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Amendamentul 217
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă instituie un cadru 
general comun de dispoziții, măsuri și 
mecanisme de control adecvate, necesare 
pentru punere în aplicare, aplicare și 
executare mai bună și mai uniformă a 
Directivei 96/71/CE, inclusiv măsuri 
pentru a preveni și sancționa orice 
încălcare și eludare a normelor aplicabile.

(1) Prezenta directivă instituie o serie de 
dispoziții, măsuri și mecanisme de control
care să permită statelor membre o punere 
în aplicare, aplicare și executare mai bună 
și mai uniformă a Directivei 96/71/CE, 
inclusiv măsuri pentru a preveni și 
sancționa orice încălcare și eludare a
condițiilor de muncă și de încadrare în 
muncă care se aplică în locul unde 
urmează să fie furnizat serviciul, fără a 
aduce atingere unui tratament mai 
avantajos pentru lucrător.

Or. en

Amendamentul 218
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă instituie un cadru 
general comun de dispoziții, măsuri și 
mecanisme de control adecvate, necesare 
pentru punere în aplicare, aplicare și 
executare mai bună și mai uniformă a 
Directivei 96/71/CE, inclusiv măsuri 
pentru a preveni și sancționa orice 
încălcare și eludare a normelor aplicabile.

(1) Prezenta directivă consolidează 
măsurile și mecanismele de control ale 
statelor membre și instituie un cadru 
general comun de dispoziții, măsuri și 
mecanisme de control adecvate, necesare 
pentru o punere în aplicare, aplicare și 
executare mai bună și mai uniformă a 
Directivei 96/71/CE, inclusiv măsuri 
pentru a preveni și sancționa orice 
încălcare și eludare a normelor aplicabile, 
făcând, în același timp, eforturi pentru a 
nu limita în niciun fel mecanismele și 
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măsurile de control ale statelor membre.

Or. de

Amendamentul 219
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă instituie un cadru 
general comun de dispoziții, măsuri și 
mecanisme de control adecvate, necesare
pentru punere în aplicare, aplicare și 
executare mai bună și mai uniformă a
Directivei 96/71/CE, inclusiv măsuri 
pentru a preveni și sancționa orice 
încălcare și eludare a normelor aplicabile.

(1) Prezenta directivă instituie o serie de 
dispoziții, măsuri și mecanisme de control
specifice pentru a sprijini statele membre
în punerea în aplicare, aplicarea și 
executarea Directivei 96/71/CE, inclusiv 
măsuri pentru a preveni și sancționa orice 
încălcare și eludare a normelor aplicabile, 
fără a aduce atingere domeniului de 
aplicare al Directivei 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 220
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă clarifică ce măsuri 
intră sub incidența dispozițiilor de ordine 
publică, dispoziții care acoperă normele 
obligatorii de la care nu pot exista 
derogări și care, prin caracterul și scopul 
lor, corespund motivelor imperative de 
interes general.

Or. en
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Amendamentul 221
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă urmărește garantarea 
respectării unui nivel adecvat de protecție 
minimă a drepturilor lucrătorilor detașați
pentru prestarea transfrontalieră de 
servicii, facilitând în același timp 
exercitarea libertății de a presta servicii 
pentru prestatorii de servicii și promovând 
un climat de concurență loială între 
aceștia din urmă.

Prezenta directivă urmărește să garanteze 
că statele membre pot pune în executare 
cu succes Directiva 96/71/CE. Prezenta 
directivă instituie instrumente de punere 
în aplicare necesare pentru asigurarea
unui tratament egal al lucrătorilor detașați
în ceea ce privește ansamblul condițiilor 
de muncă și de încadrare în muncă care 
se aplică în locul unde urmează să fie 
furnizat serviciul, în conformitate cu 
legislația națională sau practicile statelor 
membre.

Or. de

Amendamentul 222
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă urmărește garantarea 
respectării unui nivel adecvat de protecție 
minimă a drepturilor lucrătorilor detașați
pentru prestarea transfrontalieră de 
servicii, facilitând în același timp 
exercitarea libertății de a presta servicii 
pentru prestatorii de servicii și promovând 
un climat de concurență loială între 
aceștia din urmă.

În conformitate cu articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE, prezenta directivă
instituie instrumente de punere în 
aplicare necesare pentru asigurarea unui
tratament egal al lucrătorilor detașați în 
ceea ce privește ansamblul condițiilor de 
muncă și de încadrare în muncă care se 
aplică în locul unde urmează să fie 
furnizat serviciul, în conformitate cu 
legislația națională sau practicile statelor 
membre și, așadar, contribuie la
garantarea concurenței loiale în cadrul 
pieței unice.
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Or. en

Amendamentul 223
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă urmărește garantarea 
respectării unui nivel adecvat de protecție
minimă a drepturilor lucrătorilor detașați 
pentru prestarea transfrontalieră de servicii,
facilitând în același timp exercitarea 
libertății de a presta servicii pentru 
prestatorii de servicii și promovând un 
climat de concurență loială între aceștia 
din urmă.

Prezenta directivă urmărește garantarea 
respectării unui nivel adecvat de protecție a 
drepturilor lucrătorilor detașați pentru 
prestarea transfrontalieră de servicii,
promovând, în același timp, un climat de 
concurență loială între prestatorii de 
servicii.

Or. en

Amendamentul 224
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă urmărește garantarea 
respectării unui nivel adecvat de protecție 
minimă a drepturilor lucrătorilor detașați 
pentru prestarea transfrontalieră de servicii, 
facilitând în același timp exercitarea 
libertății de a presta servicii pentru 
prestatorii de servicii și promovând un 
climat de concurență loială între aceștia 
din urmă.

Prezenta directivă urmărește facilitarea 
exercitării libertății de a presta servicii 
pentru prestatorii de servicii și 
promovarea unui climat de concurență 
loială între aceștia, garantând, în același 
timp, respectarea unui nivel adecvat de 
protecție minimă a drepturilor lucrătorilor 
detașați pentru prestarea transfrontalieră de 
servicii.

Or. en

Amendamentul 225
Jutta Steinruck
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă urmărește garantarea
respectării unui nivel adecvat de protecție 
minimă a drepturilor lucrătorilor detașați 
pentru prestarea transfrontalieră de servicii, 
facilitând în același timp exercitarea 
libertății de a presta servicii pentru 
prestatorii de servicii și promovând un 
climat de concurență loială între aceștia din 
urmă.

Prezenta directivă urmărește garantarea
protecției drepturilor lucrătorilor detașați 
pentru prestarea transfrontalieră de servicii, 
facilitând în același timp exercitarea 
libertății de a presta servicii pentru 
prestatorii de servicii și promovând un 
climat de concurență loială între aceștia din 
urmă.

Or. en

Amendamentul 226
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu aduce atingere în 
niciun fel competențelor statelor membre 
de a defini standardele obligatorii în 
domeniul muncii și condițiile de muncă 
pentru toți lucrătorii care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul lor în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (10) din Directiva 
96/71/CE, cu condiția ca aceste standarde 
să nu fie protecționiste și discriminatorii.

Or. en

Amendamentul 227
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă garantează 
tratamentul egal pentru lucrătorii detașați 
în temeiul dispozițiilor privind protecția 
socială și în domeniul muncii aplicabile 
în locul unde este furnizat serviciul și în 
conformitate cu condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă stabilite în legislația 
națională și/sau în contractele colective 
pentru a institui principiul remunerării și 
condițiilor egale pentru muncă egală în 
același loc de muncă.

Or. de

Amendamentul 228
Heinz K. Becker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care dispozițiile prezentei 
directive de punere în executare sunt mai 
specifice sau depășesc sfera de aplicare a 
principiilor stabilite în Directiva 
96/71/CE, dispozițiile Directivei 96/71/CE 
nu prevalează.

Or. en

Amendamentul 229
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu afectează în (2) Prezenta directivă nu afectează în 
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niciun fel exercitarea drepturilor 
fundamentale, astfel cum sunt recunoscute 
în statele membre, precum și de dreptul 
Uniunii, inclusiv dreptul sau libertatea de a 
intra în grevă sau de a întreprinde anumite 
acțiuni care țin de sistemele specifice de 
relații de muncă din statele membre, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale. Ea nu afectează nici dreptul de a 
negocia, de a încheia și de a pune în 
aplicare convenții colective și de a 
desfășura acțiuni colective în conformitate 
cu legislațiile și practicile naționale.

niciun fel exercitarea drepturilor 
fundamentale, astfel cum sunt recunoscute 
în statele membre, precum și în legislația 
internațională, Convențiile OIM și Carta 
drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul 
sau libertatea de a intra în grevă sau de a 
întreprinde anumite acțiuni care țin de 
sistemele specifice de relații de muncă din 
statele membre, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale. Ea nu 
afectează nici dreptul de a negocia, de a 
încheia și de a pune în aplicare convenții 
colective și de a desfășura acțiuni colective 
în conformitate cu legislațiile și practicile 
naționale.

Or. en

Amendamentul 230
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr,
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu afectează în 
niciun fel exercitarea drepturilor 
fundamentale, astfel cum sunt recunoscute 
în statele membre, precum și de dreptul
Uniunii, inclusiv dreptul sau libertatea de a 
intra în grevă sau de a întreprinde anumite 
acțiuni care țin de sistemele specifice de 
relații de muncă din statele membre, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale. Ea nu afectează nici dreptul de a 
negocia, de a încheia și de a pune în 
aplicare convenții colective și de a 
desfășura acțiuni colective în conformitate 
cu legislațiile și practicile naționale.

(2) Prezenta directivă nu afectează în 
niciun fel exercitarea drepturilor 
fundamentale, astfel cum sunt recunoscute 
în statele membre, precum și la nivelul
Uniunii și la nivel internațional, inclusiv 
dreptul sau libertatea de a intra în grevă sau 
de a întreprinde anumite acțiuni care țin de 
sistemele specifice de relații de muncă din 
statele membre, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale. Ea nu 
afectează nici dreptul de a negocia, de a 
încheia și de a pune în aplicare convenții 
colective și de a desfășura acțiuni colective 
în conformitate cu legislațiile și practicile 
naționale.

