiul 
prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele și alte părți terțe, cum ar fi 
asociațiile, organizațiile și alte entități 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot să inițieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detașați sau al 
angajatorului lor și doar cu aprobarea 
acestora, orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
și/sau executării obligațiilor în temeiul 
prezentei directive.

Or. en



PE504.094v02-00 36/129 AM\925205RO.doc

RO

Amendamentul 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatele (1) și (3) se aplică fără a 
aduce atingere normelor naționale privind 
termenele de prescripție sau termenele 
limită de introducere a unor acțiuni 
similare și a normelor naționale de 
procedură privind reprezentarea și apărarea 
în fața instanțelor.

(4) Alineatele (1) și (3) se aplică fără a 
aduce atingere normelor naționale privind 
termenele de prescripție sau termenele-
limită de introducere a unor acțiuni 
similare și normelor naționale de procedură 
privind reprezentarea și apărarea în fața 
instanțelor, dacă acestea sunt mai 
favorabile decât dispozițiile de la 
litera (a), și fără a aduce atingere 
dispozițiilor naționale conform cărora 
părțile la convențiile colective pun în 
aplicare aceste convenții.

Or. en

Amendamentul 673
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatele (1) și (3) se aplică fără a 
aduce atingere normelor naționale privind 
termenele de prescripție sau termenele 
limită de introducere a unor acțiuni 
similare și a normelor naționale de 
procedură privind reprezentarea și apărarea 
în fața instanțelor.

(4) Alineatele (1) și (3) se aplică fără a 
aduce atingere normelor naționale privind 
termenele de prescripție sau termenele-
limită de introducere a unor acțiuni 
similare și a normelor naționale de 
procedură privind reprezentarea și apărarea 
în fața instanțelor, dacă acestea sunt mai 
favorabile decât dispozițiile de la litera (a) 
și fără a aduce atingere dispozițiilor 
naționale conform cărora părțile la 
convențiile colective pun în aplicare 
aceste convenții.

Or. de
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Amendamentul 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatele (1) și (3) se aplică fără a 
aduce atingere normelor naționale privind 
termenele de prescripție sau termenele 
limită de introducere a unor acțiuni 
similare și a normelor naționale de 
procedură privind reprezentarea și apărarea 
în fața instanțelor.

(4) Alineatele (1) și (3) se aplică fără a 
aduce atingere normelor naționale privind 
termenele de prescripție sau termenele-
limită de introducere a unor acțiuni 
similare și normelor naționale de procedură 
privind reprezentarea și apărarea în fața 
instanțelor și fără a aduce atingere 
dispozițiilor naționale conform cărora 
părțile la convențiile colective pun în 
aplicare aceste convenții.

Or. en

Amendamentul 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatele (1) și (3) se aplică fără a 
aduce atingere normelor naționale privind 
termenele de prescripție sau termenele 
limită de introducere a unor acțiuni 
similare și a normelor naționale de 
procedură privind reprezentarea și apărarea 
în fața instanțelor.

(4) Alineatele (1) și (3) se aplică fără a 
aduce atingere normelor naționale privind 
termenele de prescripție sau termenele-
limită de introducere a unor acțiuni 
similare și normelor naționale de procedură 
privind reprezentarea și apărarea în fața 
instanțelor. Cu toate acestea, în cadrul 
normelor naționale de procedură se 
prevede o perioadă minimă de cel puțin 
șase luni pentru a depune o plângere.

Or. en
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Amendamentul 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Lucrătorii detașați care inițiază 
proceduri judiciare sau administrative nu 
primesc un tratament nefavorabil din 
partea angajatorului. Lucrătorilor 
detașați care sunt resortisanți ai unor țări 
terțe li se acordă drept de ședere în UE 
până la terminarea procedurilor.

Or. en

Amendamentul 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că există 
mecanisme necesare pentru a se asigura că 
lucrătorii detașați sunt în măsură să 
primească:

Statele membre se asigură că există 
mecanismele necesare pentru a se asigura 
că lucrătorii detașați sau organismele care 
acționează în numele lor sunt în măsură să 
solicite și să primească orice drept care li 
se cuvine:

Or. en

Amendamentul 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că există 
mecanisme necesare pentru a se asigura că 
lucrătorii detașați sunt în măsură să 
primească:

Statele membre se asigură că există 
mecanismele necesare pentru a se asigura 
că lucrătorii detașați sau organismele care 
acționează în numele lor sunt în măsură să 
solicite și să primească orice drept care li 
se cuvine, inclusiv, dar fără a se limita la:

Or. en

Amendamentul 679
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că există 
mecanisme necesare pentru a se asigura că 
lucrătorii detașați sunt în măsură să 
primească:

Statele membre se asigură că există 
mecanismele necesare pentru a se asigura 
că lucrătorii detașați sunt în măsură să 
primească, cel puțin următoarele:

Or. de

Amendamentul 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice remunerație restantă care ar fi 
fost datorată, în conformitate cu 
reglementările aplicabile în ceea ce 
privește condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE;

eliminat

Or. en



PE504.094v02-00 40/129 AM\925205RO.doc

RO

Amendamentul 681
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice remunerație restantă care ar fi fost 
datorată, în conformitate cu reglementările 
aplicabile în ceea ce privește condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă menționate 
la articolul 3 din Directiva 96/71/CE;

(a) orice remunerație restantă care este 
datorată și/sau contribuții datorate către 
fonduri comune sau instituții ale 
partenerilor sociali, în conformitate cu 
reglementările aplicabile în ceea ce 
privește condițiile de muncă și de încadrare 
în muncă menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE;

Or. en

Justificare

Prezenta directivă prevede mecanisme puternice de executare care protejează drepturile și 
interesele lucrătorilor detașați. Este important să se sublinieze că, în temeiul articolelor 3 și 
11, statele membre au obligația de a asigura protecția lucrătorilor detașați în ceea ce 
privește toate aspectele remunerației, impozitelor și securității sociale și trebuie să coopereze 
cu actorii relevanți pentru a asigura respectarea acestor drepturi.

Amendamentul 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice remunerație restantă care ar fi fost 
datorată, în conformitate cu 
reglementările aplicabile în ceea ce 
privește condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE;

(a) orice remunerație restantă care este
datorată și/sau contribuțiile datorate către 
fonduri comune sau instituții ale 
partenerilor sociali menționate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE;

Or. en
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Amendamentul 683
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice remunerație restantă care ar fi fost 
datorată, în conformitate cu 
reglementările aplicabile în ceea ce 
privește condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE;

(a) orice remunerație restantă care este
datorată și/sau contribuțiile datorate către 
fonduri comune sau instituții ale 
partenerilor sociali menționate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE;

Or. en

Amendamentul 684
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice remunerație restantă care ar fi fost 
datorată, în conformitate cu reglementările 
aplicabile în ceea ce privește condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă menționate 
la articolul 3 din Directiva 96/71/CE;

(a) orice remunerație restantă și 
componentele compensatorii și de 
asigurare socială aferente, inclusiv 
dobânzile, care ar fi fost datorate, în 
conformitate cu reglementările aplicabile 
în ceea ce privește condițiile de muncă și 
de încadrare în muncă menționate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE;

Or. de

Amendamentul 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a



PE504.094v02-00 42/129 AM\925205RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice remunerație restantă care ar fi 
fost datorată, în conformitate cu 
reglementările aplicabile în ceea ce 
privește condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE;

(a) orice remunerație restantă și orice 
beneficiu aferent, plăți de securitate 
socială etc., inclusiv dobânzi;

Or. en

Amendamentul 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Rambursarea costurilor costuri
excesive legate de remunerația netă sau 
de calitatea locului de cazare, reținute sau 
deduse din cheltuielile pentru cazare 
oferite de angajator.

eliminat

Or. en

Amendamentul 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Rambursarea costurilor costuri
excesive legate de remunerația netă sau de 
calitatea locului de cazare, reținute sau 
deduse din cheltuielile pentru cazare oferite 
de angajator.

(b) rambursarea costurilor excesive legate 
de remunerație sau de calitatea locului de 
cazare, reținute sau deduse din cheltuielile 
pentru cazare oferite de angajator.
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Or. en

Amendamentul 688
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) orice plată retroactivă sau 
rambursarea de impozite sau contribuții 
la securitatea socială care au fost reținute 
în mod necuvenit din salariul 
lucrătorului.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă prevede mecanisme puternice de executare care protejează drepturile și 
interesele lucrătorilor detașați. Este important să se sublinieze că, în temeiul articolelor 3 și 
11, statele membre au obligația de a asigura protecția lucrătorilor detașați în ceea ce
privește toate aspectele remunerației, impozitelor și securității sociale și trebuie să coopereze 
cu actorii relevanți pentru a asigura respectarea acestor drepturi.

Amendamentul 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) orice plată retroactivă sau 
rambursarea de impozite sau contribuții 
la securitatea socială care au fost reținute 
în mod necuvenit din salariul 
lucrătorului.

