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Amendamentul 122
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1) şi articolul 62,

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1) şi articolele 62, 
151 şi 153, precum şi Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 123
Louis Grech

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1) şi articolul 62,

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1) şi articolele 62 şi 
153,

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure faptul că executarea Directivei 96/71/CE privind detaşarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii nu se bazează exclusiv pe instrumentele pieţei 
interne.

Amendamentul 124
Anna Hedh

Propunere de directivă
Referirea 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1) şi articolul 62,

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1) şi articolele 62, 
151 şi 153,

Or. en

Amendamentul 125
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Libera circulaţie a lucrătorilor, 
libertatea de stabilire şi libertatea de a 
presta servicii reprezintă principii 
fundamentale ale pieţei interne a Uniunii, 
consacrate în tratat. Punerea în aplicare a 
acestor principii este întărită în continuare 
de Uniune, pentru a garanta condiţii de 
concurenţă echitabile pentru întreprinderi 
şi respectarea drepturilor lucrătorilor.

(1) Uniunea şi statele membre au ca 
obiective promovarea ocupării forţei de 
muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
şi de muncă, permiţând armonizarea 
acestora în condiţii de progres, o protecţie 
socială adecvată, dialogul social, 
dezvoltarea resurselor umane care să 
permită un nivel ridicat şi durabil al 
ocupării forţei de muncă şi combaterea 
excluziunii. Libera circulaţie a lucrătorilor, 
libertatea de stabilire şi libertatea de a 
presta servicii reprezintă principii 
fundamentale ale pieţei interne a Uniunii, 
consacrate în tratat. Punerea în aplicare a 
acestor principii este întărită în continuare 
de Uniune, pentru a garanta condiţii de 
concurenţă echitabile pentru întreprinderi 
şi respectarea drepturilor lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 126
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În vederea realizării unei economii 
sociale de piaţă cu un înalt grad de 
competitivitate, politica socială trebuie 
plasată în centrul pieţei unice. Prin 
urmare, este necesar un cadru al pieţei 
unice pentru a asigura echilibrul dintre 
concurenţa echitabilă, care combină 
frontierele deschise şi libera circulaţie a 
mărfurilor, capitalului şi serviciilor şi 
garantarea şi respectarea drepturilor 
sociale fundamentale care decurg din 
dreptul muncii, securitatea socială, 
legislaţia din domeniul social şi 
acordurile colective, astfel cum se 
menţionează în tratate.

Or. en

Amendamentul 127
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulaţie a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetăţean dreptul de a circula liber 
într-un alt stat membru pentru a lucra şi 
pentru a se stabili acolo în acest scop şi îl 
protejează împotriva discriminării în ceea 
ce priveşte ocuparea forţei de muncă, 
remunerarea şi alte condiţii de lucru faţă de 
resortisanţii statului respectiv. Libera 
circulaţie nu trebuie confundată cu libera 
prestare a serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru şi de a-şi trimite („a-şi 
detaşa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfăşura activităţile 
necesare pentru prestarea serviciilor în alt 
stat membru.

(2) Libera circulaţie a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetăţean dreptul de a circula liber 
într-un alt stat membru pentru a lucra şi 
pentru a se stabili acolo în acest scop şi îl 
protejează împotriva discriminării în ceea 
ce priveşte ocuparea forţei de muncă, 
remunerarea şi alte condiţii de lucru faţă de 
resortisanţii statului respectiv. Libera 
circulaţie nu trebuie confundată cu libera 
prestare a serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru şi de a-şi trimite („a-şi 
detaşa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfăşura activităţile 
necesare pentru prestarea serviciilor în alt 
stat membru. Această detaşare trebuie să 
aibă loc fără a se încălca dispoziţiile în 
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materie de nediscriminare, atât în cazul 
întreprinderilor, cât şi al lucrătorilor, 
astfel cum este prevăzut la articolul 45 
alineatul (2) şi la articolul 49 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 128
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulaţie a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetăţean dreptul de a circula liber 
într-un alt stat membru pentru a lucra şi 
pentru a se stabili acolo în acest scop şi îl 
protejează împotriva discriminării în ceea 
ce priveşte ocuparea forţei de muncă, 
remunerarea şi alte condiţii de lucru faţă de 
resortisanţii statului respectiv. Libera
circulaţie nu trebuie confundată cu libera 
prestare a serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru şi de a-şi trimite („a-şi 
detaşa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfăşura activităţile 
necesare pentru prestarea serviciilor în alt 
stat membru.

(2) Libera circulaţie a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetăţean dreptul de a circula liber 
într-un alt stat membru pentru a lucra şi 
pentru a se stabili acolo în acest scop şi îl 
protejează împotriva discriminării în ceea 
ce priveşte ocuparea forţei de muncă, 
remunerarea şi alte condiţii de lucru faţă de 
resortisanţii statului respectiv. Dreptul la 
liberă circulaţie este diferit de libera 
prestare a serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru şi de a-şi trimite („a-şi 
detaşa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfăşura activităţile 
necesare pentru prestarea serviciilor în alt 
stat membru.

Or. en

Justificare

Libertatea de a presta servicii şi dreptul cetăţenilor la liberă circulaţie pentru a lucra şi locui 
oriunde în UE reprezintă elemente centrale pentru funcţionarea pieţei unice. În sensul 
prezentei directive, este esenţial să se abordeze de manieră distinctă fiecare din aceste 
drepturi, pentru a asigura faptul că lucrătorii detaşaţi beneficiază de toate drepturile şi 
măsurile de protecţie, astfel cum se stabileşte în tratat, asigurând în acelaşi timp o bună şi 
echitabilă funcţionare a pieţei unice în ceea ce priveşte întreprinderile şi concurenţa.
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Amendamentul 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulaţie a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetăţean dreptul de a circula liber 
într-un alt stat membru pentru a lucra şi 
pentru a se stabili acolo în acest scop şi îl 
protejează împotriva discriminării în ceea 
ce priveşte ocuparea forţei de muncă, 
remunerarea şi alte condiţii de lucru faţă de 
resortisanţii statului respectiv. Libera 
circulaţie nu trebuie confundată cu libera 
prestare a serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru şi de a-şi trimite („a-şi 
detaşa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfăşura activităţile 
necesare pentru prestarea serviciilor în alt 
stat membru.