Or. en

Amendamentul 231
Thomas Mann
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu afectează în 
niciun fel exercitarea drepturilor 
fundamentale, astfel cum sunt recunoscute 
în statele membre, precum și de dreptul 
Uniunii, inclusiv dreptul sau libertatea de a 
intra în grevă sau de a întreprinde anumite 
acțiuni care țin de sistemele specifice de 
relații de muncă din statele membre, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale. Ea nu afectează nici dreptul de a 
negocia, de a încheia și de a pune în 
aplicare convenții colective și de a 
desfășura acțiuni colective în conformitate 
cu legislațiile și practicile naționale.

(2) Prezenta directivă nu afectează în 
niciun fel exercitarea activităților de 
inspecție și control ale statelor membre 
pentru a asigura respectarea condițiilor 
minime de muncă și de încadrare în 
muncă și a combate munca nedeclarată. 
Ea nu afectează în niciun fel nici 
exercitarea drepturilor fundamentale, 
astfel cum sunt recunoscute în statele 
membre, precum și de dreptul Uniunii, 
inclusiv dreptul sau libertatea de a intra în 
grevă sau de a întreprinde anumite acțiuni 
care țin de sistemele specifice de relații de 
muncă din statele membre, în conformitate 
cu legislația și practicile naționale. Ea nu 
afectează nici dreptul de a negocia, de a 
încheia și de a pune în aplicare convenții 
colective și de a desfășura acțiuni colective 
în conformitate cu legislațiile și practicile 
naționale.

Or. de

Amendamentul 232
Frédéric Daerden

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În privința aplicării și punerii în 
executare a condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă, prezenta directivă 
respectă dispoziția de la articolul 1 
alineatul (4) din Directiva 96/71/CE, care 
prevede că: „Întreprinderile stabilite 
într-un stat care nu este membru al UE 
nu trebuie să beneficieze de un tratament 
mai favorabil decât întreprinderile 
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stabilite într-un stat membru.”

Or. en

Amendamentul 233
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care Directiva 96/71/CE 
intră în conflict cu prezenta directivă, 
prevalează principiile Directivei 
96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 234
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prezenta directivă urmărește să 
sprijine funcționarea pieței interne și să 
îmbunătățească punerea în aplicare a 
Directivei 96/71/CE. Statele membre iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
respectarea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă în locul unde 
urmează să fie furnizat serviciul și pentru 
a elimina orice formă de discriminare pe 
baza cetățeniei între lucrătorii din statele
membre în ceea ce privește încadrarea în 
muncă, remunerarea și alte condiții de 
muncă și de încadrare în muncă.

Or. en
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Amendamentul 235
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Prezenta directivă nu aduce atingere 
în niciun fel competențelor statelor 
membre de a defini standardele obligatorii 
în domeniul muncii și condițiile de muncă 
pentru toți lucrătorii care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul lor [în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (10) 
din Directiva 96/71/CE], cu condiția ca 
aceste standarde să nu fie protecționiste și 
discriminatorii.

Or. en

Amendamentul 236
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
În conformitate cu principiile 
subsidiarității și proporționalității și 
pentru a respecta sistemele de relații de 
muncă și cadrele juridice naționale deja 
în vigoare, prezenta directivă nu le solicită 
statelor membre să înlocuiască 
procedurile juridice existente referitoare 
la soluționarea litigiilor în ceea ce 
privește remunerarea, prin intermediul 
aplicării obligatorii a principiului 
răspunderii individuale și în solidar în 
cadrul lanțurilor de subcontractare, fie 
pentru fiecare sector în parte, fie în mod 
general, în cazul în care astfel de 
proceduri existente sunt deja corect 
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implementate și respectate.

Or. en

Justificare

Introducerea obligatorie a răspunderii individuale și în solidar în ceea ce privește lanțurile 
de subcontractare în majoritatea statelor membre în care aceasta nu se practică deja ar 
submina relațiile de muncă și cadrele juridice eficiente deja existente. Nu există dovezi care 
să sugereze faptul că extinderea unei astfel de tradiții, practicată într-un număr minoritar de 
state membre, ar duce la o mai bună punere în aplicare a directivei; de asemenea, contravine 
principiului subsidiarității.

Amendamentul 237
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Relația cu legislația Uniunii

(1) Prezenta directivă și Directiva 
96/71/CE se aplică fără a aduce atingere 
unui tratament mai avantajos pentru 
lucrători prevăzut în alte instrumente 
legislative ale Uniunii.
(2) În cazul în care prezenta directivă 
intră în conflict cu Directiva 96/71/CE, pe 
de-o parte, și cu Directiva 2008/104/CE 
privind munca prin agent de muncă 
temporară, pe de altă parte, are întâietate 
instrumentul care garantează lucrătorului 
tratamentul cel mai favorabil în ceea ce 
privește condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă.

Or. en

Amendamentul 238
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler
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Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
În cazul în care dispozițiile prezentei 
directive de punere în executare sunt mai 
specifice sau depășesc sfera de aplicare a 
principiilor stabilite în Directiva 
96/71/CE, dispozițiile Directivei 96/71/CE 
nu prevalează.

Or. en

Amendamentul 239
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin „autoritate competentă” se înțelege
o autoritate desemnată de un stat membru 
să îndeplinească anumite funcții în temeiul 
prezentei directive;

(a) prin „autoritate competentă” se înțelege
orice organism desemnat de un stat 
membru să îndeplinească anumite funcții în 
temeiul prezentei directive, inclusiv 
partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 240
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin „autoritate competentă” se înțelege
o autoritate desemnată de un stat membru 

(a) prin „autoritate competentă” se înțelege
orice organism sau autoritate desemnată 
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să îndeplinească anumite funcții în temeiul 
prezentei directive;

de un stat membru să îndeplinească 
anumite funcții în temeiul prezentei 
directive sau în temeiul Directivei 
96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 241
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm 
Harbour

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin „autoritate competentă” se înțelege
o autoritate desemnată de un stat membru 
să îndeplinească anumite funcții în temeiul 
prezentei directive;

(a) prin „autoritate competentă” se înțelege
autoritățile publice ale unui stat membru
desemnate de statul membru respectiv să 
îndeplinească anumite funcții în temeiul 
prezentei directive;

Or. en

Amendamentul 242
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) prin „lucrător detașat” se înțelege un 
lucrător care, pe o perioadă limitată, își 
desfășoară activitatea pe teritoriul unui 
stat membru altul decât cel în care 
locuiește în mod normal și lucrează de 
obicei pentru angajatorul său, în 
contextul unei prestări de servicii.

Or. en
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Amendamentul 243
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin „autoritate solicitantă” se înțelege 
autoritatea competentă dintr-un stat 
membru care transmite o cerere de 
asistență, de informații, de notificare sau de 
recuperare a unei sancțiuni sau a unei 
amenzi, astfel cum este menționată în 
capitolul V;

(b) prin „autoritate solicitantă” se înțelege 
autoritatea competentă dintr-un stat 
membru care transmite o cerere de 
asistență, de informații, de notificare sau de 
recuperare a unei sancțiuni sau a unei 
amenzi, astfel cum este menționată în 
capitolul VI;

Or. en

Amendamentul 244
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-
Chartier

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prin „lucrător detașat” se înțelege un 
lucrător care, pe o perioadă limitată, își 
desfășoară activitatea pe teritoriul unui 
stat membru altul decât cel în care 
locuiește în mod normal și lucrează de 
obicei pentru angajatorul său, în 
contextul unei prestări de servicii.

Or. en

Amendamentul 245
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prin „întreprindere stabilită într-un 
stat membru” se înțelege o întreprindere 
care desfășoară efectiv o activitate 
economică, astfel cum se menționează la 
articolul 49 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, de către
furnizor pentru o perioadă nedeterminată 
și cu ajutorul unei infrastructuri stabile 
de unde activitatea de prestare de servicii 
este asigurată în mod efectiv;

Or. en

Amendamentul 246
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prin „prestarea transfrontalieră de 
servicii” se înțelege prestarea provizorie 
sau ocazională de servicii în condițiile 
prevăzute la articolele 49 și 50 din TFUE 
și presupune o activitate economică 
substanțială în statul membru în care 
întreprinderea respectivă este stabilită;

Or. de

Amendamentul 247
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera cb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) prin „stat membru gazdă” se înțelege 
statul membru în care lucrătorul este 
detașat temporar în condițiile prevăzute în 
prezenta directivă și în Directiva 
96/71/CE.

Or. de

Amendamentul 248
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prevenirea abuzurilor și eludărilor Măsurile pentru punerea în executare, 
punerea în aplicare și controlul directivei

Or. en

Amendamentul 249
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prevenirea abuzurilor și eludărilor Măsurile pentru punerea în executare, 
punerea în aplicare și controlul directivei

Or. en

Amendamentul 250
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prevenirea abuzurilor și eludărilor Dispoziții minime de punere în aplicare și 
monitorizare

Or. en

Amendamentul 251
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prevenirea abuzurilor și eludărilor Seria minimă de măsuri de executare 
pentru punerea în aplicare și monitorizare

Or. e(n

Amendamentul 252
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente fac o 
evaluare globală a tuturor elementelor
factuale care caracterizează activitățile 
desfășurate de o întreprindere în statul
membru în care aceasta este stabilită și,
după caz, în statul membru în care are loc 
detașarea, în scopul de a stabili dacă
desfășoară în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative în statul 
membru în care este stabilită sau 
angajează personal numai în statul 
membru în care are loc detașarea. Se 
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aplică în totalitate următoarele condiții:
„statul membru de stabilire” este:

Or. en

Amendamentul 253
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită și în statul membru gazdă, în 
scopul de a stabili dacă desfășoară în mod 
real activități semnificative. Activitățile pur 
interne de gestionare și/sau administrative
în statul membru în care întreprinderea 
este stabilită sau activitățile exclusive de 
angajare de personal în statul membru 
gazdă exclud detașarea. Aceste elemente
includ cel puțin:

Or. de

Amendamentul 254
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
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caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită și în statul membru gazdă, în 
scopul de a stabili dacă desfășoară în mod 
real activități semnificative, altele decât 
cele pur interne de gestionare și/sau 
administrative. Activitățile pur interne de 
gestionare și/sau administrative în statul 
membru în care întreprinderea este 
stabilită sau activitățile exclusive de 
angajare de personal în statul membru 
gazdă exclud detașarea. Aceste elemente
includ cel puțin:

Or. de

Amendamentul 255
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste
elemente pot include:

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente fac o 
evaluare globală a tuturor elementelor
factuale care caracterizează activitățile 
desfășurate de o întreprindere în statul
membru în care aceasta este stabilită și,
după caz, în statul membru în care are loc 
detașarea, în scopul de a stabili dacă
desfășoară în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative în statul 
membru în care este stabilită sau 
angajează personal numai în statul 
membru în care are loc detașarea. În 
special, se iau în considerare următoarele
elemente:

Or. en
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Amendamentul 256
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, o întreprindere care detașează 
lucrători furnizează, la cerere, 
autorităților competente dovezi că 
desfășoară în mod real activități
substanțiale, altele decât cele pur interne 
de gestionare pe teritoriul statului membru 
în care este stabilită.