Or. en
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Amendamentul 690
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) orice plată retroactivă sau 
rambursarea de impozite sau contribuții 
la securitatea socială care au fost reținute 
în mod necuvenit din salariul 
lucrătorului.

Or. en

Amendamentul 691
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat se aplică, de asemenea, în 
cazurile în care lucrătorii detașați au 
revenit din statul membru în care a avut loc 
detașarea.

Prezentul alineat se aplică, de asemenea, în 
cazurile în care lucrătorii detașați au 
revenit din statul membru în care a avut loc 
detașarea, precum și în cazurile în care 
lucrătorii activează transfrontalier ca falși 
lucrători independenți.

Or. de

Amendamentul 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat se aplică, de asemenea, în 
cazurile în care lucrătorii detașați au 

Prezentul alineat se aplică, de asemenea, în 
cazurile în care lucrătorii detașați au 
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revenit din statul membru în care a avut loc 
detașarea.

revenit din statul membru în care a avut loc 
detașarea și, de asemenea, în cazul 
lucrătorilor independenți fictivi.

Or. en

Amendamentul 693
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Mecanismul menționat la 
alineatul (5) poate să includă un sistem 
care să dispună, pe o bază de 
nediscriminare cu privire la protecția 
drepturilor echivalente ale angajaților 
subcontractanților direcți stabiliți pe 
teritoriul statului membru gazdă, că 
contractantul pentru care angajatorul 
(prestator de servicii sau întreprindere de 
muncă temporară sau agenție de plasare) 
este un subcontractant direct poate, în 
plus față de angajator sau în locul lui, să 
fie considerat răspunzător de către 
lucrătorul detașat și/sau fondurile 
comune sau instituțiile partenerilor 
sociali pentru neplata sumelor descrise la 
alineatul (5): 

Or. en

Amendamentul 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
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Subcontractare – Răspunderea 
individuală și în solidar 

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul 
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:
(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;
(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.
Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.
(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
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subcontractant privind principalele 
condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fișele 
de plată și plata salariilor, respectarea 
obligațiilor de securitate socială și/sau a 
obligațiilor fiscale în statul membru de 
stabilire și respectarea normelor 
aplicabile privind detașarea lucrătorilor.
(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.
(4) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre și 
partenerii sociali la nivelul Uniunii, 
revizuiește aplicarea prezentului articol, 
în scopul de a propune, dacă este cazul, 
modificările necesare.

Or. en

Amendamentul 695
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Subcontractare – Răspunderea eliminat
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individuală și în solidar 
(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul 
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:
(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE;
(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.
Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.
(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu va fi considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
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condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, inclusiv privind fișele de plată 
și plata salariilor, respectarea obligațiilor 
de securitate socială și/sau a obligațiilor 
fiscale în statul membru de stabilire și 
respectarea normelor aplicabile privind 
detașarea lucrătorilor.
(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.
(4) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre și 
partenerii sociali la nivelul Uniunii, 
revizuiește aplicarea prezentului articol, 
în scopul de a propune, dacă este cazul, 
modificările necesare.

Or. hu

Amendamentul 696
Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
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 Subcontractare – Răspunderea 
individuală și în solidar 

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul 
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:
(r) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE;
(s) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său. 
Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.
(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu va fi considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
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subcontractant privind principalele 
condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, inclusiv privind fișele de plată 
și plata salariilor, respectarea obligațiilor 
de securitate socială și/sau a obligațiilor 
fiscale în statul membru de stabilire și 
respectarea normelor aplicabile privind 
detașarea lucrătorilor. 
(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.
(4) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre și 
partenerii sociali la nivelul Uniunii, 
revizuiește aplicarea prezentului articol, 
în scopul de a propune, dacă este cazul, 
modificările necesare.

Or. fi

Amendamentul 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 12



PE504.094v02-00 52/129 AM\925205RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
Subcontractare – Răspunderea 

individuală și în solidar 
(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul 
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:
(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;
(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.
Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.
(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
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Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fișele 
de plată și plata salariilor, respectarea 
obligațiilor de securitate socială și/sau a 
obligațiilor fiscale în statul membru de 
stabilire și respectarea normelor 
aplicabile privind detașarea lucrătorilor.
3. Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.
(4) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre și 
partenerii sociali la nivelul Uniunii, 
revizuiește aplicarea prezentului articol, 
în scopul de a propune, dacă este cazul, 
modificările necesare.

Or. en

Amendamentul 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion
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Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
Subcontractare – Răspunderea 

individuală și în solidar 
(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul 
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:
(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;
(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.
Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.
(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
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de diligență nu este considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fișele 
de plată și plata salariilor, respectarea 
obligațiilor de securitate socială și/sau a 
obligațiilor fiscale în statul membru de 
stabilire și respectarea normelor 
aplicabile privind detașarea lucrătorilor.
(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.
(4) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre și 
partenerii sociali la nivelul Uniunii, 
revizuiește aplicarea prezentului articol, 
în scopul de a propune, dacă este cazul, 
modificările necesare.

Or. en

Amendamentul 699
Csaba Őry
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul 
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:

eliminat

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE;
(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.
Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.

Or. hu
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Amendamentul 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul 
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:

eliminat

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;
(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.
Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.



PE504.094v02-00 58/129 AM\925205RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul 
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:

eliminat

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;
(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.

Or. en
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Amendamentul 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul 
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:

eliminat

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;
(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.

Or. en
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Amendamentul 703
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul 
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:

eliminat

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;
(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.

Or. en

Amendamentul 704
Phil Bennion
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul al 
cărui angajator (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenție de plasare) este un subcontractant 
direct poate, în plus față de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat răspunzător 
de către lucrătorul detașat și/sau fondurile 
comune sau instituțiile partenerilor sociali 
pentru neplata:

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre pot să dispună, pe o bază 
de nediscriminare cu privire la protecția 
drepturilor echivalente ale angajaților 
subcontractanților direcți stabiliți pe 
teritoriul lor, că contractantul pentru care 
angajatorul (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenție de plasare) este un subcontractant 
direct poate, în plus față de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat răspunzător 
de către lucrătorul detașat și/sau fondurile 
comune sau instituțiile partenerilor sociali 
pentru neplata:

Or. en

Justificare

Răspunderea individuală și în solidar în lanțurile de subcontractare este practicată într-o 
minoritate de state membre ale UE. Impunerea unui asemenea cadru juridic în statele 
membre care nu au această tradiție subminează niște sisteme consacrate și eficiente de relații 
privind ocuparea forței de muncă. Statele membre trebuie să asigure protecția deplină a 
drepturilor tuturor lucrătorilor, dar statele membre, la transpunerea prezentei directive în 
legislația națională, sunt cele care trebuie să identifice cele mai potrivite și eficiente mijloace 
de transpunere în contextul lor social și juridic național.

Amendamentul 705
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura, în mod 
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Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul 
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:

nediscriminatoriu, faptul că autoritatea 
contractantă care însărcinează o altă 
întreprindere cu prestarea de servicii și 
lucrări  este considerată responsabilă 
pentru obligațiile acestei întreprinderi, ale 
unui subcontractant sau ale întreprinderii 
de muncă temporară contractată de 
întreprindere sau de subcontractant 
pentru cerințele ce decurg din raportul de 
muncă  în relație cu lucrătorii acestuia 
și/sau fondurile comune sau instituțiile 
partenerilor sociali, acționând în calitate 
de garant, care a renunțat la o obligație în 
temeiul unei plângeri anterioare.

În cazul în care există reglementări mai 
stricte la nivel național, acestea 
prevalează.

Or. de

Amendamentul 706
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE,
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 

(1) Statele membre adoptă toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că o 
întreprindere care încredințează direct 
unei alte întreprinderi prestarea 
serviciilor în numele său este considerată 
răspunzătoare în ceea ce privește 
subcontractantul său direct pentru:
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de sau în locul angajatorului, să fie
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:

Or. en

Amendamentul 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE,
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară sau 
agenție de plasare) este un subcontractant 
direct poate, în plus față de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat 
răspunzător de către lucrătorul detașat 
și/sau fondurile comune sau instituțiile 
partenerilor sociali pentru neplata:

(1) Fiecare stat membru adoptă, pe o bază 
de nediscriminare, măsurile necesare 
pentru a se asigura că o întreprindere care 
desemnează o altă întreprindere în scopul 
prestării de servicii este responsabilă, în 
plus față de și/sau în locul angajatorului, 
de îndeplinirea obligațiilor întreprinderii 
sau ale subcontractantului respectiv sau 
ale furnizorului forței de muncă desemnat 
de întreprinderea respectivă pentru:

Or. en

Amendamentul 708
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE,
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față de 
sau în locul angajatorului, să fie considerat 
răspunzător de către lucrătorul detașat 
și/sau fondurile comune sau instituțiile 
partenerilor sociali pentru neplata:

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că o 
întreprindere care desemnează o altă 
întreprindere în scopul prestării de 
servicii este responsabilă, în plus față de 
și/sau în locul angajatorului, de 
îndeplinirea obligațiilor întreprinderii sau 
ale subcontractantului respectiv sau ale 
furnizorului forței de muncă desemnat de 
întreprinderea respectivă. Această 
dispoziție nu împiedică în niciun fel 
introducerea sau aplicarea în continuare 
a unor norme mai stringente la nivel 
național.