(2) Libertatea de a presta servicii include 
dreptul întreprinderilor de a presta 
servicii în alt stat membru, caz în care îşi 
pot trimite („detaşa”) temporar propriii 
lucrători pentru a desfăşura activităţile 
necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul respectiv. Este necesar, în vederea 
detaşării lucrătorilor, să se diferenţieze 
între această libertate şi libera circulaţie a 
lucrătorilor, care oferă fiecărui cetăţean 
dreptul de a circula liber într-un alt stat 
membru pentru a lucra şi pentru a se stabili 
acolo în acest scop şi îl protejează 
împotriva discriminării în ceea ce priveşte 
ocuparea forţei de muncă, remunerarea şi 
alte condiţii de lucru faţă de resortisanţii 
statului respectiv.

Or. en

Justificare

Detaşarea lucrătorilor are loc în cadrul libertăţii de a presta servicii şi nu trebuie confundată 
cu libera circulaţie a lucrătorilor.

Amendamentul 130
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu privire la lucrătorii detaşaţi 
temporar pentru a efectua activităţi în 
vederea prestării de servicii într-un alt stat 
membru decât cel în care aceştia îşi 

(3) Cu privire la lucrătorii detaşaţi 
temporar pentru a efectua activităţi în 
vederea prestării de servicii într-un alt stat 
membru decât cel în care aceştia îşi 
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desfăşoară activitatea în mod obişnuit, 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detaşarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii stabileşte un set
fundamental de condiţii de muncă şi de 
încadrare în muncă clar definite care 
trebuie respectate de către prestatorul de 
servicii în statul membru în care are loc 
detaşarea, pentru a asigura o protecţie 
minimă a lucrătorilor detaşaţi în cauză.

desfăşoară activitatea în mod obişnuit, 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detaşarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii stabileşte un set 
fundamental de condiţii de muncă şi de 
încadrare în muncă clar definite care 
trebuie respectate de către prestatorul de 
servicii în statul membru în care are loc 
detaşarea, pentru a asigura o protecţie 
minimă a lucrătorilor detaşaţi în cauză.
Prezenta directivă şi Directiva 96/71/CE 
ar trebui să stabilească standarde minime. 
Prezenta directivă nu ar trebui să 
împiedice statele membre să adopte sau să 
menţină standarde legale sau convenite în 
mod colectiv mai riguroase decât cele 
prevăzute în prezenta directivă, câtă 
vreme lucrătorilor detaşaţi li se oferă 
condiţii mai avantajoase care asigură 
tratamentul egal şi nediscriminarea 
întreprinderilor şi lucrătorilor locali şi 
străini.

Or. en

Amendamentul 131
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu ar trebui să 
afecteze în niciun fel exercitarea 
drepturilor fundamentale, astfel cum sunt 
recunoscute de legislaţia statelor membre 
şi cea internaţională, Convenţiile OIM, 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, Carta socială europeană şi 
Convenţia europeană a drepturilor 
omului.

Or. en



AM\916992RO.doc 9/118 PE498.075v01-00

RO

Amendamentul 132
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă are drept scop să 
asigure o mai bună executare a Directivei 
96/71/CE. Prin urmare, dispoziţiile 
prezentei directive se aplică fără a aduce 
atingere articolelor 4 şi 5 din Directiva 
96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 133
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul de a evita, preveni şi de a 
combate practicile de eludare şi/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat şi/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare şi monitorizarea noţiunii de 
detaşare ar trebui să fie îmbunătăţite.

(4) În scopul de a evita, preveni şi de a 
combate practicile de eludare şi/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat şi/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare şi monitorizarea noţiunii de 
detaşare ar trebui să aibă un caracter 
obligatoriu şi să fie îmbunătăţite, iar orice 
eludare a normelor trebuie sancţionată, în 
special în ceea ce priveşte ansamblul 
condiţiilor de muncă şi de încadrare în 
muncă.

Or. en
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Amendamentul 134
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul de a evita, preveni şi de a 
combate practicile de eludare şi/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat şi/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare şi monitorizarea noţiunii de 
detaşare ar trebui să fie îmbunătăţite.

(4) În scopul de a evita, preveni şi de a 
combate practicile de eludare şi/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat şi/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare şi monitorizarea noţiunii de 
detaşare ar trebui să fie îmbunătăţite. 
Directiva privind executarea Directivei 
96/71/CE nu poate aduce atingere acestui 
set fundamental de condiţii de muncă şi 
de încadrare în muncă clar definite 
stabilit de Directiva 96/71/CE. 

Or. de

Amendamentul 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul de a evita, preveni şi de a 
combate practicile de eludare şi/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat şi/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare şi monitorizarea noţiunii de 
detaşare ar trebui să fie îmbunătăţite.

(4) În scopul de a evita, preveni şi de a 
combate practicile de eludare şi/sau 
folosirea abuzivă a normelor aplicabile de 
către întreprinderile care profită în mod 
neadecvat sau fraudulos de libertatea de a 
presta servicii prevăzută în tratat şi/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare şi monitorizarea noţiunii de 
detaşare ar trebui să fie îmbunătăţite, 
ţinându-se seama de principiile 
proporţionalităţii şi nediscriminării.
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Or. en

Amendamentul 136
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu afectează în 
niciun fel exercitarea drepturilor 
fundamentale, astfel cum sunt 
recunoscute de legislaţia statelor membre 
şi cea internaţională, Convenţiile OIM, 
Convenţia europeană a drepturilor 
omului şi Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene, inclusiv dreptul sau 
libertatea de a intra în grevă sau de a 
întreprinde alte acţiuni care ţin de
sistemele specifice de relaţii de muncă din 
statele membre, în conformitate cu 
legislaţia şi practicile naţionale. Ea nu 
afectează nici dreptul de a negocia, de a 
încheia şi de a pune în aplicare convenţii 
colective şi de a desfăşura acţiuni 
colective în conformitate cu legislaţiile şi 
practicile naţionale.

Or. de

Amendamentul 137
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a evalua dacă un lucrător 
detaşat îşi desfăşoară temporar activitatea 
pe teritoriul altui stat membru decât cel în 
care îşi desfăşoară activitatea în mod 
obişnuit, ar trebui examinate toate 
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elementele care caracterizează această 
activitate şi situaţia lucrătorului. Dacă 
angajatorul nu poate prezenta dovezile 
necesare, ar trebui să se considere că 
relaţia de muncă face obiectul legislaţiei 
şi reglementărilor statului membru în 
care sunt prestate serviciile.