Autoritățile competente țin seama de toate 
elementele factuale care caracterizează 
aceste activități. Aceste măsuri pot 
include, dar nu se limitează la:

Or. en

Amendamentul 257
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, angajatorul comunică 
autorităților competente următoarele 
informații:
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elemente pot include:

Or. en

Amendamentul 258
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, angajatorul comunică 
autorităților competente următoarele 
informații:

Or. en

Amendamentul 259
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative.
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elemente pot include: Criteriile includ:

Or. en

Amendamentul 260
Tadeusz Cymański

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități. Aceste 
elemente includ:

Or. en

Justificare

Armonizare cu Directiva 2006/123/CE și cu Regulamentul 883/004/CE.

Amendamentul 261
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
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întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități. Aceste 
elemente pot include:

Or. en

Amendamentul 262
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, în cazul în care există îndoieli 
cu privire la natura detașării, autoritățile 
competente iau în considerare elementele 
factuale care caracterizează activitățile 
desfășurate de o întreprindere în statul în 
care aceasta este stabilită, în scopul de a 
stabili dacă îndeplinește în mod real 
activități semnificative, altele decât cele 
pur interne de gestionare și/sau 
administrative. Astfel de evaluări trebuie 
să fie proporționale și nediscriminatorii și
pot include următoarele elemente:

Or. en

Justificare

Este esențial ca punerea în aplicare a directivei să ofere o protecție eficace lucrătorilor 
detașați, menținând, în același timp, principiul tratamentului egal și al nediscriminării.
Autoritățile statelor membre nu trebuie să folosească metode de evaluare prea intruzive ca o 
formă de discriminare împotriva întreprinderilor din alte state membre. Măsurile de 
executare trebuie să protejeze drepturile lucrătorilor și să mențină libera circulație și 
libertatea de a presta servicii în cadrul pieței unice.
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Amendamentul 263
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente includ cel puțin: 

Or. de

Amendamentul 264
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități, altele 
decât cele pur interne de gestionare și/sau 
administrative. Aceste elemente includ 
numai:

Or. en
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Amendamentul 265
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă
detașează în mod real lucrători pe 
teritoriul unui alt stat membru în cadrul 
prestării transnaționale de servicii. Aceste 
elemente pot include numai:

Or. hu

Amendamentul 266
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include numai:

Or. en
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Amendamentul 267
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

(1) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități. Aceste 
elemente pot include numai:

Or. en

Amendamentul 268
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche 
Berès

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) locul în care întreprinderea își are 
sediul social și administrația, locul în care 
deține birourile, plătește impozite, este 
autorizată să își exercite activitatea sau 
este înregistrată la camerele de comerț 
sau organismele profesionale,

(a) locul în care întreprinderea își 
desfășoară activitatea economică 
substanțială în sectorul în care sunt 
angajați lucrătorii detașați;

Or. en

Amendamentul 269
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) locul în care întreprinderea își are 
sediul social și administrația, locul în care 
deține birourile, plătește impozite, este 
autorizată să își exercite activitatea sau 
este înregistrată la camerele de comerț 
sau organismele profesionale,

(a) locul în care întreprinderea își 
desfășoară activitatea economică 
substanțială în general și în sectorul în 
care sunt angajați lucrătorii detașați;

Or. en

Amendamentul 270
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) locul în care întreprinderea își are sediul 
social și administrația, locul în care deține 
birourile, plătește impozite, este autorizată 
să își exercite activitatea sau este 
înregistrată la camerele de comerț sau 
organismele profesionale,

(a) statul membru de stabilire este locul în 
care întreprinderea își desfășoară cea mai 
mare parte a activității sale economice, în 
care sunt executate cele mai multe dintre 
contractele sale cu clienții, în care își are 
sediul social și administrația, locul în care 
deține birourile, plătește impozite și 
contribuția la asigurările sociale, este 
autorizată să își exercite activitatea sau este 
înregistrată la camerele de comerț sau 
organismele profesionale;

Or. de

Amendamentul 271
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) locul în care întreprinderea își are 
sediul social și administrația, locul în care 
deține birourile, plătește impozite, este 
autorizată să își exercite activitatea sau este 
înregistrată la camerele de comerț sau 
organismele profesionale,

(a) țara de stabilire este locul în care își
desfășoară activitatea economică 
substanțială și cuantificabilă, în care își
are sediul social și administrația, plătește 
impozite și contribuțiile sociale și este 
autorizată să își exercite activitatea sau este 
înregistrată la camerele de comerț sau 
organismele profesionale;

Or. en

Amendamentul 272
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) locul în care întreprinderea își are sediul 
social și administrația, locul în care deține 
birourile, plătește impozite, este autorizată 
să își exercite activitatea sau este 
înregistrată la camerele de comerț sau 
organismele profesionale,

(a) locul în care întreprinderea își are sediul 
social și administrația, locul în care deține 
birourile, plătește impozite și asigurările 
sociale, este autorizată să își exercite 
activitatea sau este înregistrată la camerele 
de comerț sau organismele profesionale;

Or. en

Amendamentul 273
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) locul în care întreprinderea își are sediul 
social și administrația, locul în care deține 
birourile, plătește impozite, este autorizată 
să își exercite activitatea sau este 

(a) locul în care întreprinderea își are sediul 
social și administrația, locul în care deține 
birourile, plătește impozite și asigurările 
sociale, este autorizată să își exercite 
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înregistrată la camerele de comerț sau 
organismele profesionale,

activitatea sau este înregistrată la camerele 
de comerț sau organismele profesionale;

Or. en

Amendamentul 274
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm 
Harbour

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) locul în care întreprinderea își are sediul 
social și administrația, locul în care deține 
birourile, plătește impozite, este autorizată 
să își exercite activitatea sau este 
înregistrată la camerele de comerț sau 
organismele profesionale,

(a) locul în care întreprinderea își are sediul 
social și administrația, locul în care deține 
birourile, plătește impozite sau, în 
conformitate cu dreptul național, este 
autorizată să își exercite activitatea sau este 
înregistrată la camerele de comerț sau 
organismele profesionale;

Or. en

Amendamentul 275
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche 
Berès

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) locul în care întreprinderea plătește 
impozite și contribuția la asigurările 
sociale,

Or. en

Amendamentul 276
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
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Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) realizarea a mai mult de 25% din 
cifra de afaceri în statul membru în care 
este stabilită;

Or. en

Amendamentul 277
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) locul de recrutare a lucrătorilor 
detașați;

(b) locul în care întreprinderea plătește 
impozite și contribuția la asigurările 
sociale,

Or. en

Amendamentul 278
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) locul de recrutare a lucrătorilor
detașați;

(b) statul membru de stabilire în care 
lucrătorii detașați sunt recrutați și 
angajați în mod normal;

Or. de
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Amendamentul 279
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) locul de recrutare a lucrătorilor
detașați;

(b) locul în care lucrătorii detașați sunt 
recrutați și angajați în mod normal;

Or. en

Amendamentul 280
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) locul de recrutare a lucrătorilor
detașați;

(b) locul în care lucrătorii detașați sunt 
recrutați și sunt angajați în mod normal;

Or. en

Amendamentul 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) locul din care sunt detașați 
lucrătorii;

Or. en

Amendamentul 282
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) legea aplicabilă contractelor încheiate 
de întreprindere cu lucrătorii acesteia, pe 
de o parte, și cu clienții, pe de altă parte;

(c) locul în care întreprinderea realizează 
cel puțin 25% din cifra sa de afaceri;

Or. en

Amendamentul 283
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) legea aplicabilă contractelor încheiate 
de întreprindere cu lucrătorii acesteia, pe
de o parte, și cu clienții, pe de altă parte;

(c) proporția între personalul care 
lucrează în statul membru de stabilire, pe
de-o parte, și în locul în care sunt 
executate majoritatea contractelor cu 
clienții, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 284
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) legea aplicabilă contractelor încheiate 
de întreprindere cu lucrătorii acesteia, pe 
de o parte, și cu clienții, pe de altă parte;

(c) legea aplicabilă contractelor încheiate 
de întreprindere cu clienții săi și dovezi 
care să ateste că legislația țării de stabilire 
este aplicabilă contractelor încheiate cu
lucrătorii săi;
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Or. en

Amendamentul 285
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) raportul între numărul de lucrători în 
statul membru de stabilire și, respectiv, în 
statul membru gazdă; 

Or. de

Amendamentul 286
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) locul în care întreprinderea își exercită 
activitatea substanțială de bază, precum și 
locul în care angajează personal 
administrativ,

(d) locul în care lucrătorii detașați sunt 
recrutați și angajați în mod normal;

Or. en

Amendamentul 287
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) locul în care întreprinderea își exercită
activitatea substanțială de bază, precum și 

(d) statul membru de stabilire în care 
întreprinderea își desfășoară activitatea
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locul în care angajează personal 
administrativ,

economică substanțială în sectorul în care
sunt angajați lucrătorii detașați. Peste 
50% din cifra de afaceri este realizată în 
statul membru în care este stabilită 
întreprinderea.