Or. en

Amendamentul 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE,
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 

(1) Statele membre adoptă toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că o 
întreprindere care încredințează direct 
unei alte întreprinderi prestarea 
serviciilor în numele său este considerată 
răspunzătoare în ceea ce privește 
subcontractantul său direct pentru: 
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de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:

Or. en

Amendamentul 710
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE,
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:

(1) Statele membre se asigură că 
angajatorul direct are obligația să 
plătească orice remunerație restantă, 
astfel cum se prevede la articolul 11 
alineatul (5a), să restituie costurile 
excesive în conformitate cu articolul 11 
alineatul (5b), să efectueze orice plată 
retroactivă, să ramburseze impozite sau să 
achite contribuții la asigurările sociale. 
Această obligație este asigurată și după ce 
angajatul s-a întors în țara de origine sau 
în alt stat membru. Statele membre pot 
introduce sau aplica norme mai stringente 
la nivel național.

Or. en

Amendamentul 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE,
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detașat și/sau fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
neplata:

(1) Statele membre se asigură că 
angajatorul direct are obligația să 
plătească orice remunerație restantă, 
astfel cum se prevede la articolul 11 
alineatul (5a), să restituie costurile 
excesive în conformitate cu articolul 11 
alineatul (5b), să efectueze orice plată 
retroactivă, să ramburseze impozite sau să 
achite contribuții la asigurările sociale. 
Această obligație este asigurată și după ce 
angajatul s-a întors în țara de origine sau 
în alt stat membru. Statele membre pot 
introduce sau aplica norme mai stringente 
la nivel național.

Or. en

Amendamentul 712
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la Directiva 
96/71/CE, pentru toate situațiile de 
detașare prevăzute la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, statele membre 
trebuie să se asigure, pe o bază de 
nediscriminare cu privire la protecția 
drepturilor echivalente ale angajaților 
subcontractanților direcți stabiliți pe 
teritoriul lor, că contractantul al cărui 
angajator (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenție de plasare) este un subcontractant 

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la Directiva 
96/71/CE, pentru toate situațiile de 
detașare prevăzute la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, statele membre 
asigură, pe o bază de nediscriminare,
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor; aceste norme 
specifice se aplică pentru neplata:
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direct poate, în plus față de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat 
răspunzător de către lucrătorul detașat 
și/sau fondurile comune sau instituțiile 
partenerilor sociali pentru neplata:

Or. fr

Amendamentul 713
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la Directiva 
96/71/CE, pentru toate situațiile de 
detașare prevăzute la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, statele membre 
trebuie să se asigure, pe o bază de 
nediscriminare cu privire la protecția 
drepturilor echivalente ale angajaților 
subcontractanților direcți stabiliți pe 
teritoriul lor, că contractantul al cărui 
angajator (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenție de plasare) este un subcontractant 
direct poate, în plus față de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat răspunzător 
de către lucrătorul detașat și/sau fondurile 
comune sau instituțiile partenerilor sociali 
pentru neplata:

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la Directiva 
96/71/CE, pentru toate situațiile de 
detașare prevăzute la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, statele membre 
asigură, pe o bază de nediscriminare cu 
privire la protecția drepturilor echivalente 
ale angajaților subcontractanților stabiliți 
pe teritoriul lor, că contractantul pentru 
care angajatorul (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenție de plasare) este un subcontractant 
direct sau indirect poate, în plus față de 
sau în locul angajatorului, să fie considerat 
răspunzător de către lucrătorul detașat 
și/sau fondurile comune sau instituțiile 
partenerilor sociali pentru neplata:

Or. fr

Amendamentul 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situațiile 
de detașare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecția drepturilor echivalente ale 
angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul al 
cărui angajator (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenție de plasare) este un subcontractant 
direct poate, în plus față de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat răspunzător 
de către lucrătorul detașat și/sau fondurile 
comune sau instituțiile partenerilor sociali 
pentru neplata:

(1) Pentru toate situațiile de detașare 
prevăzute la articolul 1 alineatul (3) din 
Directiva 96/71/CE, statele membre
asigură, pe o bază de nediscriminare cu 
privire la protecția drepturilor echivalente 
ale angajaților subcontractanților direcți 
stabiliți pe teritoriul lor, că contractantul 
pentru care angajatorul (prestator de 
servicii sau întreprindere de muncă 
temporară sau agenție de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus față de 
sau în locul angajatorului, să fie considerat 
răspunzător de către lucrătorul detașat 
și/sau fondurile comune sau instituțiile 
partenerilor sociali pentru neplata:

Or. fr

Amendamentul 715
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE;

eliminat

Or. de

Amendamentul 716
Nadja Hirsch
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE;

eliminat

Or. de

Amendamentul 717
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 720
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, 

eliminat
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în măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;

Or. en

Amendamentul 721
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricărei remunerații nete restante care
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, în 
măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;

(a) oricărei remunerații nete restante care
este datorată și/sau contribuțiilor datorate 
către fonduri sau instituții comune ale 
partenerilor sociali, care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;

Or. en

Amendamentul 722
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului minim și/sau 
contribuțiilor datorate către fonduri sau 
instituții comune ale partenerilor sociali, în 
măsura în care intră sub incidența 
articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE;

(a) oricărei remunerații nete restante care 
corespunde salariului și/sau contribuțiilor 
datorate către fonduri sau instituții comune 
ale partenerilor sociali, în măsura în care 
intră sub incidența articolului 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE;

Or. en
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Amendamentul 723
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) oricăror costuri de deplasare, de 
cazare și de masă reținute în mod 
nejustificat de către angajator.

Or. en

Amendamentul 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1– paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) oricăror costuri de deplasare, de 
cazare și de masă reținute în mod 
nejustificat de către angajator.

Or. en

Amendamentul 725
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) rambursarea costurilor excesive 
legate de remunerația netă sau de 
calitatea locului de cazare, reținute sau 
deduse din cheltuielile pentru cazare 
oferite de angajator și

Or. en
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Amendamentul 726
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.

eliminat

Or. de

Amendamentul 727
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.

eliminat

Or. de

Amendamentul 728
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.

eliminat

Or. en

Amendamentul 730
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricăror plăți retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale reținute în mod 
nejustificat din salariul său.

eliminat

Or. en

Amendamentul 731
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricăror plăți retroactive sau rambursări (b) oricăror plăți retroactive sau rambursări 
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de impozite sau contribuții la asigurările 
sociale reținute în mod nejustificat din 
salariul său.

de impozite sau contribuții la asigurările 
sociale reținute în mod nejustificat din 
salariul lucrătorului.

Or. en

Amendamentul 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această dispoziție nu împiedică în niciun 
fel introducerea sau aplicarea în 
continuare a unor norme mai stringente 
la nivel național.

Or. en

Amendamentul 733
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.

eliminat

Or. de

Amendamentul 734
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.

eliminat

Or. de

Amendamentul 735
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea menționată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 739
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea menționată la prezentul eliminat
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alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relației 
contractuale între contractant și 
subcontractantul acestuia.

Or. en

Amendamentul 740
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu va fi considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, inclusiv privind fișele de plată 
și plata salariilor, respectarea obligațiilor 
de securitate socială și/sau a obligațiilor 
fiscale în statul membru de stabilire și 
respectarea normelor aplicabile privind 
detașarea lucrătorilor.

eliminat

Or. hu

Amendamentul 741
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, inclusiv privind fișele de plată 
și plata salariilor, respectarea obligațiilor 
de securitate socială și/sau a obligațiilor 
fiscale în statul membru de stabilire și 
respectarea normelor aplicabile privind 
detașarea lucrătorilor.

eliminat

Or. de

Amendamentul 742
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 

eliminat
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96/71/CE, inclusiv privind fișele de plată 
și plata salariilor, respectarea obligațiilor 
de securitate socială și/sau a obligațiilor 
fiscale în statul membru de stabilire și 
respectarea normelor aplicabile privind 
detașarea lucrătorilor.