Or. en

Justificare

Aplicarea dreptului naţional al muncii nu poate fi considerată o sancţiune.

Amendamentul 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Toate măsurile introduse de directivă 
trebuie să fie justificate, proporţionale şi 
nediscriminatorii, astfel încât să nu 
genereze poveri administrative şi să nu 
îngrădească potenţialul întreprinderilor, 
în special al celor mici şi mijlocii, de a 
crea noi locuri de muncă, protejând în 
acelaşi timp lucrătorii detaşaţi.

Or. en

Amendamentul 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin urmare, elemente factuale 
constituente care caracterizează natura 
temporară inerentă noţiunii de detaşare, 
care implică faptul că angajatorul trebuie 
să fie cu adevărat stabilit în statul membru 
din care se efectuează detaşarea, precum şi 
relaţia între Directiva 96/71/CE şi 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind 
legea aplicabilă obligaţiilor contractuale 
(denumit în continuare „regulamentul 
Roma I”) trebuie să fie mai bine clarificate.

(5) Prin urmare, elemente factuale 
constituente care caracterizează natura 
temporară inerentă noţiunii de detaşare, 
care implică faptul că angajatorul trebuie 
să fie cu adevărat stabilit în statul membru 
din care se efectuează detaşarea, precum şi 
relaţia între Directiva 96/71/CE şi 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind 
legea aplicabilă obligaţiilor contractuale 
(denumit în continuare „regulamentul 
Roma I”) trebuie să fie mai bine clarificate, 
astfel încât să se asigure o aplicare la 
scară largă a directivei.

Or. en

Justificare

Aceste elemente nu ar trebui să limiteze aplicarea directivei pentru că în acest caz mulţi 
lucrători detaşaţi nu ar intra în domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul 140
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) La fel ca şi în cazul Directivei 
96/71/CE, prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării legislaţiei care, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul Roma I, se aplică 
contractelor individuale de muncă sau 
aplicării Regulamentului nr. 883/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială şi a 
Regulamentului nr. 987/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a 

(6) La fel ca şi în cazul Directivei 
96/71/CE, prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării legislaţiei care, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul Roma I, se aplică 
contractelor individuale de muncă sau 
aplicării Regulamentului nr. 883/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială şi a 
Regulamentului nr. 987/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a 
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Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate
socială.

Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Dispoziţiile prezentei directive nu 
împiedică statele membre să prevadă şi să 
pună în aplicare condiţii mai avantajoase 
pentru lucrătorii detaşaţi.

Or. en

Amendamentul 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a evalua dacă un lucrător 
detaşat îşi desfăşoară temporar activitatea 
pe teritoriul altui stat membru decât cel în 
care îşi desfăşoară activitatea în mod 
obişnuit, nu se ţine seama numai de lista 
criteriilor de la articolul 3 alineatul (2), 
referitoare la situaţia lucrătorului în ceea 
ce priveşte încadrarea în muncă. În 
cadrul verificării, autorităţile realizează o 
evaluare generală a fiecărui caz în parte 
şi ţine seama în mod corespunzător de 
caracteristicile specifice ale situaţiei în 
lumina articolului 14 alineatul (8) din 
Regulamentul nr. 987/2009.

Or. de

Amendamentul 142
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Caracterul regimului de încadrare în 
muncă al unui lucrător în conformitate 
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cu Directiva 96/71/CE este stabilit de ţara 
gazdă, independent de dorinţa părţilor, 
ţinând seama de realitatea din sector. 
Toate statele membre ar trebui să plaseze 
criteriul privind „subordonarea” în 
centrul distincţiei de bază dintre un 
lucrător angajat în mod direct şi un 
lucrător care desfăşoară activităţi 
independente. Pentru ca un lucrător să fie 
considerat lucrător care desfăşoară 
activităţi independente, ar trebui să se 
demonstreze că acesta nu se află în nicio 
relaţie de subordonare în ceea ce priveşte 
alegerea activităţii respective, a condiţiilor 
de lucru şi a condiţiilor de remunerare.

Or. en

Amendamentul 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Sindicatele joacă un rol important în 
contextul detaşării lucrătorilor pentru 
prestarea de servicii, având în vedere că 
partenerii sociali pot, în conformitate cu 
legislaţia şi/sau practicile naţionale, să 
stabilească diferitele niveluri (alternativ 
sau simultan) ale salariilor minime 
aplicabile.

(8) Partenerii sociali joacă un rol 
important în contextul detaşării lucrătorilor 
pentru prestarea de servicii, având în 
vedere că pot, în conformitate cu legislaţia 
şi/sau practicile naţionale, să stabilească 
diferitele niveluri (alternativ sau simultan) 
ale salariilor minime aplicabile. Acest 
drept ar trebui să fie însoţit de 
responsabilitatea de comunicare şi 
informare cu privire la salariile 
menţionate mai sus.

Or. en

Amendamentul 144
Anna Hedh
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Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Statele membre ar trebui să ia 
măsurile adecvate pentru a preveni 
folosirea abuzivă şi/sau eludarea 
Directivei 96/71/CE şi a prezentei 
directive de către întreprinderi pentru a-i 
priva pe lucrătorii detaşaţi de drepturile 
lor sau pentru a le refuza aceste drepturi.

Or. en

Justificare

Prevenirea abuzurilor şi eludărilor.

Amendamentul 145
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Relaţia dintre prezenta directivă şi 
Directiva 96/71/CE pe de o parte şi 
Directiva 2008/104/CE, pe de altă parte, 
ar trebui clarificată, astfel încât să se 
garanteze faptul că lucrătorii temporari 
care sunt şi lucrători detaşaţi beneficiază 
de cele mai avantajoase condiţii de muncă 
şi de încadrare în muncă.

Or. en

Amendamentul 146
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Relaţia dintre prezenta directivă şi 
Directiva 96/71/CE pe de o parte şi 
Directiva 2008/104/CE, pe de altă parte, 
ar trebui clarificată, astfel încât să se 
garanteze faptul că lucrătorii temporari 
care sunt şi lucrători detaşaţi beneficiază 
de cele mai avantajoase condiţii de muncă 
şi de încadrare în muncă.