Or. de

Amendamentul 288
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) locul în care întreprinderea își exercită
activitatea substanțială de bază, precum și 
locul în care angajează personal 
administrativ,

(d) locul în care întreprinderea își
desfășoară activitatea economică
substanțială, inclusiv încheierea 
majorității contractelor sale cu clienții și
în care angajează personal administrativ;

Or. en

Amendamentul 289
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) locul în care întreprinderea își exercită 
activitatea substanțială de bază, precum și 
locul în care angajează personal 
administrativ,

(d) locul în care întreprinderea își exercită 
activitatea economică, precum și locul în 
care angajează personal administrativ,

Or. en

Amendamentul 290
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) locul în care întreprinderea își exercită
activitatea substanțială de bază, precum și 
locul în care angajează personal 
administrativ,

(d) locul în care întreprinderea își
desfășoară activitatea economică
substanțială, inclusiv încheierea 
majorității contractelor sale cu clienții și
în care angajează personal administrativ;

Or. en

Amendamentul 291
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul anormal de redus de 
contracte executate și/sau mărimea cifrei 
de afaceri realizate în statul membru de 
stabilire.

eliminat

Or. en

Amendamentul 292
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul anormal de redus de 
contracte executate și/sau mărimea cifrei 
de afaceri realizate în statul membru de 
stabilire.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 293
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul anormal de redus de 
contracte executate și/sau mărimea cifrei 
de afaceri realizate în statul membru de 
stabilire.

eliminat

Or. en

Amendamentul 294
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul anormal de redus de 
contracte executate și/sau mărimea cifrei 
de afaceri realizate în statul membru de 
stabilire.

eliminat

Or. en

Amendamentul 295
Tadeusz Cymański

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul anormal de redus de 
contracte executate și/sau mărimea cifrei 
de afaceri realizate în statul membru de 
stabilire.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 296
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul anormal de redus de 
contracte executate și/sau mărimea cifrei 
de afaceri realizate în statul membru de 
stabilire.

(e) locul în care întreprinderea angajează 
personal administrativ.

Or. en

Amendamentul 297
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul anormal de redus de 
contracte executate și/sau mărimea cifrei 
de afaceri realizate în statul membru de 
stabilire.

(e) locul în care sunt executate cele mai 
multe dintre contractele sale cu clienții.

Or. de

Amendamentul 298
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul anormal de redus de contracte 
executate și/sau mărimea cifrei de afaceri 

(e) numărul de contracte executate și/sau 
mărimea cifrei de afaceri realizate în statul 
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realizate în statul membru de stabilire. membru de stabilire.

Or. fr

Amendamentul 299
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul anormal de redus de contracte 
executate și/sau mărimea cifrei de afaceri 
realizate în statul membru de stabilire.

(e) numărul anormal de redus de contracte 
executate sau mărimea cifrei de afaceri 
realizate în statul membru de stabilire sau 
locul în care sunt executate majoritatea 
contractelor cu clienții.

Or. en

Amendamentul 300
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) întreprinderea a fost prezentă cel 
puțin doi ani în statul membru în care 
este stabilită.

Or. de

Amendamentul 301
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista criteriilor nu este exhaustivă. Statele 
membre au dreptul de a prevedea alte 
elemente obligatorii care nu sunt 
menționate în listă.

Or. en

Amendamentul 302
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1a – partea introductivă (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, în evaluarea globală se ține 
seama de cel puțin următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 303
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1– paragraful 1a – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) locul în care întreprinderea plătește 
impozite;

Or. en

Amendamentul 304
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1a – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proporția personalului care lucrează 
în statul membru de stabilire;

Or. en

Amendamentul 305
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locul în care sunt executate cele mai 
multe dintre contractele sale cu clienții;

Or. en

Amendamentul 306
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) numărul anormal de redus de 
contracte executate și/sau mărimea cifrei 
de afaceri realizate în statul membru de 
stabilire.

Or. en

Amendamentul 307
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea acestor elemente se adaptează 
fiecărui caz în parte și trebuie să țină cont 
de natura activităților efectuate de 
întreprindere în statul membru în care 
este stabilită.

eliminat

Or. en

Amendamentul 308
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea acestor elemente se adaptează 
fiecărui caz în parte și trebuie să țină cont 
de natura activităților efectuate de 
întreprindere în statul membru în care 
este stabilită.

Statele membre pot identifica alte criterii 
prin care autoritățile competente să 
verifice dacă o întreprindere își 
desfășoară activitatea substanțială în 
statul membru în care este stabilită. 
Aplicarea acestor criterii suplimentare 
este condiționată de controlul Comisiei 
Europene și de aprobarea lor de către 
aceasta și ulterior sunt publicate și 
comunicate în mod clar de către statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 309
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea acestor elemente se adaptează Evaluarea acestor elemente se adaptează 
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fiecărui caz în parte și trebuie să țină cont 
de natura activităților efectuate de 
întreprindere în statul membru în care este 
stabilită.

fiecărui caz în parte și trebuie să țină cont 
de natura activităților efectuate de 
întreprindere în statul membru în care este 
stabilită. Dacă întreprinderea nu poate 
demonstra că își desfășoară cea mai mare 
parte a activității sale economice în statul 
membru în care este stabilită, ea este 
tratată ca și cum ar fi fost stabilită de la 
început în statul membru gazdă.

Or. de

Amendamentul 310
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea acestor elemente se adaptează 
fiecărui caz în parte și trebuie să țină cont 
de natura activităților efectuate de 
întreprindere în statul membru în care este 
stabilită.

Evaluarea acestor elemente se adaptează 
fiecărui caz în parte și trebuie să țină cont 
de natura activităților și/sau de perioada pe 
parcursul căreia au fost efectuate aceste 
activități de către întreprindere în statul 
membru în care este stabilită.

Or. en

Amendamentul 311
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea acestor elemente se adaptează 
fiecărui caz în parte și trebuie să țină cont 
de natura activităților efectuate de 
întreprindere în statul membru în care este 

Evaluarea se adaptează fiecărui caz în parte 
și trebuie să țină cont de natura activităților 
efectuate de întreprindere în statul membru 
în care este stabilită.
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stabilită.

Or. en

Amendamentul 312
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă întreprinderea nu poate demonstra 
că desfășoară activități substanțiale reale, 
în sensul prezentului articol, în statul 
membru în care este stabilită, se consideră 
că lucrătorii săi detașați sunt angajați de 
întreprinderea contractantă în 
conformitate cu toate drepturile și 
obligațiile convenite în normativa și în 
contractele colective din statul membru 
gazdă.

Or. en

Amendamentul 313
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile cu caracter pur administrativ 
sau întreprinderile care au personal 
numai în statul membru gazdă nu intră în 
domeniul de aplicare a Directivei 
96/71/CE sau a prezentei directive.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu Directiva 2006/123/CE.

Amendamentul 314
Tadeusz Cymański

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice element suplimentar trebuie să fie 
limitat la scopul demonstrării legalității 
detașării. 

Or. en

Amendamentul 315
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a evalua dacă un lucrător detașat 
temporar își desfășoară munca pe teritoriul 
unui stat membru, altul decât cel în care 
lucrează în mod obișnuit, se examinează 
toate elementele factuale care 
caracterizează această muncă și situația 
lucrătorului.

Pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a 
articolelor 3 și 5 din Directiva 96/71/CE și 
a evalua dacă un lucrător detașat temporar 
își desfășoară munca pe teritoriul unui stat 
membru, altul decât cel în care lucrează în 
mod obișnuit, autoritățile competente
examinează toate elementele factuale care 
caracterizează această muncă și situația 
lucrătorului.

Or. en

Amendamentul 316
Heinz K. Becker
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a evalua dacă un lucrător detașat 
temporar își desfășoară munca pe teritoriul 
unui stat membru, altul decât cel în care 
lucrează în mod obișnuit, se examinează 
toate elementele factuale care 
caracterizează această muncă și situația 
lucrătorului. 

Pentru a evalua dacă un lucrător detașat 
temporar își desfășoară munca pe teritoriul 
unui stat membru, altul decât cel în care 
lucrează în mod obișnuit, autoritatea 
competentă examinează toate elementele 
factuale care caracterizează această muncă 
și situația lucrătorului.

Or. en

Amendamentul 317
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a evalua dacă un lucrător detașat 
temporar își desfășoară munca pe teritoriul 
unui stat membru, altul decât cel în care 
lucrează în mod obișnuit, se examinează 
toate elementele factuale care 
caracterizează această muncă și situația 
lucrătorului. 

Pentru a evalua dacă un lucrător detașat 
temporar își desfășoară munca pe teritoriul 
unui stat membru, altul decât cel în care 
lucrează în mod obișnuit, autoritatea 
competentă examinează toate elementele 
factuale care caracterizează această muncă 
și situația lucrătorului.

Or. en

Amendamentul 318
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: În special, se iau în considerare 
următoarele elemente:
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Or. en

Amendamentul 319
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: Aceste elemente pot include, dar nu se 
limitează la:

Or. en

Amendamentul 320
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: Aceste elemente includ cel puțin 
următoarele criterii:

Or. de

Amendamentul 321
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: Aceste elemente includ:

Or. de
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Amendamentul 322
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: Se aplică în totalitate următoarele 
condiții:

Or. en

Amendamentul 323
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: Aceste elemente includ:

Or. en

Amendamentul 324
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: Aceste elemente includ:

Or. en

Amendamentul 325
Csaba Őry
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: Aceste elemente pot include numai:

Or. hu

Amendamentul 326
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: Aceste elemente pot include numai:

Or. en

Amendamentul 327
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Aceste elemente pot include: Aceste elemente pot include numai:

Or. en

Amendamentul 328
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: Aceste elemente pot include numai:

Or. en
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Amendamentul 329
Tadeusz Cymański

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: Aceste elemente pot include numai:

Or. en

Amendamentul 330
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) munca se desfășoară pentru o perioadă 
de timp limitat în alt stat membru;

(a) munca se desfășoară pentru o perioadă 
de timp limitată în alt stat membru. Durata 
detașării este stabilită în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (6) din Directiva 
96/71/CE. Dacă contractate de servicii 
similare cu același furnizor de servicii și 
cu același contractant sunt executate într-
o succesiune rapidă sau imediată în 
același loc, durata trebuie calculată ca o 
perioadă unică totală; 

Or. de

Amendamentul 331
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) munca se desfășoară pentru o perioadă 
de timp limitat în alt stat membru;

(a) munca se desfășoară pentru o perioadă 
de timp limitată în alt stat membru. Durata 
detașării este stabilită în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (6) din Directiva 
96/71/CE. Dacă contractate de servicii 
similare cu același furnizor de servicii și 
cu același contractant sunt executate într-
o succesiune rapidă sau imediată în 
același loc, durata trebuie calculată ca o 
perioadă unică totală; 