Or. de

Amendamentul 743
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fișele 
de plată și plata salariilor, respectarea 
obligațiilor de securitate socială și/sau a 
obligațiilor fiscale în statul membru de 
stabilire și respectarea normelor 
aplicabile privind detașarea lucrătorilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fișele 
de plată și plata salariilor, respectarea 
obligațiilor de securitate socială și/sau a 
obligațiilor fiscale în statul membru de 
stabilire și respectarea normelor 
aplicabile privind detașarea lucrătorilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 

eliminat
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condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fișele 
de plată și plata salariilor, respectarea 
obligațiilor de securitate socială și/sau a 
obligațiilor fiscale în statul membru de 
stabilire și respectarea normelor 
aplicabile privind detașarea lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fișele 
de plată și plata salariilor, respectarea 
obligațiilor de securitate socială și/sau a 
obligațiilor fiscale în statul membru de 
stabilire și respectarea normelor 
aplicabile privind detașarea lucrătorilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 747
Heinz K. Becker
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, inclusiv privind fișele de plată 
și plata salariilor, respectarea obligațiilor 
de securitate socială și/sau a obligațiilor 
fiscale în statul membru de stabilire și 
respectarea normelor aplicabile privind 
detașarea lucrătorilor.

eliminat

Or. de

Amendamentul 748
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 

eliminat
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condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fișele 
de plată și plata salariilor, respectarea 
obligațiilor de securitate socială și/sau a 
obligațiilor fiscale în statul membru de 
stabilire și respectarea normelor 
aplicabile privind detașarea lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 749
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu și 
proporțional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
privește dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiții de muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, astfel cum sunt menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fișele 
de plată și plata salariilor, respectarea 
obligațiilor de securitate socială și/sau a 
obligațiilor fiscale în statul membru de 
stabilire și respectarea normelor 
aplicabile privind detașarea lucrătorilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 750
Anne E. Jensen
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat răspunzător 
în temeiul alineatului (1). Aceste sisteme 
trebuie să fie aplicate în mod transparent, 
nediscriminatoriu și proporțional. Ele pot 
necesita măsuri preventive luate de 
contractant în ceea ce privește dovezile 
furnizate de către subcontractant privind 
principalele condiții de muncă aplicabile 
lucrătorilor detașați, astfel cum sunt 
menționate la articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fișele 
de plată și plata salariilor, respectarea 
obligațiilor de securitate socială și/sau a 
obligațiilor fiscale în statul membru de 
stabilire și respectarea normelor aplicabile 
privind detașarea lucrătorilor.

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat răspunzător 
în temeiul alineatului (1). Aceste sisteme 
sunt aplicate în mod transparent, 
nediscriminatoriu și proporțional. Ele pot 
necesita măsuri preventive luate de 
contractant în ceea ce privește dovezile 
furnizate de către subcontractant privind 
principalele condiții de muncă aplicabile 
lucrătorilor detașați, astfel cum sunt 
menționate la articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fișele 
de plată și plata salariilor, respectarea 
obligațiilor de securitate socială și/sau a 
obligațiilor fiscale în statul membru de 
stabilire și respectarea normelor aplicabile 
sau ca subcontractantul și contractantul 
să fi notificat autoritățile astfel încât 
acestea să poată efectua controlul.

Or. en

Justificare

Măsurile preventive ar putea fi înlocuite cu un sistem care oferă autorităților acces deplin și 
imediat la toate informațiile furnizate de subcontractant referitoare la respectarea 
obligațiilor de securitate socială și a obligațiilor fiscale etc. în statul membru de stabilire și 
la respectarea normelor privind detașarea lucrătorilor.

Amendamentul 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatele (1) și (2) din prezentul 
articol se aplică, de asemenea, clientului 
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final, cu excepția particularilor, cu privire 
la contractantul lor.

Or. fr

Amendamentul 752
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.

eliminat

Or. hu

Amendamentul 753
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 

eliminat
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proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.

Or. de

Amendamentul 754
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.

eliminat

Or. en

Amendamentul 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
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Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.

eliminat

Or. en

Amendamentul 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 

eliminat
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la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.

Or. en

Amendamentul 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.

eliminat

Or. en

Amendamentul 758
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.

eliminat

Or. en

Amendamentul 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat
răspunzător.

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 760
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, de 
asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre pot, 
în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.

(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislația Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislația națională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu și 
proporțional, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, de 
asemenea, în conformitate cu legislația 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE.

Or. de

Amendamentul 761
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre și 
partenerii sociali la nivelul Uniunii, 
revizuiește aplicarea prezentului articol, 
în scopul de a propune, dacă este cazul, 

eliminat
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modificările necesare.

Or. hu

Amendamentul 762
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre și 
partenerii sociali la nivelul Uniunii, 
revizuiește aplicarea prezentului articol, 
în scopul de a propune, dacă este cazul,
modificările necesare.

eliminat

Or. de

Amendamentul 763
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre și 
partenerii sociali la nivelul Uniunii, 
revizuiește aplicarea prezentului articol, 
în scopul de a propune, dacă este cazul, 
modificările necesare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
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Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre și 
partenerii sociali la nivelul Uniunii, 
revizuiește aplicarea prezentului articol, 
în scopul de a propune, dacă este cazul, 
modificările necesare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre și 
partenerii sociali la nivelul Uniunii, 
revizuiește aplicarea prezentului articol, 
în scopul de a propune, dacă este cazul, 
modificările necesare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 766
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de trei ani de la data
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre și 
partenerii sociali la nivelul Uniunii, 
revizuiește aplicarea prezentului articol, 
în scopul de a propune, dacă este cazul, 
modificările necesare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre și
partenerii sociali la nivelul Uniunii, 
revizuiește aplicarea prezentului articol, în 
scopul de a propune, dacă este cazul,
modificările necesare.

(4) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Consiliul și 
Parlamentul European, în cooperare cu
Comisia și după consultarea partenerilor
sociali, revizuiesc aplicarea prezentului 
articol, în scopul de a propune, dacă este 
cazul, modificările necesare.

Or. en

Amendamentul 768
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Celelalte alineate de la articolul 12 
nu se aplică statelor membre care au 
introdus deja pe cale juridică în dreptul 
muncii responsabilitatea generală a 
întreprinderilor, celor care pot face 
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dovada unor proceduri pentru eliberarea 
certificatelor de conformitate fiscală a 
întreprinderilor și care au stabilit o 
valoare-limită cu caracter obligatoriu din 
punct de vedere juridic pentru obligația 
privind responsabilitatea generală a 
întreprinderilor în toate sectoarele 
asigurării sociale.

Or. de

Amendamentul 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sistemele existente de asigurare a 
conformității în cadrul lanțului de 
aprovizionare care funcționează deja în 
statele membre și care asigură condiții 
mai bune pentru lucrători și protecția 
acestora nu sunt restricționate în niciun 
fel de dispozițiile prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a

Subcontractarea și responsabilitatea
(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că o 
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întreprindere care desemnează un 
subcontractant în scopul prestării de 
servicii este responsabilă, în plus față de 
subcontractant și/sau în locul lui, de 
îndeplinirea obligațiilor 
subcontractantului respectiv sau ale 
oricărui alt intermediar.
(2) Această dispoziție nu împiedică în 
niciun fel introducerea sau continuarea
aplicării unor norme mai stringente la 
nivel național.
(3) Statele membre pot limita 
subcontractarea verticală la trei niveluri, 
cu condiția ca limitarea să nu fie 
discriminatorie.

Or. en

Amendamentul 771
Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Subcontractarea și responsabilitatea

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că o 
întreprindere care desemnează un 
subcontractant în scopul prestării de 
servicii este responsabilă, în plus față de 
subcontractant și/sau în locul lui, de 
îndeplinirea obligațiilor 
subcontractantului respectiv sau ale 
oricărui alt intermediar.
(2) Această dispoziție nu împiedică în 
niciun fel introducerea sau continuarea
aplicării unor norme mai stringente la 
nivel național.
(3) Statele membre limitează 
subcontractarea verticală la trei niveluri, 
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cu condiția ca limitarea să nu fie 
discriminatorie.

Or. en

Amendamentul 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere mijloacelor care 
sunt sau pot fi prevăzute în dreptul Uniunii, 
principiile asistenței și recunoașterii 
reciproce, precum și măsurile și 
procedurile prevăzute la prezentul articol 
se aplică în ceea ce privește executarea 
transfrontalieră a amenzilor și sancțiunilor
administrative impuse pentru nerespectarea 
normelor aplicabile într-un stat membru de 
către un prestator de servicii stabilit în alt 
stat membru.

(1) Fără a aduce atingere mijloacelor care 
sunt sau pot fi prevăzute în dreptul Uniunii, 
principiile asistenței și recunoașterii 
reciproce, precum și măsurile și 
procedurile prevăzute la prezentul articol 
se aplică în ceea ce privește executarea 
transfrontalieră a amenzilor și sancțiunilor 
administrative privind situațiile de 
detașare a lucrătorilor în conformitate cu 
prezenta directivă și cu 
Directiva 96/71/CE, impuse pentru 
nerespectarea normelor aplicabile într-un 
stat membru de către un prestator de 
servicii stabilit în alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
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sau să recupereze o amendă sau să notifice 
o decizie care impune o sancțiune sau o 
amendă, în măsura în care actele cu 
putere de lege și actele administrative și 
practicile administrative în vigoare în 
statul membru al autorității solicitate 
permit o astfel de acțiune pentru cereri 
sau decizii similare.

sau să recupereze o amendă sau contribuții 
retroactive la asigurările sociale în 
conformitate cu 
Regulamentul 987/2009/CE sau să 
notifice o decizie care impune o sancțiune 
sau o amendă sau contribuții retroactive la 
asigurările sociale în conformitate cu 
Regulamentul 987/2009/CE.