Or. en

Amendamentul 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Punerea în aplicare şi executarea 
eficientă şi adecvată constituie elemente 
esenţiale pentru protecţia drepturilor 
lucrătorilor detaşaţi, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă între 
Comisie şi statele membre este aşadar 
esenţială, fără a neglija rolul important al 
inspectoratelor muncii şi al partenerilor
sociali în acest sens.

(10) Punerea în aplicare şi executarea 
eficientă şi adecvată constituie elemente 
esenţiale pentru protecţia drepturilor 
lucrătorilor detaşaţi, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Prin urmare, este esenţial să se 
stabilească şi să se menţină o cooperare 
strânsă între statele membre, Comisie şi 
actorii relevanţi de pe plan naţional, 
regional şi local, inclusiv inspectoratele 
muncii şi partenerii sociali, în acest sens.

Or. en

Justificare

Autorităţile competente din ţările gazdă şi din ţările de origine trebuie în primul rând să 
coopereze la nivel bilateral pentru a asigura existenţa în timp util a unor căi de atac eficiente 
în cazul încălcării drepturilor lucrătorilor detaşaţi, precum şi aplicarea generală a normelor. 
Comisia joacă un rol important; cu toate acestea, autorităţile de reglementare naţionale, 
regionale şi locale şi partenerii sociali trebuie să se afle în centrul acestei cooperări, având 
în vedere diversitatea regimurilor inspectoratelor muncii din statele membre.
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Amendamentul 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Punerea în aplicare şi executarea 
eficientă şi adecvată constituie elemente 
esenţiale pentru protecţia drepturilor 
lucrătorilor detaşaţi, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă între Comisie 
şi statele membre este aşadar esenţială, fără 
a neglija rolul important al inspectoratelor 
muncii şi al partenerilor sociali în acest 
sens.

(10) Punerea în aplicare şi executarea 
eficientă şi adecvată constituie elemente 
esenţiale pentru protecţia drepturilor 
lucrătorilor detaşaţi şi pentru garantarea 
dreptului întreprinderilor de a presta 
servicii într-un alt stat membru, în timp ce 
o aplicare deficientă diminuează 
eficacitatea normelor Uniunii aplicabile în 
acest domeniu. Cooperarea strânsă între 
Comisie şi statele membre este aşadar 
esenţială, fără a neglija rolul important al 
inspectoratelor muncii şi al partenerilor 
sociali în acest sens.

Or. en

Amendamentul 149
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Autorităţile competente ar trebui să 
realizeze o evaluare generală a tuturor 
elementelor factuale, pentru a hotărî dacă 
o întreprindere desfăşoară o activitate 
economică semnificativă în statul 
membru în care este stabilită. În cazul în 
care nu există dovezi suficiente care să 
ateste că desfăşoară cu adevărat activităţi 
semnificative în statul membru respectiv, 
se consideră că întreprinderea este 
stabilită în statul membru în care 
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prestează serviciile.

Or. en

Amendamentul 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Încrederea reciprocă, spiritul de 
cooperare, dialogul continuu şi înţelegerea 
reciprocă sunt esenţiale în acest sens.

(11) Ţinând cont de faptul că capacitatea 
statului membru gazdă de a stabili 
elementele factuale privind întreprinderea 
străină este limitată, cooperarea cu statul 
membru în care întreprinderea este 
stabilită este esenţială şi trebuie 
îmbunătăţită în continuare. Încrederea 
reciprocă, spiritul de asistenţă, dialogul 
continuu şi înţelegerea reciprocă sunt 
esenţiale în acest sens.

Or. en

Amendamentul 151
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Încrederea reciprocă, spiritul de 
cooperare, dialogul continuu şi înţelegerea 
reciprocă sunt esenţiale în acest sens.

(11) Încrederea reciprocă, spiritul de 
cooperare, prevenirea dumpingului social, 
dialogul continuu şi înţelegerea reciprocă 
sunt esenţiale în acest sens.

Or. nl

Amendamentul 152
Phil Bennion
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Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a facilita o mai bună şi mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
electronic de schimb de informaţii pentru a
facilita cooperarea administrativă, iar 
autorităţile competente ar trebui să 
utilizeze Sistemul de informare al pieţei 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuşi, 
acest lucru nu ar trebui să împiedice
aplicarea acordurilor sau a înţelegerilor 
bilaterale privind cooperarea 
administrativă.

(12) Pentru a facilita o mai bună şi mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
electronic de schimb de informaţii pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autorităţile competente ar trebui să 
utilizeze Sistemul de informare al pieţei 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuşi, 
acest lucru nu împiedică aplicarea 
acordurilor sau a înţelegerilor bilaterale 
privind cooperarea administrativă.

Or. en

Justificare

Cooperarea bilaterală între autorităţile competente este principalul mecanism pentru 
asigurarea apărării drepturilor lucrătorilor detaşaţi. Trebuie subliniat faptul că prezenta 
directivă mai degrabă facilitează decât împiedică o astfel de cooperare bilaterală şi/sau 
multilaterală.

Amendamentul 153
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a facilita o mai bună şi mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
electronic de schimb de informaţii pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autorităţile competente ar trebui să 
utilizeze Sistemul de informare al pieţei 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuşi, 
acest lucru nu ar trebui să împiedice 
aplicarea acordurilor sau a înţelegerilor 
bilaterale privind cooperarea 

(12) Pentru a facilita o mai bună şi mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
electronic de schimb de informaţii pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autorităţile competente ar trebui să 
utilizeze Sistemul de informare al pieţei 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuşi, 
acest lucru nu ar trebui să împiedice 
aplicarea acordurilor sau a înţelegerilor 
bilaterale privind cooperarea 
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administrativă. administrativă. Măsurile privind aplicarea 
schimbului electronic de informaţii prin 
intermediul Sistemului de informare al 
pieţei interne ar trebui testate pentru a 
asigura funcţionalitatea în practică a 
acestora.

Or. de

Amendamentul 154
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a facilita o mai bună şi mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem
electronic de schimb de informaţii pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autorităţile competente ar trebui să 
utilizeze Sistemul de informare al pieţei 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuşi, 
acest lucru nu ar trebui să împiedice 
aplicarea acordurilor sau a înţelegerilor 
bilaterale privind cooperarea 
administrativă.