Or. de

Amendamentul 332
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) munca se desfășoară pentru o perioadă 
de timp limitat în alt stat membru;

(a) munca lucrătorilor detașați se 
desfășoară pentru o perioadă de timp 
limitată într-un alt stat membru decât cel 
în care aceștia muncesc în mod obișnuit și 
începe la o dată specificată. În 
conformitate cu articolul 3 alineatul (6) 
din Directiva 96/71/CE, pentru calcularea 
acestei perioade limitate se ține seama de 
perioadele anterioare în care postul a fost 
ocupat de un lucrător detașat;

Or. en

Amendamentul 333
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) munca se desfășoară pentru o perioadă 
de timp limitat în alt stat membru;

(a) munca se desfășoară pentru o perioadă 
de timp limitată de cel mult șase luni în alt 
stat membru. Cu acordul partenerilor 
sociali din statul membru în care este 
detașat lucrătorul, perioada detașării 
poate fi mai lungă, dar nu poate depăși în 
niciun caz un an. Se acordă o atenție 
deosebită perioadei petrecute de lucrător 
în detașare față de durata angajării în 
locul de muncă obișnuit;

Or. en

Amendamentul 334
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) munca se desfășoară pentru o perioadă 
de timp limitat în alt stat membru;

(a) munca se desfășoară pentru o perioadă 
de timp limitată de cel mult 24 de luni în 
alt stat membru;

Or. en

Amendamentul 335
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) munca se desfășoară pentru o perioadă 
de timp limitat în alt stat membru;

(a) munca se desfășoară pentru o perioadă 
de timp limitată în alt stat membru. 
Îndeosebi, se acordă atenție perioadei 
petrecute de lucrător în detașare față de 
durata angajării în locul de muncă 
obișnuit;
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Or. en

Amendamentul 336
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) detașarea se efectuează din statul 
membru în care sau din care lucrătorul 
detașat își desfășoară în mod obișnuit 
activitatea;

Or. en

Amendamentul 337
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) detașarea se efectuează în alt stat 
membru decât statul în care sau din care 
lucrătorul detașat își desfășoară în mod 
obișnuit activitatea, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și/sau 
Convenția de la Roma;

(b) detașarea se efectuează în alt stat 
membru decât statul în care sau din care 
lucrătorul detașat își desfășoară în mod 
obișnuit activitatea;

Or. de

Amendamentul 338
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) detașarea se efectuează în alt stat 
membru decât statul în care sau din care 
lucrătorul detașat își desfășoară în mod 
obișnuit activitatea, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și/sau 
Convenția de la Roma;

(b) detașarea se efectuează în alt stat 
membru decât statul în care sau din care 
lucrătorul detașat își desfășoară în mod 
obișnuit activitatea;

Or. en

Amendamentul 339
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) detașarea se efectuează în alt stat 
membru decât statul în care sau din care 
lucrătorul detașat își desfășoară în mod 
obișnuit activitatea, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și/sau 
Convenția de la Roma;

(b) detașarea se efectuează în alt stat 
membru decât statul în care sau din care 
lucrătorul detașat își desfășoară în mod 
obișnuit activitatea; 

Or. en

Amendamentul 340
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) există un raport de muncă cu 
lucrătorul, în conformitate cu legislația 
statului membru de stabilire, cu o durată 
de cel puțin trei luni înaintea detașării;

Or. en
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Amendamentul 341
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) există un raport de muncă cu 
lucrătorul, în conformitate cu legislația 
statului membru de stabilire, cu o durată 
de cel puțin trei luni înaintea detașării;

Or. en

Amendamentul 342
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) detașarea se efectuează din statul 
membru în care lucrătorul își desfășoară 
în mod obișnuit activitatea, iar raportul de 
muncă nu a fost încheiat exclusiv în 
vederea detașării;

Or. en

Amendamentul 343
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera bb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) detașarea se efectuează din statul 
membru în care lucrătorul își desfășoară 
în mod obișnuit activitatea, iar raportul de 
muncă nu a fost încheiat exclusiv în 
vederea detașării;

Or. en

Amendamentul 344
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lucrătorul detașat se întoarce sau se 
așteaptă că își va relua munca în statul 
membru din care a fost detașat, după 
finalizarea muncii sau prestarea de 
servicii pentru care a fost detașat;

(c) lucrătorul este detașat din statul 
membru în care este încadrat în muncă în 
mod obișnuit, iar contractul de muncă nu 
se aplică exclusiv detașării;

Or. de

Justificare

Efectul „interdicției sincronizate” este de a garanta că întreprinderile nu pot recruta 
lucrători numai pentru durata detașării și s-a dovedit a fi un mijloc eficient de a preveni 
folosirea abuzivă a muncii ocazionale.

Amendamentul 345
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lucrătorul detașat se întoarce sau se (c) lucrătorul detașat este angajat în mod 
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așteaptă că își va relua munca în statul 
membru din care a fost detașat, după
finalizarea muncii sau prestarea de 
servicii pentru care a fost detașat;

obișnuit pe durata detașării și este 
încadrat în muncă la întreprindere înainte 
și după perioada de detașare;

Or. en

Amendamentul 346
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lucrătorul detașat se întoarce sau se
așteaptă că își va relua munca în statul
membru din care a fost detașat, după 
finalizarea muncii sau prestarea de servicii
pentru care a fost detașat;

(c) lucrătorul detașat se întoarce sau se
preconizează că își va relua munca pentru 
același angajator la locul de muncă 
obișnuit în afara statului membru de 
detașare după finalizarea muncii sau 
prestarea serviciilor pentru care a fost 
detașat;

Or. en

Amendamentul 347
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lucrătorul detașat se întoarce sau se
așteaptă că își va relua munca în statul
membru din care a fost detașat, după 
finalizarea muncii sau prestarea de servicii
pentru care a fost detașat;

(c) lucrătorul detașat se întoarce sau se
preconizează că își va relua munca pentru 
același angajator la locul de muncă 
obișnuit în afara statului membru de 
detașare după finalizarea muncii sau 
prestarea serviciilor pentru care a fost 
detașat;

Or. en
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Amendamentul 348
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lucrătorul detașat se întoarce sau se 
așteaptă că își va relua munca în statul 
membru din care a fost detașat, după 
finalizarea muncii sau prestarea de servicii 
pentru care a fost detașat;

(c) lucrătorul detașat se întoarce și/sau se 
așteaptă că își va relua munca în statul 
membru din care a fost detașat, după 
finalizarea muncii sau prestarea de servicii 
pentru care a fost detașat;

Or. en

Amendamentul 349
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lucrătorul detașat se întoarce sau se 
așteaptă că își va relua munca în statul 
membru din care a fost detașat, după 
finalizarea muncii sau prestarea de servicii 
pentru care a fost detașat;

(c) lucrătorul detașat se întoarce și se 
așteaptă că își va relua munca în statul 
membru din care a fost detașat, după 
finalizarea muncii sau prestarea de servicii 
pentru care a fost detașat;

Or. en

Amendamentul 350
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lucrătorul detașat se întoarce sau se 
așteaptă că își va relua munca în statul 

(c) lucrătorul detașat se întoarce pentru 
a-și relua munca în statul membru din care 
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membru din care a fost detașat, după 
finalizarea muncii sau prestarea de servicii 
pentru care a fost detașat;

a fost detașat, după finalizarea muncii sau 
prestarea de servicii pentru care a fost 
detașat;

Or. fr

Amendamentul 351
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) lucrătorul detașat are un formular de 
tip A1 valabil care atestă legislația privind 
asigurările sociale care i se aplică. 
Formularul de tip A1 este numai un 
indicator informativ pentru statutul 
lucrătorului în privința asigurărilor 
sociale. Formularul de tip A1 nu are efect 
retroactiv și trebuie furnizat de la 
începutul perioadei de detașare și înaintea 
efectuării oricărei inspecții;

Or. en

Amendamentul 352
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) lucrătorul este angajat în mod 
obișnuit în alt stat membru decât cel în 
care este detașat, iar contractul de muncă 
rămâne valid și după detașare;

Or. de
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Amendamentul 353
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) contractul de muncă a fost încheiat 
cu cel puțin trei luni înaintea detașării;

Or. de

Amendamentul 354
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c a) angajatorul care detașează 
lucrătorul garantează salariul în 
momentul detașării;

Or. en

Amendamentul 355
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cheltuielile de deplasare, de cazare și de 
masă sunt asigurate sau rambursate de 
angajatorul care detașează lucrătorul și, în 
acest caz, modul în care se realizează acest 
lucru; precum și

(d) cheltuielile de deplasare, de cazare și de 
masă, precum și o indemnizație de 
expatriere sunt asigurate sau rambursate de 
angajatorul care detașează lucrătorul în 
conformitate cu nivelul și condițiile 
economice din țara gazdă și, în acest caz, 
modul în care se realizează acest lucru;
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precum și

Or. en

Amendamentul 356
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cheltuielile de deplasare, de cazare și de 
masă sunt asigurate sau rambursate de 
angajatorul care detașează lucrătorul și, în 
acest caz, modul în care se realizează 
acest lucru; precum și

(d) cheltuielile de deplasare, de cazare și de 
masă sunt asigurate sau rambursate de 
angajatorul care detașează lucrătorul, 
precum și metoda de rambursare;

Or. en

Amendamentul 357
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cheltuielile de deplasare, de cazare și de 
masă sunt asigurate sau rambursate de 
angajatorul care detașează lucrătorul și, în 
acest caz, modul în care se realizează 
acest lucru; precum și 

(d) cheltuielile de deplasare, de cazare și de 
masă sunt asigurate sau rambursate de 
angajatorul care detașează lucrătorul;

Or. en

Amendamentul 358
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cheltuielile de deplasare, de cazare și de 
masă sunt asigurate sau rambursate de 
angajatorul care detașează lucrătorul și, în 
acest caz, modul în care se realizează acest 
lucru; precum și

(d) cheltuielile de deplasare, de cazare și de 
masă sunt asigurate sau rambursate de 
angajatorul care detașează lucrătorul și, în 
acest caz, modul în care se realizează acest 
lucru;

Or. en

Amendamentul 359
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cheltuielile de deplasare, de cazare și de 
masă sunt asigurate sau rambursate de 
angajatorul care detașează lucrătorul și, în 
acest caz, modul în care se realizează acest 
lucru; precum și

Nu privește versiunea în limba română.