Or. en

Amendamentul 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
sau să recupereze o amendă sau să notifice 
o decizie care impune o sancțiune sau o 
amendă, în măsura în care actele cu 
putere de lege și actele administrative și 
practicile administrative în vigoare în 
statul membru al autorității solicitate 
permit o astfel de acțiune pentru cereri 
sau decizii similare.

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
sau să recupereze o amendă sau contribuții 
retroactive la asigurările sociale sau să 
notifice o decizie care impune o sancțiune,
o amendă sau contribuții retroactive la 
asigurările sociale.

Or. en

Amendamentul 775
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
sau să recupereze o amendă sau să notifice 
o decizie care impune o sancțiune sau o 
amendă, în măsura în care actele cu 
putere de lege și actele administrative și 
practicile administrative în vigoare în 
statul membru al autorității solicitate 
permit o astfel de acțiune pentru cereri 
sau decizii similare.

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
sau să recupereze o amendă sau contribuții 
retroactive la asigurările sociale sau să 
notifice o decizie care impune o sancțiune 
sau o amendă sau contribuții retroactive la 
asigurările sociale.

Or. de

Amendamentul 776
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
sau să recupereze o amendă sau să notifice 
o decizie care impune o sancțiune sau o 
amendă, în măsura în care actele cu 
putere de lege și actele administrative și 
practicile administrative în vigoare în 
statul membru al autorității solicitate 
permit o astfel de acțiune pentru cereri 
sau decizii similare.

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
sau să recupereze o amendă sau să notifice 
o decizie care impune o sancțiune sau o 
amendă. 

Or. de
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Amendamentul 777
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
sau să recupereze o amendă sau să notifice 
o decizie care impune o sancțiune sau o 
amendă, în măsura în care actele cu 
putere de lege și actele administrative și 
practicile administrative în vigoare în 
statul membru al autorității solicitate 
permit o astfel de acțiune pentru cereri 
sau decizii similare.

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
sau să recupereze o amendă sau să o 
notifice cu privire la o decizie care impune 
o sancțiune sau o amendă;

Or. en

Amendamentul 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
sau să recupereze o amendă sau să notifice 
o decizie care impune o sancțiune sau o 
amendă, în măsura în care actele cu 
putere de lege și actele administrative și 
practicile administrative în vigoare în 
statul membru al autorității solicitate 
permit o astfel de acțiune pentru cereri 

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
sau să recupereze o amendă sau să notifice 
o decizie care impune o sancțiune sau o 
amendă.
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sau decizii similare.

Or. fr

Amendamentul 779
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
sau să recupereze o amendă sau să notifice 
o decizie care impune o sancțiune sau o 
amendă, în măsura în care actele cu putere 
de lege și actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în statul membru 
al autorității solicitate permit o astfel de 
acțiune pentru cereri sau decizii similare.

(2) Autoritatea solicitantă poate, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorității competente 
din alt stat membru să execute o sancțiune 
sau să recupereze o amendă sau contribuții 
retroactive la asigurările sociale sau să 
notifice o decizie care impune o sancțiune 
sau o amendă sau contribuții retroactive la 
asigurările sociale, în măsura în care 
actele cu putere de lege și actele 
administrative și practicile administrative 
în vigoare în statul membru al autorității 
solicitate permit o astfel de acțiune pentru 
cereri sau decizii similare.

Or. de

Amendamentul 780
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principiul asistenței reciproce nu se 
aplică în cazul infracțiunilor penale sau 
administrative pasibile de pedeapsă într-
un stat membru în virtutea obligațiilor ce 
decurg din Directiva privind detașarea 
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lucrătorilor.

Or. de

Amendamentul 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă din statul membru 
solicitant se asigură că cererea de 
executare a unei sancțiuni sau amenzi 
sau notificarea unei decizii care impune o 
sancțiune sau o amendă se efectuează în 
conformitate cu normele în vigoare în 
statul membru respectiv, în timp ce 
autoritatea competentă solicitată se 
asigură că notificarea sau recuperarea în 
statul membru solicitat se efectuează în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative naționale în vigoare în 
acesta din urmă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă din statul membru 
solicitant se asigură că cererea de 
executare a unei sancțiuni sau amenzi 
sau notificarea unei decizii care impune o 
sancțiune sau o amendă se efectuează în 
conformitate cu normele în vigoare în 

eliminat
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statul membru respectiv, în timp ce 
autoritatea competentă solicitată se 
asigură că notificarea sau recuperarea în 
statul membru solicitat se efectuează în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative și practicile 
administrative naționale în vigoare în 
acesta din urmă.

Or. en

Amendamentul 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea solicitantă nu poate efectua o 
cerere de executare a unei sancțiuni sau 
amenzi sau de notificare a unei decizii de 
impunere a unei sancțiuni sau amenzi 
dacă și atât timp cât amenda sau 
sancțiunea, precum și plângerea 
corespondentă și/sau instrumentul care 
permite executarea acesteia în statul 
membru solicitant sunt contestate în statul 
membru respectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea solicitantă nu poate efectua o 
cerere de executare a unei sancțiuni sau 
amenzi sau de notificare a unei decizii de 

Autoritatea solicitantă trebuie să justifice 
efectuarea unei cereri de executare a unei 
sancțiuni sau amenzi sau a unor 
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impunere a unei sancțiuni sau amenzi dacă 
și atât timp cât amenda sau sancțiunea, 
precum și plângerea corespondentă și/sau
instrumentul care permite executarea 
acesteia în statul membru solicitant sunt 
contestate în statul membru respectiv.

contribuții retroactive la asigurările 
sociale sau de notificare a unei decizii de 
impunere a unei sancțiuni sau amenzi dacă 
și atât timp cât amenda sau sancțiunea, 
precum și plângerea corespondentă și/sau 
instrumentul care permite executarea 
acesteia în statul membru solicitant sunt 
contestate în statul membru respectiv, cu 
excepția cazului în care executarea este 
permisă în statul membru solicitat.

Or. en

Amendamentul 785
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea solicitantă nu poate efectua o 
cerere de executare a unei sancțiuni sau 
amenzi sau de notificare a unei decizii de 
impunere a unei sancțiuni sau amenzi dacă 
și atât timp cât amenda sau sancțiunea, 
precum și plângerea corespondentă și/sau 
instrumentul care permite executarea 
acesteia în statul membru solicitant sunt 
contestate în statul membru respectiv.

Autoritatea solicitantă nu poate efectua o 
cerere de executare a unei sancțiuni sau 
amenzi sau de notificare a unei decizii de 
impunere a unei sancțiuni sau amenzi dacă 
și atât timp cât amenda sau sancțiunea, 
precum și plângerea corespondentă și/sau 
instrumentul care permite executarea 
acesteia în statul membru solicitant sunt 
contestate în statul membru respectiv. 
Acest lucru nu se aplică în cazul în care 
executarea este permisă în statul membru 
gazdă. 

Or. de

Amendamentul 786
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă în timpul procedurii se constată că 
prestatorul de servicii nu este stabilit în 
statul membru de stabilire sau că adresa 
ori alte date ale întreprinderii sunt false, 
autoritățile competente nu trebuie să 
stopeze procedura din motive formale, ci 
să analizeze cazul și să încerce să 
identifice persoana fizică sau juridică 
responsabilă pentru detașare.

Or. de

Amendamentul 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea solicitantă poate totuși să 
solicite înghețarea și confiscarea 
preventive ale activelor pentru a limita 
riscul de nerecuperare înainte de 
pronunțarea definitivă a deciziei, în 
conformitate cu Directiva (...) privind 
înghețarea și confiscarea produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni în 
Uniunea Europeană. Statul membru 
gazdă poate permite, în plus, afilierea 
automată a lucrătorilor în cauză la 
sistemul de securitate socială al statului 
membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă se află că prestatorul de servicii 
într-adevăr nu este stabilit în presupusul 
stat membru de stabilire sau că adresa sau 
datele întreprinderii sunt false, 
autoritățile componente nu închid 
procesul pe motive formale, ci anchetează 
în continuare chestiunea pentru a stabili 
identitatea persoanei fizice sau juridice 
responsabile cu detașarea.

Or. en

Amendamentul 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca urmare a cererii de către autoritatea 
solicitantă de executare unei sancțiuni sau 
de recuperare a unei amenzi sau de 
notificare a unei decizii de impunere a unei 
sancțiuni sau amenzi, autoritatea solicitată 
furnizează orice informații și asistență
reciprocă care ar putea fi utile pentru 
autoritatea solicitantă în vederea 
recuperării unei amenzi și/sau executării 
unei sancțiuni, precum și, în măsura 
posibilului, pentru creanța corespondentă.

Ca urmare a cererii de către autoritatea 
solicitantă de executare unei sancțiuni sau 
de recuperare a unei amenzi sau de 
notificare a unei decizii de impunere a unei 
sancțiuni sau amenzi, autoritatea solicitată 
furnizează fără întârziere informațiile și 
asistența reciprocă solicitate pentru 
autoritatea solicitantă în vederea 
recuperării unei amenzi și/sau executării 
unei sancțiuni, precum și pentru creanța 
corespondentă.