(12) Pentru a facilita o mai bună şi mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
electronic de schimb de informaţii pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autorităţile competente ar trebui să 
utilizeze Sistemul de informare al pieţei 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuşi, 
acest lucru ar trebui să fie însoţit de 
aplicarea acordurilor sau a înţelegerilor 
bilaterale privind cooperarea 
administrativă, întrucât aceste mecanisme 
instituite de cooperare s-au dovedit utile.

Or. en

Amendamentul 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a facilita o mai bună şi mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 

(12) Pentru a facilita o mai bună şi mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
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electronic de schimb de informaţii pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autorităţile competente ar trebui să 
utilizeze Sistemul de informare al pieţei 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuşi, 
acest lucru nu ar trebui să împiedice 
aplicarea acordurilor sau a înţelegerilor 
bilaterale privind cooperarea 
administrativă.

electronic de schimb de informaţii pentru a 
facilita cooperarea administrativă, iar 
autorităţile competente ar trebui să 
utilizeze Sistemul de informare al pieţei 
interne (IMI), cât mai mult posibil.

Or. en

Amendamentul 156
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligaţiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informaţiile privind condiţiile de 
muncă şi de încadrare în muncă şi de a 
permite accesul eficace la acestea, nu doar
prestatorilor de servicii din alte state 
membre, ci şi lucrătorilor detaşaţi în 
cauză.

(14) Statele membre trebuie să informeze 
Comisia cu privire la modul în care 
intenţionează să difuzeze pe scară cât mai
largă informaţiile privind condiţiile de 
muncă şi de încadrare în muncă şi să 
permită accesul la acestea lucrătorilor 
detaşaţi şi prestatorilor de servicii din alte 
state membre.

Or. en

Justificare

Clarificare de ordin lingvistic.

Amendamentul 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În cazul în are condiţiile de muncă
şi de încadrare în muncă sunt stabilite în 
convenţii colective care au fost declarate 
general aplicabile, statele membre ar 
trebui să se asigure că aceste convenţii 
colective sunt publicate oficial şi 
accesibile.

Or. en

Amendamentul 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă şi de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condiţiile de 
muncă şi de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detaşaţi, statele membre ar trebui să aplice 
numai anumite măsuri de control sau 
formalităţi administrative în cazul 
întreprinderilor care detaşează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de 
măsuri şi cerinţe nu pot fi impuse decât 
dacă autorităţile competente nu îşi pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informaţiile necesare solicitate iar 
informaţiile necesare nu pot fi uşor 
obţinute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detaşaţi sau al autorităţilor din 
statul membru de stabilire al prestatorului 
de servicii într-un termen rezonabil şi/sau 
dacă nişte măsuri mai puţin restrictive nu 
ar permite atingerea obiectivelor măsurilor 
naţionale de control considerate necesare.

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă şi de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condiţiile de 
muncă şi de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detaşaţi, statele membre ar trebui să aplice 
numai astfel de măsuri de control sau 
formalităţi administrative în cazul 
întreprinderilor care detaşează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de 
măsuri de control sau formalităţi 
administrative ar trebui să fie 
proporţionale şi să nu implice poveri 
administrative nejustificate şi excesive. 
Astfel de măsuri şi cerinţe nu pot fi impuse 
decât dacă autorităţile competente nu îşi 
pot realiza eficient misiunea de 
supraveghere fără informaţiile necesare 
solicitate iar informaţiile necesare nu pot fi 
uşor obţinute prin intermediul 
angajatorului lucrătorilor detaşaţi sau al 
autorităţilor din statul membru de stabilire 
al prestatorului de servicii într-un termen 
rezonabil şi/sau dacă nişte măsuri mai 
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puţin restrictive nu ar permite atingerea 
obiectivelor măsurilor naţionale de control 
considerate necesare.

Or. en

Amendamentul 159
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Orice evaluare a riscului ar trebui 
să vizeze identificarea sectoarelor de 
activitate în care se recurge frecvent la 
lucrători detaşaţi pentru prestarea de 
servicii pe teritoriul lor. Atunci când se 
efectuează o astfel de evaluare a riscului, 
ar trebui luate în considerare problemele 
şi nevoile specifice din anumite sectoare, 
antecedentele în materie de nerespectare a 
legislaţiei, informaţiile furnizate de 
partenerii sociali de pe teren, practicile de 
eludare, precum şi vulnerabilitatea 
anumitor grupuri de lucrători.

Or. en

Amendamentul 160
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a facilita monitorizarea 
eficientă a respectării normelor de fond 
care reglementează condiţiile de muncă şi 
de încadrare în muncă, statele membre ar 
trebui să solicite lucrătorilor detaşaţi să 
deţină un document de identificare 
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personală, emis de statul membru de 
origine. Un astfel de document ar trebui 
să permită cel puţin identificarea 
persoanei în cauză, a statutului său 
profesional şi a datelor de contact ale 
autorităţii naţionale emitente.

Or. en

Amendamentul 161
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Instituirea unui sistem cuprinzător de 
măsuri preventive şi de control, însoţit de 
sancţiuni preventive pentru a identifica şi 
a preveni anumite cazuri individuale de 
lucrători independenţi fictivi, ar trebui să 
contribuie la combaterea în mod eficient a 
muncii nedeclarate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 162
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Instituirea unui sistem cuprinzător de 
măsuri preventive şi de control, însoţit de 
sancţiuni preventive pentru a identifica şi 
a preveni anumite cazuri individuale de 
lucrători independenţi fictivi, ar trebui să 
contribuie la combaterea în mod eficient a 
muncii nedeclarate.

(17) Orice formă de utilizare frauduloasă 
a statutului de „lucrător care desfăşoară 
activităţi independente” trebuie interzisă 
prin intermediul unui sistem cuprinzător 
de măsuri preventive de control şi de 
sancţiuni preventive.

Or. en
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Justificare

Clarificare de ordin lingvistic.

Amendamentul 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura o mai bună şi mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
precum şi executarea acesteia în practică şi 
pentru a reduce, pe cât posibil, diferenţele 
în materie de aplicare şi executare în 
Uniune, statele membre ar trebui să se 
asigure că sunt efectuate inspecţii eficiente 
şi adecvate pe teritoriul lor.