Or. it

Justificare

Amendament lingvistic care privește numai versiunea în limba italiană.

Amendamentul 360
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cheltuielile de deplasare, de cazare și de 
masă sunt asigurate sau rambursate de 
angajatorul care detașează lucrătorul și, în 
acest caz, modul în care se realizează acest 
lucru; precum și

Nu privește versiunea în limba română.

Or. pl
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Justificare

Amendament lingvistic (privește numai versiunea în limba polonă). Un element foarte 
important lipsește din versiunea în limba polonă.

Amendamentul 361
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice perioade repetate anterioare în 
care postul a fost ocupat de același sau de 
un alt lucrător (detașat).

eliminată

Or. en

Amendamentul 362
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice perioade repetate anterioare în 
care postul a fost ocupat de același sau de 
un alt lucrător (detașat).

eliminată

Or. en

Amendamentul 363
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice perioade repetate anterioare în (e) nicio altă perioadă repetată anterioară
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care postul a fost ocupat de același sau de 
un alt lucrător (detașat).

în care postul a fost ocupat de același sau 
de un alt lucrător (detașat).

Înlocuirea unui lucrător detașat cu un alt 
lucrător detașat sau folosirea repetată a 
aceluiași lucrător într-un anumit post 
într-o perioadă de timp limitată justifică 
supoziția că acordul nu mai reprezintă o 
detașare temporară în sensul articolului 3 
alineatul (6) din Directiva 96/71/CE care 
prevede o perioadă de referință de un an 
pentru calcularea duratei detașării, în 
special în cazurile în care durata 
cumulată a perioadelor individuale de 
activitate depășește 12 luni. De asemenea, 
în privința legislației în materie de 
asigurări sociale, dacă un lucrător detașat 
este înlocuit cu un alt lucrător detașat, în 
temeiul articolului 12 alineatul (1) litera 
(a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, 
ca regulă, nu mai este posibilă o altă 
detașare în ceea ce privește înlocuitorul 
lucrătorului indiferent de durata detașării 
anterioare.

Or. de

Amendamentul 364
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice perioade repetate anterioare în 
care postul a fost ocupat de același sau de 
un alt lucrător (detașat).

(e) orice perioade repetate anterioare în 
care postul a fost ocupat de același sau de 
un alt lucrător (detașat).

Înlocuirea unui lucrător detașat cu un alt 
lucrător detașat sau folosirea repetată a 
aceluiași lucrător într-un anumit post 
într-o perioadă de timp limitată induce 
prezumția juridică potrivit căreia 
activitatea nu are caracter temporar. Se 
consideră că activitatea nu este temporară 
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dacă durata cumulată a perioadelor 
individuale de detașare depășește 12 luni 
în conformitate cu articolul 6 din 
Directiva 96/71/CE.

Or. de

Justificare

În principiu și legislația în materie de asigurări sociale exclude înlocuirea unui lucrător 
detașat cu un alt lucrător detașat în temeiul articolului 12 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004, indiferent de durata detașărilor anterioare.

Amendamentul 365
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice perioade repetate anterioare în 
care postul a fost ocupat de același sau de 
un alt lucrător (detașat).

(e) postul respectiv nu a fost ocupat de 
același lucrător (detașat) sau de un alt 
lucrător (detașat) în perioade repetate 
anterioare.

Or. en

Amendamentul 366
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) recrutarea unui lucrător în statul 
membru gazdă și/sau care este deja 
încadrat în muncă în respectivul stat nu 
constituie o detașare;

Or. de
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Amendamentul 367
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) dacă un lucrător este folosit cu 
scopul direct sau indirect de a sparge o 
grevă sau dacă încercarea de a face acest 
lucru poate fi dovedită în mod credibil, 
aceasta nu este considerată detașare;

Or. de

Amendamentul 368
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în plus, lipsa unui formular de tip A1 
eliberat pentru lucrătorul detașat poate fi 
un indiciu că situația nu ar trebui 
caracterizată drept „detașare temporară” 
într-o altă țară decât cea în care 
lucrătorul în cauză muncește în mod 
obișnuit.

Or. en

Amendamentul 369
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) respectarea cerințelor prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 370
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 a – partea introductivă (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, în evaluarea globală se ține 
seama de cel puțin următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 371
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2– paragraful 2 a – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) perioada de timp petrecută de lucrător 
în detașare față de durata angajării în 
locul de muncă obișnuit;

Or. en

Amendamentul 372
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 a – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modul în care cheltuielile de 
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deplasare, de cazare și de masă sunt 
asigurate sau rambursate de angajatorul 
care detașează lucrătorul;

Or. en

Amendamentul 373
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Înainte de furnizarea serviciilor, 
angajatorul comunică autorităților 
competente informațiile necesare pentru a 
stabili dacă angajatorul respectă cerințele 
prevăzute la articolul 3 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 374
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În orice caz, deținerea unui certificat 
referitor la asigurările sociale, precum 
formularul de tip A1, este un indiciu care 
arată că o întreprindere își realizează 
într-adevăr activitățile.

Or. en

Amendamentul 375
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Elementele utilizate pentru a hotărî 
dacă o întreprindere își realizează 
într-adevăr activitățile în statul membru 
în care este stabilită și pentru a evalua 
dacă un lucrător detașat își desfășoară 
temporar activitatea în alt stat membru 
decât cel în care lucrează în mod obișnuit 
sunt interpretate într-un mod echilibrat, 
în conformitate cu normele privind 
libertatea de a presta servicii menționate 
la titlul IV capitolul III din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 376
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate elementele factuale menționate mai 
sus nu au decât o valoare indicativă în 
evaluarea globală care trebuie realizată 
și, prin urmare, nu pot fi considerați 
separat. Criteriile sunt adaptate fiecărui 
caz în parte și țin cont de specificitatea 
situației.

eliminat

Or. en

Amendamentul 377
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate elementele factuale menționate mai 
sus nu au decât o valoare indicativă în 
evaluarea globală care trebuie realizată 
și, prin urmare, nu pot fi considerați 
separat. Criteriile sunt adaptate fiecărui 
caz în parte și țin cont de specificitatea 
situației.

Statele membre pot identifica și alte 
criterii pentru a verifica dacă o angajare 
poate fi considerată detașare. Aplicarea 
acestor criterii suplimentare este 
condiționată de controlul Comisiei 
Europene și de aprobarea lor de către 
aceasta și sunt publicate și comunicate în 
mod clar de către statele membre.

Or. en

Amendamentul 378
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Toate elementele factuale menționate mai 
sus nu au decât o valoare indicativă în 
evaluarea globală care trebuie realizată și, 
prin urmare, nu pot fi considerați separat. 
Criteriile sunt adaptate fiecărui caz în parte 
și țin cont de specificitatea situației.

Toate elementele factuale menționate mai 
sus nu au decât o valoare indicativă în 
evaluarea globală care trebuie realizată și, 
prin urmare, nu pot fi considerate separat. 
Criteriile sunt adaptate fiecărui caz în parte 
și țin cont de specificitatea situației. Dacă 
întreprinderea nu poate demonstra că un 
lucrător este angajat temporar într-un alt 
stat membru, lucrătorul este tratat ca și 
cum ar fi fost un lucrător al statului 
membru gazdă de la începutul activității 
sale. Condițiile de muncă și de încadrare 
în muncă din statul membru de stabilire 
se aplică dacă sunt mai favorabile.

Or. de

Amendamentul 379
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate elementele factuale menționate mai 
sus nu au decât o valoare indicativă în 
evaluarea globală care trebuie realizată și, 
prin urmare, nu pot fi considerați separat.
Criteriile sunt adaptate fiecărui caz în parte 
și țin cont de specificitatea situației.

Toate elementele factuale menționate mai 
sus sunt incluse în evaluarea globală care 
trebuie realizată și, prin urmare, nu sunt 
considerate separat. Criteriile sunt adaptate 
fiecărui caz în parte și țin cont de 
specificitatea situației.

Or. en

Amendamentul 380
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate elementele factuale menționate mai 
sus nu au decât o valoare indicativă în 
evaluarea globală care trebuie realizată și, 
prin urmare, nu pot fi considerați separat. 
Criteriile sunt adaptate fiecărui caz în parte 
și țin cont de specificitatea situației.

Toate elementele factuale menționate mai 
sus nu au decât o valoare indicativă în 
evaluarea globală care trebuie realizată și, 
prin urmare, nu pot fi considerate separat. 
Criteriile sunt adaptate fiecărui caz în parte 
și țin cont de specificitatea situației. 
Nerespectarea unuia sau a mai multora 
dintre aceste criterii nu arată neapărat 
inexistența unei situații reale de detașare.

Or. en

Justificare

Este important să fie recunoscut faptul că în anumite circumstanțe este posibil ca o 
întreprindere să nu poată respecta unul dintre criteriile stabilite pentru motivele reale și 
justificabile. Autoritățile competente trebuie să facă evaluări privind validitatea detașării pe 
baza tuturor informațiilor disponibile, nu doar pe baza unei singure informații.

Amendamentul 381
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate elementele factuale menționate mai 
sus nu au decât o valoare indicativă în 
evaluarea globală care trebuie realizată și, 
prin urmare, nu pot fi considerați separat. 
Criteriile sunt adaptate fiecărui caz în parte 
și țin cont de specificitatea situației.

Toate elementele factuale menționate mai 
sus nu au decât o valoare indicativă în 
evaluarea globală care trebuie realizată și, 
prin urmare, nu pot fi considerați separat. 
Criteriile sunt adaptate fiecărui caz în parte 
și țin cont de specificitatea situației. 
Trebuie să se țină seama de articolul 3 
alineatul (6) din Directiva 96/71/CE 
atunci când se evaluează dacă o detașare 
este sau nu este temporară.

Or. en

Amendamentul 382
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate elementele factuale menționate mai 
sus nu au decât o valoare indicativă în 
evaluarea globală care trebuie realizată și, 
prin urmare, nu pot fi considerați separat.
Criteriile sunt adaptate fiecărui caz în parte 
și țin cont de specificitatea situației.

Cel puțin aceste elemente sunt incluse în 
evaluarea globală. Criteriile sunt adaptate 
fiecărui caz în parte și țin cont de 
specificitatea situației.