Or. en

Amendamentul 790
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca urmare a cererii de către autoritatea 
solicitantă de executare unei sancțiuni sau 
de recuperare a unei amenzi sau de 
notificare a unei decizii de impunere a unei 
sancțiuni sau amenzi, autoritatea solicitată 
furnizează orice informații și asistență
reciprocă care ar putea fi utile pentru 
autoritatea solicitantă în vederea 
recuperării unei amenzi și/sau a executării 
unei sancțiuni, precum și, în măsura 
posibilului, pentru creanța corespondentă.

(1) Ca urmare a cererii de către autoritatea 
solicitantă de executare unei sancțiuni sau 
de recuperare a unei amenzi sau de 
notificare a unei decizii de impunere a unei 
sancțiuni sau amenzi, autoritatea solicitată 
furnizează imediat informațiile și asistența
reciprocă ce ar putea fi utile pentru 
autoritatea solicitantă în vederea 
recuperării unei amenzi și/sau a executării 
unei sancțiuni, precum și, în măsura 
posibilului, pentru creanța corespondentă.

Or. de

Amendamentul 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul executării unei sancțiuni sau
al recuperării unei amenzi sau al notificării 
unei decizii de impunere a unei sancțiuni 
sau amenzi în statul membru solicitat, 
orice amendă sau sancțiune pentru care s-a 
făcut o cerere de recuperare sau o 
notificare este tratată ca și când ar fi o 
amendă sau o sancțiune din statul membru 
solicitat.

(2) În scopul executării unei sancțiuni, al 
recuperării unei amenzi sau al plății 
retroactive a unor contribuții la 
asigurările sociale sau al notificării unei 
decizii de impunere a unei sancțiuni,
amenzi sau plății retroactive a unor 
contribuții la asigurările sociale în statul 
membru solicitat, orice amendă, sancțiune 
sau plată retroactivă a unor contribuții la 
asigurările sociale pentru care s-a făcut o 
cerere de recuperare sau o notificare este 
tratată ca și când ar fi o amendă sau o 
sancțiune din statul membru solicitat.

Or. en

Amendamentul 792
Thomas Händel
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul executării unei sancțiuni sau 
al recuperării unei amenzi sau al notificării 
unei decizii de impunere a unei sancțiuni 
sau amenzi în statul membru solicitat, orice 
amendă sau sancțiune pentru care s-a făcut 
o cerere de recuperare sau o notificare este 
tratată ca și când ar fi o amendă sau o 
sancțiune din statul membru solicitat.

(2) În scopul executării unei sancțiuni sau 
al recuperării unei amenzi sau al plății 
retroactive a unor contribuții la 
asigurările sociale sau al notificării unei 
decizii de impunere a unei sancțiuni sau 
amenzi sau a plății retroactive a unor 
contribuții la asigurările sociale în statul 
membru solicitat, orice amendă sau 
sancțiune sau plată retroactivă a unor 
contribuții la asigurările sociale pentru 
care s-a făcut o cerere de recuperare sau o 
notificare este tratată ca și când ar fi o 
amendă sau o sancțiune din statul membru 
solicitat.

Or. de

Amendamentul 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul executării unei sancțiuni sau 
al recuperării unei amenzi sau al notificării 
unei decizii de impunere a unei sancțiuni 
sau amenzi în statul membru solicitat, orice 
amendă sau sancțiune pentru care s-a făcut 
o cerere de recuperare sau o notificare este 
tratată ca și când ar fi o amendă sau o 
sancțiune din statul membru solicitat.

(2) În scopul executării unei sancțiuni sau 
al recuperării unei amenzi sau a unor 
contribuții retroactive la asigurările 
sociale sau al notificării unei decizii de 
impunere a unei sancțiuni sau amenzi în 
statul membru solicitat, orice amendă sau 
sancțiune pentru care s-a făcut o cerere de 
recuperare sau o notificare este tratată ca și 
când ar fi o amendă sau o sancțiune din 
statul membru solicitat.

Or. en
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Amendamentul 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea solicitată informează în cel 
mai scurt timp autoritatea solicitantă în 
privința cursului dat cererii sale de 
notificare sau executare/recuperare și, în 
special, în legătură cu data la care decizia 
sau actul a fost trimis sau notificat 
destinatarului.

(3) Autoritatea solicitată informează în cel 
mai scurt timp autoritatea solicitantă în 
privința cursului dat cererii sale de 
informare, de notificare sau 
executare/recuperare și, în special, în 
legătură cu data la care decizia sau actul a 
fost trimis sau notificat destinatarului.

Se folosește aceeași procedură și în cazul 
în care există obstacole semnificative în 
calea prelucrării cu succes a cererii.

Or. en

Amendamentul 795
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea solicitată informează în cel 
mai scurt timp autoritatea solicitantă în 
privința cursului dat cererii sale de 
notificare sau de executare/recuperare și în 
special, în legătură cu data la care decizia 
sau actul a fost trimis sau notificat 
destinatarului.

(3) Autoritatea solicitată informează în cel 
mai scurt timp autoritatea solicitantă în 
privința cursului dat cererii sale de 
informare, de notificare sau de 
executare/recuperare și în special, în 
legătură cu data la care decizia sau actul a 
fost trimis sau notificat destinatarului.

Se folosește aceeași procedură și în cazul 
în care există obstacole semnificative în 
calea prelucrării cu succes a cererii.

Or. de
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Amendamentul 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea solicitată informează în cel 
mai scurt timp autoritatea solicitantă în 
privința cursului dat cererii sale de 
notificare sau executare/recuperare și, în 
special, în legătură cu data la care decizia 
sau actul a fost trimis sau notificat 
destinatarului.

(3) Autoritatea solicitată informează în cel 
mai scurt timp autoritatea solicitantă în 
privința cursului dat cererii sale de 
informare, de notificare sau 
executare/recuperare și, în special, în 
legătură cu data la care decizia sau actul a 
fost trimis sau notificat destinatarului.

Or. en

Amendamentul 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se folosește aceeași procedură și în cazul 
în care există obstacole semnificative în 
calea prelucrării cu succes a cererii.

Or. en

Amendamentul 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile privind recuperarea amenzilor 
sau executarea sancțiunilor se aplică și în 
cazul amenzilor impuse ca parte a unor 
hotărâri executorii statutare luate de 
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instanțele responsabile în materie de drept 
al muncii.

Or. en

Amendamentul 799
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dispozițiile privind recuperarea 
amenzilor sau executarea sancțiunilor se 
aplică și în cazul amenzilor impuse ca 
parte a unor hotărâri executorii statutare 
luate de instanțele naționale.

Or. en

Justificare

Trebuie să se permită fie instanțelor din statul-gazdă, fie celor din statul de stabilire să 
intenteze procese întreprinderile care încalcă legislațiile naționale și legislația Uniunii și să 
impună amenzi acestora, precum și să acorde despăgubirile corespunzătoare și alte sume 
lucrătorilor care sunt victime ale acestor încălcări ale legii.

Amendamentul 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolele 13 și 14 se aplică și 
hotărârilor adoptate în cadrul reuniunilor 
care fac parte din procedurile 
profesionale, inclusiv reuniunile de 
mediere între partenerii sociali.

Or. en
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Amendamentul 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în cursul procedurii de 
executare/recuperare sau de notificare, 
amenda, sancțiunea și/sau creanța 
corespondentă este contestată de către 
prestatorul de servicii în cauză sau de o 
parte interesată, procedura de executare 
transfrontalieră a amenzii sau sancțiunii se 
suspendă în așteptarea deciziei autorității 
naționale competente în domeniu.

(1) În cazul în care, în cursul procedurii de 
executare/recuperare sau de notificare, 
amenda, sancțiunea și/sau creanța 
corespondentă este contestată de către 
prestatorul de servicii în cauză sau de o 
parte interesată, procedura de executare 
transfrontalieră a amenzii sau sancțiunii se 
suspendă în așteptarea deciziei autorității 
naționale competente în domeniu. 
Autoritatea solicitantă notifică fără 
întârziere partea solicitată cu privire la 
această contestație. Autoritatea solicitantă 
poate totuși să solicite înghețarea și 
confiscarea preventivă a activelor pentru 
a limita riscul de nerecuperare înainte de 
pronunțarea definitivă a deciziei, în 
conformitate cu Directiva (...) privind 
înghețarea și confiscarea produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni în 
Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în cursul procedurii de 
executare/recuperare sau de notificare, 
amenda, sancțiunea și/sau creanța 
corespondentă este contestată de către 

(1) În cazul în care, în cursul procedurii de 
executare/recuperare sau de notificare, 
amenda, sancțiunea și/sau creanța 
corespondentă este contestată în statul 
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prestatorul de servicii în cauză sau de o 
parte interesată, procedura de executare 
transfrontalieră a amenzii sau sancțiunii se 
suspendă în așteptarea deciziei autorității 
naționale competente în domeniu.

membru solicitant de către prestatorul de
servicii în cauză în conformitate cu 
reglementările aplicabile pentru 
contestare, procedura de executare 
transfrontalieră a amenzii sau sancțiunii se 
suspendă în așteptarea deciziei autorității 
naționale competente în domeniu.