(18) Pentru a asigura o mai bună şi mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
precum şi executarea acesteia în practică şi 
pentru a reduce, pe cât posibil, diferenţele 
în materie de aplicare şi executare în 
Uniune, statele membre ar trebui să se 
asigure că sunt efectuate inspecţii eficiente,
adecvate, proporţionale şi 
nediscriminatorii pe teritoriul lor şi că 
întreprinderilor supuse inspecţiilor li se
furnizează în scris informaţii cu privire la 
rezultatul inspecţiei.

Or. en

Amendamentul 164
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să asigure 
disponibilitatea unor resurse suficiente 
pentru a furniza lucrătorilor detaşaţi şi 
întreprinderilor pentru care lucrează 
informaţiile necesare şi pentru a pune în 
practică acţiunile preventive, inspecţiile la 
faţa locului şi măsurile de executare 
privind respectarea normelor de fond care 
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reglementează condiţiile de muncă şi de 
încadrare în muncă a lucrătorilor 
detaşaţi. În acest scop, ar trebui să 
instituie autorităţi naţionale specializate.

Or. en

Amendamentul 165
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Inspectoratele naţionale de muncă, 
partenerii sociali şi alte organisme de 
monitorizare sunt deosebit de importante în 
acest sens şi ar trebui să continue să joace 
un rol crucial.

(19) Măsurile naţionale de control şi 
executare ar trebui consolidate prin 
susţinerea lărgirii domeniului de aplicare 
al mecanismelor de executare şi al 
instrumentelor şi mijloacelor de 
monitorizare de către partenerii sociali şi 
statele membre. Partenerii sociali şi 
statele membre gazdă ar trebui să poată 
asigura inspecţii eficiente ale muncii 
pentru a verifica respectarea condiţiilor 
de muncă şi de încadrare în muncă 
aplicabile şi în special pentru a verifica 
dacă lucrătorii sunt într-adevăr angajaţi 
în mod obişnui în ţara de origine. Prin 
urmare, inspectoratele naţionale de muncă, 
partenerii sociali şi alte organisme de 
monitorizare sunt deosebit de importante în 
acest sens şi ar trebui să continue să joace 
un rol crucial.

Or. en

Amendamentul 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Propunere de directivă
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Inspectoratele naţionale de muncă, 
partenerii sociali şi alte organisme de 
monitorizare sunt deosebit de importante în 
acest sens şi ar trebui să continue să joace 
un rol crucial.

(19) Inspectoratele naţionale de muncă, 
partenerii sociali şi alte autorităţi de 
monitorizare sunt deosebit de importante în 
acest sens şi ar trebui să continue să joace 
un rol crucial.

Or. en

Amendamentul 167
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a aborda în mod flexibil 
diversitatea pieţelor muncii şi ale 
sistemelor de relaţii de muncă, în mod 
excepţional, alţi actori şi/sau organisme 
pot monitoriza anumite condiţii de muncă 
şi de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detaşaţi, cu condiţia ca să ofere 
persoanelor respective o protecţie 
echivalentă şi să îşi exercite controlul în 
mod nediscriminatoriu şi obiectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a facilita executarea Directivei 
96/71/CE şi pentru a asigura o aplicare mai 
eficientă a acesteia în practică, ar trebui să 
existe mecanisme de recurs eficiente prin 

(23) Pentru a facilita executarea Directivei 
96/71/CE şi pentru a asigura o aplicare mai 
eficientă a acesteia în practică, ar trebui să 
existe mecanisme de recurs eficiente prin 
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intermediul cărora lucrătorii detaşaţi să 
poată depune plângeri sau să iniţieze 
proceduri, fie în mod direct, fie prin 
intermediul unor părţi terţe relevante 
desemnate, cum ar fi sindicatele sau alte 
asociaţii, precum şi prin instituţii comune 
ale partenerilor sociali. Aceste mecanisme 
nu ar trebui să aducă atingere normelor de 
procedură naţionale privind reprezentarea 
şi apărarea în faţa instanţelor.

intermediul cărora lucrătorii detaşaţi să 
poată depune plângeri sau să iniţieze 
proceduri, fie în mod direct, fie, cu 
aprobarea lor, prin intermediul unor părţi 
terţe relevante desemnate, cum ar fi 
sindicatele sau alte asociaţii, precum şi prin 
instituţii comune ale partenerilor sociali. 
Aceste mecanisme nu ar trebui să aducă 
atingere normelor de procedură naţionale 
privind reprezentarea şi apărarea în faţa 
instanţelor.

Or. en

Amendamentul 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalenţa 
subcontractării în sectorul construcţiilor 
şi pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detaşaţi, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puţin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător 
pentru plata salariilor minime nete 
datorate lucrătorilor detaşaţi, precum şi 
pentru eventualele plăţi retroactive ale 
remuneraţiilor restante şi/sau ale 
cotizaţiilor datorate unor fonduri sau 
instituţii comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus faţă de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care şi-a 
îndeplinit obligaţiile de diligenţă. Aceste 
obligaţii pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 

eliminat
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baza informaţiilor emise de autorităţile 
naţionale.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o totală claritate juridică pentru lucrătorii detaşaţi şi pentru a proteja 
întreprinderile care acţionează cu bună credinţă, responsabilitatea trebuie să rămână 
întotdeauna a angajatorului direct, indiferent de poziţia sa în lanţul de subcontractare.

Amendamentul 170
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalenţa 
subcontractării în sectorul construcţiilor 
şi pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detaşaţi, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puţin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător 
pentru plata salariilor minime nete 
datorate lucrătorilor detaşaţi, precum şi 
pentru eventualele plăţi retroactive ale 
remuneraţiilor restante şi/sau ale 
cotizaţiilor datorate unor fonduri sau 
instituţii comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus faţă de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care şi-a 
îndeplinit obligaţiile de diligenţă. Aceste 
obligaţii pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informaţiilor emise de autorităţile 
naţionale.

eliminat
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Or. en

Justificare

Marea majoritate a statelor membre nu beneficiază de un sistem de răspundere în solidar. 
Propunerea contravine principiului subsidiarităţii. Nu este rezonabilă, întrucât răspunderea 
obiectivă contravine principiilor juridice generale, chiar şi principiilor dreptului UE. 
Prestatorii de servicii locali şi străini ar fi trataţi în mod diferit şi astfel ar fi îngrădită 
libertatea de a presta servicii. Impunerea răspunderii în solidar ar implica costuri ridicate 
pentru întreprinderi şi nu ar fi o modalitate eficientă de consolidare a directivei.