Or. en

Amendamentul 383
Thomas Händel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili dacă o persoană 
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desfășoară o activitate în calitate de 
lucrător independent, se ține seama de 
următoarele criterii:

(a) persoana în cauză și-a desfășurat 
activitatea în calitate de lucrător 
independent de o anumită perioadă de 
timp în statul membru în care este 
stabilită; 
(b) persoana în cauză îndeplinește toate 
cerințele pentru domeniul de activitate 
relevant în statul membru în care este 
stabilită și are resursele necesare pentru 
a-și relua activitatea la întoarcere; 
(c) persoana în cauză are un sediu în 
statul membru în care este stabilită;
(d) persoana în cauză are un număr de 
identificare fiscală și plătește impozite în 
statul membru în care este stabilită;
(e) persoana în cauză este membră a 
camerelor de meserii sau de comerț sau a 
asociațiilor profesionale din statul 
membru în care este stabilită;
(f) persoana în cauză trebuie să 
demonstreze o cunoaștere solidă a 
elementelor de bază ale activității ca 
lucrător independent, de exemplu 
stabilirea prețurilor, participarea la 
licitații și emiterea de facturi în sectorul 
relevant;

(g) persoana în cauză nu trebuie să își 
desfășoare activitatea în special pentru un 
singur contractor;
(h) persoana în cauză nu trebuie să fie 
obligată ierarhic să accepte instrucțiuni 
de la contractor sau să fie implicată în 
vreun fel în structura întreprinderii 
contractorului.
Dacă eventualul angajator nu poate 
demonstra că persoana în cauză este 
lucrător independent în conformitate cu 
legislația aplicabilă în statul membru 
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gazdă, aceasta va primi, de la începutul 
activității sale, statutul de lucrător și va 
beneficia de dispozițiile tuturor legilor și 
contractelor colective pertinente. 
Condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă din statul membru de stabilire se 
aplică dacă sunt mai favorabile.

Or. de

Amendamentul 384
Thomas Händel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă condițiile de muncă și de încadrare 
în muncă prevăzute în Directiva 96/71/CE 
privind detașarea lucrătorilor și/sau în 
Directiva 2008/104/CE privind munca 
prin agent de muncă temporară pot fi 
aplicabile unui lucrător, în caz de 
îndoială se aplică dispozițiile directivei 
celei mai favorabile lucrătorului.
Dacă un angajator nu poate demonstra în 
mod convingător care sunt condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă ce se 
aplică lucrătorului detașat ca urmare a 
acordurilor în vigoare, implicând una sau 
mai multe detașări (detașări în lanț, mai 
multe întreprinderi și/sau mai multe state 
membre) și una sau mai multe agenții de 
plasare a forței de muncă temporare, 
legea aplicabilă este cea care este 
favorabilă lucrătorului în ambele sensuri. 
Condițiile individuale de muncă și de 
încadrare în muncă în statul membru de 
stabilire sunt comparate cu cele din statul 
membru gazdă și condițiile cele mai 
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favorabile lucrătorului se aplică. În plus, 
vor fi comparate condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă pentru lucrătorii 
ocazionali și detașați și vor fi selectate 
condițiile cele mai favorabile lucrătorului. 
Această comparație pentru stabilirea 
condițiilor celor mai favorabile se aplică 
de la începutul activității.

Or. de

Justificare

Scopul amendamentului este de a stabili limpede că orice lipsă de claritate sau orice abuz al 
acordurilor va fi în dezavantajul întreprinderii care detașează lucrători.

Amendamentul 385
Milan Cabrnoch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate elementele factuale stabilite la 
alineatele (1) și (2) sunt elemente ale 
evaluării globale care trebuie realizată și, 
prin urmare, nu pot fi examinate separat. 
Evaluarea acestor elemente se adaptează 
în funcție de fiecare caz în parte și ține 
seama de specificitățile situației. Lipsa 
unuia sau a mai multor elemente nu 
exclude neapărat detașarea, dar poate 
contribui la stabilirea autenticității 
acesteia.

Or. cs

Amendamentul 386
Nadja Hirsch

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

Pentru a stabili dacă o persoană 
desfășoară o activitate în calitate de 
lucrător independent, se ține seama de 
următoarele criterii:

(a) persoana în cauză și-a desfășurat 
activitatea în calitate de lucrător 
independent de o anumită perioadă de 
timp înainte de detașarea în alt stat 
membru;  
(b) persoana în cauză îndeplinește toate 
cerințele pentru domeniul de activitate 
relevant în statul membru în care este 
stabilită și are resursele necesare pentru 
a-și relua activitatea la întoarcere;  
(c) persoana în cauză are un sediu în 
statul membru în care este stabilită;
(d) persoana în cauză plătește impozite în 
statul membru în care este stabilită;

Or. de

Amendamentul 387
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lipsa sau absența 
documentului/documentelor, cum ar fi 
documentul/documentele menționat(e) la 
articolul 3 din Directiva 91/533/CE, sau 
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neemiterea certificatului referitor la 
legislația privind securitatea socială care i 
se aplică lucrătorului [un formular de tip 
A1 pentru lucrătorul detașat prevăzut în 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și în 
Regulamentul său (CE) de punere în 
aplicare nr. 987/2009] este un indiciu că 
situația nu ar trebui caracterizată drept 
„detașare temporară” într-o altă țară 
decât cea în care lucrătorul în cauză 
muncește în mod obișnuit.

Or. en

Amendamentul 388
Jean-Luc Bennahmias

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu sunt respectate 
criteriile stabilite la alineatele (1) și (2) 
din prezentul articol, se aplică lucrătorilor 
în cauză toate legile, normele și 
contractele colective din statul membru 
gazdă. În această privință, ar trebui luate 
măsuri pentru a garanta că lucrătorii în 
cauză beneficiază de cele mai avantajoase 
condiții de încadrare în muncă posibile.

Or. fr

Amendamentul 389
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
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96/71/CE, autoritățile competente fac o 
evaluare globală a tuturor elementelor 
factuale relevante pentru a evalua 
detașarea, stabilirea întreprinderii și 
statutul lucrătorului. În cazul 
nerespectării oricăruia dintre criteriile 
menționate mai sus, este obligatoriu ca 
statul membru în cauză să efectueze 
verificări suplimentare.

Or. en

Amendamentul 390
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista criteriilor nu este exhaustivă. Statele 
membre au dreptul de a prevedea alte 
elemente obligatorii. Evaluarea acestor 
elemente se adaptează fiecărui caz în 
parte.

Or. en

Amendamentul 391
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 4 din 
Directiva 96/71/EC și în contextul
cooperării administrative, statele membre 
de stabilire furnizează, la cerere, 
informațiile relevante autorității care 
solicită respectivele informații.

Or. en
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Amendamentul 392
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La verificarea statutului de lucrător 
independent în statul membru gazdă se 
ține seama, în special, de următoarele 
criterii:
(a) remunerarea și existența unei legături 
de subordonare între lucrător și 
întreprindere;
(b) activitatea profesională înainte de 
transferul în statul membru gazdă;
(c) îndeplinirea cerințelor profesionale în 
statul membru de stabilire și mijloacele de 
a-și continua activitatea la întoarcerea în 
statul membru în care lucrătorul este 
stabilit;
(d) menținerea unui sediu în statul 
membru de stabilire;
(e) plata impozitelor în statul membru de 
stabilire;
(f) deținerea unui cod de înregistrare 
pentru TVA în statul membru de stabilire;
(g) înregistrarea la camerele de comerț și 
în organele profesionale din statul 
membru de stabilire;
(h) competențele de antreprenor.

Or. en

Amendamentul 393
Georges Bach

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

(2a) În cazul în care nu sunt respectate 
criteriile de la articolul 3 alineatele (1) și 
(2), sunt aplicabile lucrătorilor în cauză 
toate legile, normele și contractele 
colective din statul membru gazdă.
În această privință, trebuie să se 
garanteze că lucrătorilor în cauză li se 
aplică efectiv cele mai avantajoase 
condiții.

Or. en

Amendamentul 394
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Înainte de furnizarea serviciilor, 
angajatorul comunică autorităților 
competente informațiile necesare pentru a 
stabili dacă angajatorul respectă cerințele 
prevăzute la articolul 3 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 395
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În orice caz, deținerea unui certificat 
referitor la asigurările sociale, precum 
formularul A1, este un indiciu care arată 
că o întreprindere își desfășoară 
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într-adevăr activitatea.

Or. en

Amendamentul 396
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Elementele utilizate pentru a hotărî 
dacă o întreprindere își desfășoară 
într-adevăr activitatea în statul membru în 
care este stabilită și pentru a evalua dacă 
un lucrător detașat își desfășoară 
temporar activitatea în alt stat membru 
decât cel în care lucrează în mod obișnuit 
sunt interpretate într-un mod echilibrat, 
în conformitate cu normele privind 
libertatea de a presta servicii menționate 
la titlul IV capitolul III din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 397
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre se asigură că 
deplasarea, cazarea și de masa sunt 
organizate și plătite de angajator sau că se 
garantează rambursarea acestor costuri. 
În cazul din urmă, angajatorul specifică 
în mod clar în contractul cu lucrătorul 
detașat modul în care se va realiza acest 
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lucru. Angajatorul plătește salariul prin 
transfer bancar într-un cont al 
lucrătorului detașat.
Lucrătorul detașat beneficiază de cazare 
adecvată, în conformitate cu legislația și 
practicile naționale, care asigură un nivel 
trai decent pe durata detașării. Aceste 
dispoziții nu aduc atingere posibilității 
lucrătorilor detașați de a-și alege liber 
cazarea.
Lucrătorii detașați primesc un contract de 
închiriere sau un document echivalent în 
care figurează clar condițiile și costul 
cazării pe durata detașării lor. În cazul în 
care costul cazării este suportat de 
lucrătorii detașați, acesta nu este excesiv 
față de remunerația lor netă sau în raport 
cu calitatea cazării și nu este dedus 
automat din salariul acestora.