Or. en

Amendamentul 803
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în cursul procedurii de 
executare/recuperare sau de notificare, 
amenda, sancțiunea și/sau creanța 
corespondentă este contestată de către 
prestatorul de servicii în cauză sau de o 
parte interesată, procedura de executare 
transfrontalieră a amenzii sau a sancțiunii 
se suspendă în așteptarea deciziei 
autorității naționale competente în 
domeniu.

(1) În cazul în care, în cursul procedurii de 
executare/recuperare sau de notificare, 
amenda, sancțiunea și/sau creanța 
corespondentă este contestată de către 
prestatorul de servicii în cauză sau de o 
parte interesată, procedura de executare 
transfrontalieră a amenzii sau a sancțiunii 
se suspendă în așteptarea deciziei 
autorității naționale competente în domeniu 
a statului membru solicitant.

Or. de

Amendamentul 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul -17 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -17
(1) Prezenta directivă și 
Directiva 96/71/CE nu aduc atingere 
dreptului statelor membre de a aplica sau 
de a adopta acte cu putere de lege sau acte 
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administrative mai favorabile pentru 
lucrători sau de a promova ori de a 
permite încheierea între partenerii sociali 
a unor contracte colective de muncă mai 
favorabile lucrătorilor.
(2) Punerea în aplicare a prezentei 
directive nu constituie în niciun caz un 
motiv întemeiat pentru a justifica o
reducere a nivelului general de protecție a 
lucrătorilor din domeniile reglementate de 
prezenta directivă și de 
Directiva 96/71/CE. Această dispoziție nu 
aduce atingere drepturilor statelor 
membre și/sau ale personalului de 
conducere și ale forței de muncă de a 
adopta, în funcție de evoluția 
împrejurărilor, acte cu putere de lege, 
acte administrative sau de natură 
contractuală diferite de cele aflate în 
vigoare la data adoptării prezentei 
directive, cu condiția să fie respectate 
întotdeauna cerințele minime prevăzute în 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 805
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 17 a – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește condițiile de muncă 
aplicabile lucrătorilor detașați în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) 
din Directiva privind detașarea 
lucrătorilor, este vorba de cerințe minime. 
Prezenta directivă și Directiva 96/71/CE 
nu aduc atingere dreptului statelor 
membre de a aplica sau de a adopta prin 
acte cu putere de lege sau acte 
administrative salarii și condiții de muncă 
mai avantajoase pentru lucrători decât 
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cele stabilite la articolul 3 alineatele (7), 
(8) și (10) din Directiva 96/71/CE sau de a 
încuraja sau permite încheierea de 
convenții sau acorduri salariale colective 
între partenerii sociali, mai avantajoase 
pentru lucrători.

Or. de

Amendamentul 806
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 17 a – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza obiectivele și misiunile de 
interes public în acord cu principiul 
egalității de tratament și al 
nediscriminării și dacă acest lucru este 
mai avantajos pentru lucrători, statele 
membre pot promova la nivel național, 
regional și local acordarea de salarii și 
condiții de muncă egale pentru locuri de 
muncă similare, prin adoptarea sau 
aplicarea de reglementări legislative, de 
regulamente și/sau acte administrative, în 
special în domeniul achizițiilor publice. 
Același lucru se aplică în cazul 
lucrătorilor detașați. Prezenta dispoziție 
nu aduce atingere prezentei directive și 
Directivei 96/71/CE.
Pentru întreprinderile transnaționale care 
sunt stabilite în alt stat membru, statele 
membre pot stabili aplicarea de convenții 
salariale colective care să depășească 
cadrul condițiilor de muncă minime 
consacrate în legi, regulamente sau acte 
administrative.

Or. de
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Amendamentul 807
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 17 a – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili că acele 
condiții de muncă în vigoare într-o 
regiune pentru întreprinderi, meserii sau
branșe similare sunt condiții de muncă 
mai favorabile în sensul articolului 3 din 
Directiva 96/71/CE.

Or. de

Amendamentul 808
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 17 a – paragraful 4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre în care nu există un 
sistem al forței obligatorii generale pot 
stabili ca fiind condiții de muncă mai 
avantajoase acele convenții colective 
aplicabile întreprinderilor care se aplică 
într-o regiune unor întreprinderi similare 
din branșa respectivă. În acest caz se iau 
în considerare practicile corespunzătoare.

Or. de

Amendamentul 809
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 17 a – paragraful 5 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă și Directiva 96/71/CE 
nu împiedică statele membre să adopte 
Convenția nr. 94 a OIM.

Or. de

Amendamentul 810
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 17 a – paragraful 6 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste directive nu împiedică 
introducerea sau aplicarea de mecanisme 
de indexare a salariilor sau a salariilor 
minime și nici aplicarea acestora în cazul 
lucrătorilor detașați.

Or. de

Amendamentul 811
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 17 a– paragraful 7 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punerea în aplicare a prezentei directive 
nu poate servi ca justificare pentru 
scăderea nivelului general de protecție 
acordat lucrătorilor care intră sub 
incidența directivei și a Directivei 
96/71/CE.

Or. de
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Amendamentul 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cooperarea administrativă și asistența 
reciprocă între autoritățile competente ale 
statelor membre prevăzute la articolele 6, 
7, articolul 10 alineatul (3), articolele 13, 
14 și 15 sunt puse în aplicare prin 
intermediul Sistemului de informare al 
pieței interne (IMI), instituit prin [trimitere 
la Regulamentul IMI]89.

(1) Cooperarea administrativă și asistența 
reciprocă între autoritățile competente ale 
statelor membre prevăzute la articolele 6, 
7, articolul 10 alineatul (3), articolele 13, 
14 și 15 sunt puse în aplicare prin 
intermediul Sistemului de informare al 
pieței interne (IMI), instituit prin [trimitere 
la Regulamentul IMI] sau prin alte metode 
consacrate de cooperare care au fost 
aprobate de la caz la caz de statele 
membre sau prin intermediul unor 
acorduri bilaterale.

Or. en

Amendamentul 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cooperarea administrativă și asistența 
reciprocă între autoritățile competente ale 
statelor membre prevăzute la articolele 6, 
7, articolul 10 alineatul (3), articolele 13, 
14 și 15 sunt puse în aplicare prin 
intermediul Sistemului de informare al 
pieței interne (IMI), instituit prin [trimitere 
la Regulamentul IMI].

(1) Cooperarea administrativă între 
autoritățile competente ale statelor membre 
prevăzute la articolele 6, 7, articolul 10 
alineatul (3), articolele 13, 14 și 15 este, în 
măsura posibilului, pusă în aplicare prin 
intermediul Sistemului de informare al 
pieței interne (IMI), instituit prin [trimitere 
la Regulamentul IMI]89, și este însoțită de 
alte mijloace consacrate de cooperare, 
cum ar fi acordurile bilaterale.

Or. en
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Amendamentul 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Asistența reciprocă între autoritățile 
competente ale statelor membre prevăzută 
la articolul relevant din prezenta directivă 
și din Directiva 96/71/CE este pusă în 
aplicare prin mijloacele consacrate 
existente și este susținută, dacă este 
posibil, prin utilizarea Sistemului de 
informare al pieței interne (IMI), instituit 
prin [trimitere la Regulamentul IMI].

Or. en

Amendamentul 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot continua să aplice 
acordurile bilaterale privind cooperarea 
administrativă între autoritățile lor 
competente în ceea ce privește aplicarea și 
monitorizarea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE, cu condiția ca aceste 
acorduri să nu aducă atingere drepturilor 
și obligațiilor lucrătorilor și 
întreprinderilor în cauză.

(2) În conformitate cu principiile 
prevăzute la articolele 4 și 5 din 
Directiva 96/71/CE, statele membre pot să 
aplice acorduri bilaterale privind 
cooperarea administrativă și asistența 
reciprocă între autoritățile lor competente 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
Directivei 96/71/CE și a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot continua să aplice 
acordurile bilaterale privind cooperarea 
administrativă între autoritățile lor 
competente în ceea ce privește aplicarea și 
monitorizarea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE, cu condiția ca aceste 
acorduri să nu aducă atingere drepturilor 
și obligațiilor lucrătorilor și 
întreprinderilor în cauză.

(2) Statele membre pot continua să aplice 
acordurile bilaterale privind cooperarea 
administrativă între autoritățile lor 
competente în ceea ce privește aplicarea și 
monitorizarea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE.

Or. fr

Amendamentul 817
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot continua să aplice 
acordurile bilaterale privind cooperarea 
administrativă între autoritățile lor 
competente în ceea ce privește aplicarea și 
monitorizarea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE, cu condiția ca aceste 
acorduri să nu aducă atingere drepturilor și 
obligațiilor lucrătorilor și întreprinderilor 
în cauză.