Amendamentul 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalenţa 
subcontractării în sectorul construcţiilor 
şi pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detaşaţi, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puţin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător 
pentru plata salariilor minime nete 
datorate lucrătorilor detaşaţi, precum şi 
pentru eventualele plăţi retroactive ale 
remuneraţiilor restante şi/sau ale 
cotizaţiilor datorate unor fonduri sau 
instituţii comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în 
plus faţă de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care şi-a 
îndeplinit obligaţiile de diligenţă. Aceste 
obligaţii pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informaţiilor emise de autorităţile 
naţionale.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 172
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalenţa 
subcontractării în sectorul construcţiilor 
şi pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detaşaţi, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puţin contractantul al cărui
angajator este un subcontractant direct 
poate fi considerat răspunzător pentru 
plata salariilor minime nete datorate 
lucrătorilor detaşaţi, precum şi pentru 
eventualele plăţi retroactive ale 
remuneraţiilor restante şi/sau ale 
cotizaţiilor datorate unor fonduri sau 
instituţii comune ale partenerilor sociali 
reglementate prin lege sau prin contracte 
colective de muncă, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, în
plus faţă de sau în locul angajatorului. 
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care şi-a îndeplinit 
obligaţiile de diligenţă. Aceste obligaţii 
pot implica măsuri preventive privind 
dovezile furnizate de subcontractant, 
inclusiv, după caz, pe baza informaţiilor 
emise de autorităţile naţionale.

(24) Pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detaşaţi, este necesar să se asigure că 
contractantul al cărui subcontractant este
angajatorul lucrătorului detaşat şi orice 
subcontractanţi intermediari pot fi 
consideraţi răspunzători, în plus faţă de 
sau în locul angajatorului, în cazul în care
angajatorul nu respectă prevederile 
Directivei 96/71/CE şi ale prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu
legislaţia şi practicile naţionale, alţi 
contractanţi pot fi consideraţi de 
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligaţiilor care decurg din 
prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
naţional sau sectorial.

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o totală claritate juridică pentru lucrătorii detaşaţi şi pentru a proteja 
întreprinderile care acţionează cu bună credinţă, responsabilitatea trebuie să rămână 
întotdeauna a angajatorului direct, indiferent de poziţia sa în lanţul de subcontractare.

Amendamentul 174
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislaţia şi practicile naţionale, alţi 
contractanţi pot fi consideraţi de 
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligaţiilor care decurg din 
prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
naţional sau sectorial.

eliminat

Or. en

Justificare

Marea majoritate a statelor membre nu beneficiază de un sistem de răspundere în solidar. 
Propunerea contravine principiului subsidiarităţii. Nu este rezonabilă, întrucât răspunderea 
obiectivă contravine principiilor juridice generale, chiar şi principiilor dreptului UE. 
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Prestatorii de servicii locali şi străini ar fi trataţi în mod diferit şi astfel ar fi îngrădită 
libertatea de a presta servicii. Impunerea răspunderii în solidar ar implica costuri ridicate 
pentru întreprinderi şi nu ar fi o modalitate eficientă de consolidare a directivei.

Amendamentul 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislaţia şi practicile naţionale, alţi 
contractanţi pot fi consideraţi de 
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligaţiilor care decurg din 
prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
naţional sau sectorial.

eliminat

Or. en

Amendamentul 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligaţia de a impune o cerinţă 
privind răspunderea contractantului 
atunci când subcontractantul direct este 
un prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detaşează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar 
al protecţiei sociale a lucrătorilor. Aceşti 
lucrători detaşaţi pot să nu fie în aceeaşi 
situaţie ca lucrătorii angajaţi direct de 
către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 

eliminat
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punctul de vedere al posibilităţii de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuţii la asigurările 
sociale reţinute în mod nejustificat.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o totală claritate juridică pentru lucrătorii detaşaţi şi pentru a proteja 
întreprinderile care acţionează cu bună credinţă, responsabilitatea trebuie să rămână 
întotdeauna a angajatorului direct, indiferent de poziţia sa în lanţul de subcontractare.

Amendamentul 177
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligaţia de a impune o cerinţă 
privind răspunderea contractantului 
atunci când subcontractantul direct este 
un prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detaşează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar 
al protecţiei sociale a lucrătorilor. Aceşti 
lucrători detaşaţi pot să nu fie în aceeaşi 
situaţie ca lucrătorii angajaţi direct de 
către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 
punctul de vedere al posibilităţii de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuţii la asigurările 
sociale reţinute în mod nejustificat.

eliminat

Or. en

Justificare

Marea majoritate a statelor membre nu beneficiază de un sistem de răspundere în solidar. 
Propunerea contravine principiului subsidiarităţii. Nu este rezonabilă, întrucât răspunderea 
obiectivă contravine principiilor juridice generale, chiar şi principiilor dreptului UE. 
Prestatorii de servicii locali şi străini ar fi trataţi în mod diferit şi astfel ar fi îngrădită 
libertatea de a presta servicii. Impunerea răspunderii în solidar ar implica costuri ridicate 
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pentru întreprinderi şi nu ar fi o modalitate eficientă de consolidare a directivei.

Amendamentul 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligaţia de a impune o cerinţă 
privind răspunderea contractantului 
atunci când subcontractantul direct este 
un prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detaşează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar 
al protecţiei sociale a lucrătorilor. Aceşti 
lucrători detaşaţi pot să nu fie în aceeaşi 
situaţie ca lucrătorii angajaţi direct de 
către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 
punctul de vedere al posibilităţii de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuţii la asigurările 
sociale reţinute în mod nejustificat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 179
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligaţia de a impune o cerinţă 
privind răspunderea contractantului atunci 
când subcontractantul direct este un 
prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detaşează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar al 
protecţiei sociale a lucrătorilor. Aceşti 

(26) Obligaţia de a impune o cerinţă 
privind răspunderea contractantului 
principal sau a oricărui subcontractant 
intermediar atunci când subcontractantul 
este un prestator de servicii stabilit în alt 
stat membru, care detaşează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar al 
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lucrători detaşaţi pot să nu fie în aceeaşi 
situaţie ca lucrătorii angajaţi direct de către 
un subcontractant stabilit în statul membru 
de stabilire al contractantului din punctul 
de vedere al posibilităţii de a reclama 
salariile restante sau restituiri de impozite 
sau contribuţii la asigurările sociale 
reţinute în mod nejustificat.

protecţiei sociale a lucrătorilor. De 
exemplu, aceşti lucrători detaşaţi pot să nu 
fie în aceeaşi situaţie ca lucrătorii angajaţi 
de către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 
punctul de vedere al posibilităţii de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuţii la asigurările 
sociale reţinute în mod nejustificat.