Or. en

Amendamentul 398
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Toate elementele factuale enumerate 
la alineatele (1) și (2) au numai valoare 
orientativă în evaluarea globală care 
trebuie realizată și, prin urmare, nu pot fi 
examinate niciodată separat. Criteriile 
sunt adaptate fiecărui caz în parte și țin 
cont de specificitatea situației. 
Neîndeplinirea unuia sau mai multor 
criterii nu exclude neapărat situația de 
detașare, dar ar trebui să contribuie la 
evaluarea caracterului real al detașării.
Criteriile menționate la alineatele (1) și 
(2) sunt menite să ajute o autoritate 
competentă în cazurile în care aceasta are 
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motive să creadă că un lucrător nu poate 
fi considerat detașat în temeiul Directivei 
96/71/CE. În astfel de cazuri, autoritatea 
competentă poate aplica criteriile și 
elementele factuale menționate la 
alineatele (1) și (2) pe care le consideră 
relevante pentru situația în cauză. Nu 
există cerințe care să impună furnizarea 
de dovezi cu privire la fiecare criteriu sau 
îndeplinirea tuturor criteriilor în fiecare
caz de detașare.

Or. en

Amendamentul 399
Emilie Turunen, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Nerespectarea dispozițiilor și legislația 

aplicabilă
(1) În cazul în care nu se stabilește că o 
întreprindere își realizează activitatea 
reală substanțială în statul membru în 
care este stabilită în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1), se consideră că 
întreprinderea este stabilită în statul 
membru în care furnizează serviciile.
(2) În cazul în care nu se stabilește că un 
lucrător detașat își desfășoară activitatea 
numai temporar în alt stat membru decât 
cel în care lucrează în mod obișnuit în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2), 
locul de muncă obișnuit și astfel condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile sunt cele ale statului membru 
în care este furnizat serviciul.
(3) Se aplică condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă cele mai avantajoase 
pentru lucrători prevăzute în legislația 
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națională și în contractele colective ale 
statului membru de stabilire și/sau ale 
statului membru în care este furnizat
serviciul.

Or. en

Amendamentul 400
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Dacă autoritățile competente stabilesc, pe 
baza elementelor menționate la alineatele 
(1) și (2), că nu există o situație de 
detașare reală, lucrătorul trebuie tratat în 
conformitate cu dispozițiile legale ale 
statului membru în care acesta își 
desfășoară cea mai mare parte a activității 
sale.

Or. en

Amendamentul 401
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Dacă detașarea este exclusă ca urmare a 
nerespectării criteriilor stabilite la 
articolul 3 alineatele (1) și (2), se aplică 
dispozițiile tuturor legilor și contractelor 
colective pertinente din țara gazdă cu 
privire la condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă. 
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Or. de

Amendamentul 402
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
În cazul în care nu sunt respectate 
criteriile stabilite la alineatele (1) și (2) 
din prezentul articol, se aplică lucrătorilor 
în cauză toate legile, normele și 
contractele colective din statul membru 
gazdă.

Or. fr

Amendamentul 403
Stephen Hughes, Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa 
Jaakonsaari, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana 
Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Prevenirea utilizării abuzive și a eludării 
dispozițiilor
(1) Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru a preveni folosirea abuzivă și/sau 
eludarea dispozițiilor de la prezentul 
articol în scopul de a-i priva pe lucrători 
de drepturile lor sau de a le refuza aceste 
drepturi. În special:
(a) se interzic perioadele repetate în care 
postul este ocupat de același lucrător 
detașat sau de un alt lucrător detașat;
(b) lucrătorii detașați nu pot fi folosiți 
pentru a înlocui lucrătorii aflați în grevă.
(2) Pentru a preveni utilizarea abuzivă 
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sistematică a normelor comune pentru 
accesul la piața transportului rutier 
internațional de mărfuri, astfel cum sunt 
stabilite prin Regulamentul 
2009/1072/CE, în special în ceea ce 
privește cabotajul, activitatea 
conducătorului de vehicule folosite pentru 
transportul internațional de mărfuri și 
cabotaj este reglementată de dispozițiile 
articolului 3.
(3) Persoanele fizice și juridice care 
încălcă în mod grav și repetat dispozițiile 
prezentei directive și ale Directivei 
96/71/CE sunt înscrise într-un fișier 
centralizat la nivel național și la nivelul 
Uniunii.
(4) Se înființează un inspectorat european 
al muncii, care să intensifice cooperarea 
între inspectoratele naționale ale muncii 
și care să efectueze inspecții, în cooperare 
cu autoritățile naționale, la locurile de 
desfășurare a activităților care ridică 
probleme transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 404
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Prevenirea utilizării abuzive și a eludării 

dispozițiilor
(1) Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru a preveni folosirea abuzivă și/sau 
eludarea dispozițiilor de la prezentul 
articol în scopul de a-i priva pe lucrători 
de drepturile lor sau de a le refuza aceste 
drepturi. Este vorba în special de:
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(a) se interzic perioadele repetate în care 
postul este ocupat de același lucrător 
detașat sau de un alt lucrător detașat;
(b) lucrătorii detașați nu pot fi folosiți 
pentru a înlocui lucrătorii aflați în grevă.
(c) perioada detașării este limitată la cel 
mult 6 luni. Numai cu acordul 
partenerilor sociali din statul membru în 
care este detașat lucrătorul, perioada 
detașării poate fi mai lungă, dar nu poate 
depăși în niciun caz un an.
(2) Pentru a preveni utilizarea abuzivă 
sistematică a normelor comune pentru 
accesul la piața transportului rutier 
internațional de mărfuri, astfel cum sunt 
stabilite prin Regulamentul 
2009/1072/CE, în special în ceea ce 
privește cabotajul, activitatea 
conducătorului de vehicule folosite pentru 
transportul internațional de mărfuri și 
cabotaj este reglementată de dispozițiile 
articolului 3.
(3) Persoanele fizice și juridice care 
încălcă în mod grav și repetat dispozițiile 
prezentei directive și ale Directivei 
96/71/CE sunt înscrise într-un fișier 
centralizat la nivel național și la nivelul 
Uniunii.
(4) Se înființează un inspectorat european 
al muncii, care să intensifice cooperarea 
între inspectoratele naționale ale muncii 
și care să efectueze inspecții, în cooperare 
cu autoritățile naționale, la locurile de 
desfășurare a activităților care ridică 
probleme transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 405
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Legislația aplicabilă

(1) În cazul în care nu se stabilește că o 
întreprindere își realizează activitatea 
substanțială reală în statul membru în 
care este stabilită în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1), se consideră că 
întreprinderea este stabilită în statul 
membru în care furnizează serviciile.
(2) În cazul în care angajatorul nu 
demonstrează că un lucrător detașat își 
desfășoară activitatea temporar în alt stat 
membru decât cel în care lucrează în mod 
obișnuit în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2), locul de muncă obișnuit și 
astfel condițiile de muncă și de încadrare 
în muncă aplicabile sunt cele ale statului 
membru în care este furnizat serviciul.
(3) Se aplică condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă cele mai avantajoase 
pentru lucrători prevăzute în legislația 
națională și în contractele colective ale 
statului membru de stabilire și/sau ale 
statului membru în care este furnizat 
serviciul.
(4) În cazul lipsei, absenței sau stării 
incomplete a documentelor, cum ar fi cele 
menționate la articolul 3 din Directiva 
91/533/CE sau certificatul A1 referitor la 
legislația privind securitatea socială, 
astfel cum este prevăzut pentru lucrătorii 
detașați în Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 și în Regulamentul său (CE) de 
punere în aplicare nr. 987/2009, situația 
nu ar trebui caracterizată drept „detașare 
temporară” într-un alt stat membru și 
astfel condițiile de muncă și de încadrare 
în muncă aplicabile sunt cele ale statului 
membru în care este furnizat serviciul.

Or. en
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Amendamentul 406
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Legislația aplicabilă
(1) În cazul în care nu se stabilește că o 
întreprindere își realizează activitatea 
substanțială reală în statul membru în 
care este stabilită în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1), se consideră că 
întreprinderea este stabilită în statul 
membru în care furnizează serviciile.
(2) În cazul în care nu se stabilește că un 
lucrător detașat își desfășoară activitatea 
temporar în alt stat membru decât cel în 
care lucrează în mod obișnuit în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2), 
locul de muncă obișnuit și astfel condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile sunt cele ale statului membru 
în care este furnizat serviciul.
(3) Se aplică condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă cele mai avantajoase 
pentru lucrători prevăzute în legislația 
națională și în contractele colective ale 
statului membru de stabilire și/sau ale 
statului membru în care este furnizat 
serviciul.
( 4) În cazul lipsei, absenței sau stării 
incomplete a documentelor, cum ar fi cele 
menționate la articolul 3 din Directiva 
91/533/CE sau certificatul A1 referitor la 
legislația privind securitatea socială, 
astfel cum este prevăzut pentru lucrătorii 
detașați în Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 și în Regulamentul său (CE) de 
punere în aplicare nr. 987/2009, situația 
nu ar trebui caracterizată drept „detașare 
temporară” într-un alt stat membru și 
astfel condițiile de muncă și de încadrare 
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în muncă aplicabile sunt cele ale statului 
membru în care este furnizat serviciul.

Or. en

Amendamentul 407
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Dacă autoritatea competentă stabilește că 
peste jumătate din următoarele criterii nu 
sunt respectate, partea de fapt este
considerată un contractor independent:
(a) inexistența oricărui risc economic și 
financiar asumat de partea care execută 
contractul, cum ar fi personalul și 
investiții substanțiale în întreprindere de 
la mijloace adecvate sau o participare 
personală și substanțială în la profiturile 
și pierderile întreprinderii;
(b) lipsa responsabilității și a puterii de 
decizie a părții care execută contractul cu 
privire la mijloacele financiare, politica 
de achiziții sau de stabilire a prețurilor 
practicate de întreprindere;
(c) lipsa unei obligații de a obține anumite 
rezultate cu privire la munca stabilită;
(d) garanția plății unei remunerații fixe 
indiferent de rezultatele întreprinderii și 
de dimensiunea performanțelor realizate 
de partea care execută contractul;
(e) Partea care execută contractul nu se 
prezintă ca un angajator altor persoane 
sau lucrează în principal și în mod 
obișnuit pentru un singur contractor.
Statele membre pot completa această listă 
cu alte criterii la nivel sectorial, care 
denotă subordonarea lucrătorului privind 
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alegerea activității, condițiile de muncă 
sau condițiile de remunerare. Aplicarea 
acestor criterii suplimentare este 
condiționată de controlul Comisiei 
Europene și de aprobarea lor de către 
aceasta și ulterior sunt publicate și 
comunicate în mod clar de către statele 
membre.

Or. en