(2) Statele membre pot continua să aplice 
acordurile bilaterale privind cooperarea 
administrativă între autoritățile lor 
competente în ceea ce privește aplicarea și 
monitorizarea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE, precum și să încheie 
noi acorduri, cu condiția ca aceste acorduri 
să nu aducă atingere drepturilor și 
obligațiilor lucrătorilor și întreprinderilor 
în cauză.

Or. de
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Amendamentul 818
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot continua să aplice 
acordurile bilaterale privind cooperarea 
administrativă între autoritățile lor 
competente în ceea ce privește aplicarea și 
monitorizarea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE, cu condiția ca aceste 
acorduri să nu aducă atingere drepturilor și 
obligațiilor lucrătorilor și întreprinderilor 
în cauză.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot continua să aplice 
acordurile bilaterale privind cooperarea 
administrativă între autoritățile lor 
competente în ceea ce privește aplicarea și 
monitorizarea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE, cu condiția ca aceste 
acorduri să nu aducă atingere drepturilor și 
obligațiilor lucrătorilor și întreprinderilor 
în cauză.

(2) Statele membre pot continua să aplice 
acordurile bilaterale sau să încheie noi 
acorduri bilaterale privind cooperarea 
administrativă între autoritățile lor 
competente în ceea ce privește aplicarea și 
monitorizarea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor 
detașați, menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE, cu condiția ca aceste 
acorduri să nu aducă atingere drepturilor și 
obligațiilor lucrătorilor și întreprinderilor 
în cauză.

Or. en
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Amendamentul 820
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În contextul acordurilor bilaterale 
menționate la alineatul (2), autoritățile 
competente ale statelor membre trebuie să 
utilizeze IMI cât mai mult posibil. În orice 
caz, dacă o autoritate competentă din 
unul dintre statele membre în cauză a 
utilizat IMI, acesta va fi folosit pentru 
orice acțiune ulterioară necesară și va 
avea întâietate față de mecanismul 
(mecanismele) prevăzut(e) în acest acord 
bilateral cu privire la cooperarea 
administrativă și la asistența reciprocă.

eliminat

Or. de

Amendamentul 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În contextul acordurilor bilaterale 
menționate la alineatul (2), autoritățile 
competente ale statelor membre trebuie să 
utilizeze IMI cât mai mult posibil. În orice 
caz, dacă o autoritate competentă din 
unul dintre statele membre în cauză a 
utilizat IMI, acesta va fi folosit pentru 
orice acțiune ulterioară necesară și va 
avea întâietate față de mecanismul 
(mecanismele) prevăzut(e) în acest acord 
bilateral cu privire la cooperarea 
administrativă și la asistența reciprocă.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În contextul acordurilor bilaterale 
menționate la alineatul (2), autoritățile 
competente ale statelor membre trebuie să 
utilizeze IMI cât mai mult posibil. În orice 
caz, dacă o autoritate competentă din 
unul dintre statele membre în cauză a 
utilizat IMI, acesta va fi folosit pentru 
orice acțiune ulterioară necesară și va 
avea întâietate față de mecanismul 
(mecanismele) prevăzut(e) în acest acord 
bilateral cu privire la cooperarea 
administrativă și la asistența reciprocă.

(3) În contextul acordurilor bilaterale 
menționate la alineatul (2), autoritățile 
competente ale statelor membre utilizează
IMI cât mai mult posibil.

Or. en

Amendamentul 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În contextul acordurilor bilaterale 
menționate la alineatul (2), autoritățile 
competente ale statelor membre trebuie să 
utilizeze IMI cât mai mult posibil. În orice 
caz, dacă o autoritate competentă din unul 
dintre statele membre în cauză a utilizat 
IMI, acesta va fi folosit pentru orice acțiune 
ulterioară necesară și va avea întâietate 
față de mecanismul (mecanismele) 
prevăzut(e) în acest acord bilateral cu 
privire la cooperarea administrativă și la 

(3) În contextul acordurilor bilaterale 
menționate la alineatul (2), autoritățile 
competente ale statelor membre utilizează
IMI cât mai mult posibil. În orice caz, dacă 
o autoritate competentă din unul dintre 
statele membre în cauză a utilizat IMI, 
acesta se folosește pentru orice acțiune 
ulterioară necesară.
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asistența reciprocă.

Or. fr

Amendamentul 824
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea competentă include 
informațiile menționate la articolul 9 
alineatul (1) literele (a) și (d) și la 
articolul 3 alineatul (1) în sistemul IMI 
pentru a fi disponibile imediat altor 
autorități competente.

Or. en

Amendamentul 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Clauză privind menținerea nivelului de 
protecție – Dispoziții mai favorabile
(1) Prezenta directivă și 
Directiva 96/71/CE nu aduc atingere 
dreptului statelor membre de a aplica sau 
de a adopta acte cu putere de lege sau acte 
administrative mai favorabile pentru 
lucrători sau de a promova ori de a 
permite încheierea între partenerii sociali 
a unor contracte colective de muncă mai 
favorabile lucrătorilor.
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(2) Punerea în aplicare a prezentei 
directive nu constituie în niciun caz un 
motiv întemeiat pentru a justifica o 
reducere a nivelului general de protecție a 
lucrătorilor din domeniile reglementate de 
prezenta directivă și de 
Directiva 96/71/CE. Aceasta nu aduce 
atingere drepturilor statelor membre 
și/sau ale partenerilor sociali de a adopta, 
în funcție de evoluția împrejurărilor, acte 
cu putere de lege, acte administrative sau 
de natură contractuală diferite de cele 
aflate în vigoare la data adoptării 
prezentei directive, cu condiția de a fi 
respectate cerințele minime cuprinse în 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Lista neagră la nivelul UE a încălcărilor 

grave
În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia 
prezintă Consiliului și Parlamentului 
European o evaluare de impact privind 
fezabilitatea unei liste negre la nivelul UE 
în care să figureze persoanele fizice și 
juridice care au încălcat în mod grav și 
repetat dispozițiile Directivei 96/71/CE și 
ale prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transpunerea Transpunerea și nerespectarea

Or. en

Amendamentul 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care statele membre nu 
transpun dispozițiile prezentei directive, 
Comisia lansează o procedură ordinară de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor sau 
este însărcinată de Parlamentul European 
să analizeze posibilitatea lansării acestei 
proceduri sau, dacă este cazul, să o 
lanseze.

Or. en

Amendamentul 829
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea Raportarea și revizuirea Directivei 
96/71/CE

Or. de
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Amendamentul 830
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai târziu de cinci ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 
înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European cu privire la 
punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei 
directive și formulează, după caz, 
propuneri adecvate.

Nu mai târziu de cinci ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 
înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European cu privire la 
punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei 
directive.

Dacă din aceste rapoarte nu reiese nicio 
îmbunătățire semnificativă a situației 
lucrătorilor detașați, la un an de la
expirarea perioadei de raportare 
menționate la alineatul (1), Directiva 
96/71/CE este revizuită astfel încât 
articolul 3 alineatul (1) a doua liniuță, 
coroborat cu litera (c) și articolul (8) să se 
aplice nu doar salariilor minime, ci și 
salariilor egale și nu doar convențiilor 
colective cu forță general obligatorie, ci și 
tuturor convențiilor colective, în măsura 
în care sunt îndeplinite condițiile necesare 
în acest sens. Lucrătorii detașați 
beneficiază de drepturi egale cu lucrătorii 
nedetașați din statul membru gazdă în 
ceea ce privește plata salariilor, a 
indemnizațiilor și a altor elemente de 
remunerație, concediul de odihnă și 
celelalte condiții de muncă.

Or. de

Amendamentul 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai târziu de cinci ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 
înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European cu privire la 
punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei 
directive și formulează, după caz, 
propuneri adecvate.

Nu mai târziu de cinci ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 
înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European cu privire la 
punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei 
directive și formulează, după caz, 
propuneri adecvate. Acest raport este 
însoțit de analize de risc realizate periodic 
de către autoritățile competente pentru a 
permite identificarea sectoarelor de 
activitate în care se recurge frecvent la 
lucrători detașați pentru prestarea de 
servicii pe teritoriul lor. Aceste analize 
trebuie să permită cartografierea, la nivel 
european, a problemelor și nevoilor 
speciale din sectoarele specifice, a 
antecedentelor în materie de nerespectare 
a legislației, precum și a vulnerabilității 
anumitor grupuri de lucrători.

Or. fr

Amendamentul 832
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai târziu de cinci ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 
înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European cu privire la 
punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei 
directive și formulează, după caz, 
propuneri adecvate.

Nu mai târziu de trei ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 
înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European cu privire la 
punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei 
directive și formulează, după caz, 
propuneri adecvate.

Or. en
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Amendamentul 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai târziu de cinci ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 
înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European cu privire la 
punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei 
directive și formulează, după caz, 
propuneri adecvate.

Nu mai târziu de cinci ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 
înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și
Comitetului Regiunilor cu privire la 
punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei 
directive și formulează, după caz, 
propuneri adecvate.

Or. en