Or. en

Amendamentul 180
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Prezenta directivă, în conformitate 
cu Directiva 96/71/CE, se aplică şi 
întreprinderilor de transport altele decât 
cele care desfăşoară activităţi de transport 
maritim, care prestează servicii în alte 
state membre, în special în cazul 
transportului de cabotaj în conformitate 
cu Regulamentul 1072/2009/CE şi 
Regulamentul 1073/2009/CE ale 
Parlamentului European şi Consiliului 
din 21 octombrie 2009.

Or. en

Amendamentul 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Disparităţile între sistemele statelor 
membre în ceea ce priveşte mijloacele de 

(27) Disparităţile între sistemele statelor 
membre în ceea ce priveşte mijloacele de 
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executare a amenzilor şi/sau a sancţiunilor 
administrative impuse în situaţii 
transfrontaliere pot aduce prejudicii bunei 
funcţionări a pieţei interne; prin urmare, 
există riscul ca garantarea unui nivel 
echivalent de protecţie în întreaga Uniune 
pentru lucrătorii detaşaţi să fie foarte 
dificilă sau chiar imposibilă.

executare a amenzilor şi/sau a sancţiunilor 
administrative impuse în ceea ce priveşte 
cazurile de detaşare a lucrătorilor în 
conformitate cu prezenta directivă şi cu 
Directiva 96/71, în situaţii transfrontaliere 
pot aduce prejudicii bunei funcţionări a 
pieţei interne; prin urmare, există riscul ca 
garantarea unui nivel echivalent de 
protecţie în întreaga Uniune pentru 
lucrătorii detaşaţi să fie foarte dificilă sau 
chiar imposibilă.

Or. en

Amendamentul 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Asigurarea în mod eficient a 
respectării normelor de fond care 
reglementează detaşarea lucrătorilor în 
vederea prestării de servicii trebuie 
realizată prin acţiuni specifice punând 
accentul pe executarea transfrontalieră a 
amenzilor şi a sancţiunilor administrative 
impuse. Aşadar, alinierea legislaţiei 
statelor membre în acest domeniu este o 
condiţie prealabilă esenţială pentru a 
garanta, în scopul unei bune funcţionări a 
pieţei interne, un nivel de protecţie 
necesară mai ridicat, echivalent şi 
comparabil.

(28) Asigurarea în mod eficient a 
respectării normelor de fond care 
reglementează detaşarea lucrătorilor în 
vederea prestării de servicii trebuie 
realizată prin acţiuni specifice punând 
accentul pe executarea transfrontalieră a 
amenzilor şi a sancţiunilor administrative 
impuse în ceea ce priveşte situaţiile de 
detaşare a lucrătorilor în conformitate cu 
prezenta directivă şi cu Directiva 96/71. 
Aşadar, alinierea legislaţiei statelor 
membre în acest domeniu este o condiţie 
prealabilă esenţială pentru a garanta, în 
scopul unei bune funcţionări a pieţei 
interne, un nivel de protecţie necesară mai 
ridicat, echivalent şi comparabil.

Or. en

Amendamentul 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Adoptarea unor norme comune de 
acordare a asistenţei şi sprijinului reciproc, 
destinate a fi utilizate pentru măsurile de 
executare şi costurile aferente, precum şi 
adoptarea de cerinţe uniforme pentru 
notificarea deciziilor referitoare la 
sancţiunile şi amenzile administrative 
impuse, ar trebui să rezolve o serie de 
probleme concrete de executare 
transfrontalieră şi să garanteze o mai bună 
comunicare şi executare a unor astfel de 
decizii emise de un alt stat membru.

(29) Adoptarea unor norme comune de 
acordare a asistenţei şi sprijinului reciproc, 
destinate a fi utilizate pentru măsurile de 
executare şi costurile aferente, precum şi 
adoptarea de cerinţe uniforme pentru 
notificarea deciziilor referitoare la 
sancţiunile şi amenzile administrative 
impuse în ceea ce priveşte situaţiile de 
detaşare a lucrătorilor în conformitate cu 
prezenta directivă şi cu Directiva 96/71, ar 
trebui să rezolve o serie de probleme 
concrete de executare transfrontalieră şi să 
garanteze o mai bună comunicare şi 
executare a unor astfel de decizii emise de 
un alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Fără a aduce atingere instituirii unor 
norme mai uniforme în ceea ce priveşte 
executarea transfrontalieră a sancţiunilor şi 
a amenzilor şi necesitatea de elaborare a 
unor criterii comune pentru procedurile de 
sancţionare în caz de neplată a acestora, 
aceste dispoziţii nu ar trebui să afecteze 
competenţele statelor membre de a-şi 
stabili propriul sistem de sancţiuni şi 
amenzi sau măsuri de recuperare prevăzute 
de legislaţia internă.

(30) Fără a aduce atingere instituirii unor 
norme mai uniforme în ceea ce priveşte 
executarea transfrontalieră a sancţiunilor şi 
a amenzilor legate de situaţiile de detaşare 
a lucrătorilor în conformitate cu prezenta 
directivă şi cu Directiva 96/71 şi 
necesitatea de elaborare a unor criterii 
comune pentru procedurile de sancţionare 
în caz de neplată a acestora, aceste 
dispoziţii nu ar trebui să afecteze 
competenţele statelor membre de a-şi 
stabili propriul sistem de sancţiuni şi 
amenzi sau măsuri de recuperare prevăzute 
de legislaţia internă.
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Or. en

Amendamentul 185
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
adecvate în caz de nerespectare a 
obligaţiilor prevăzute de prezenta directivă, 
inclusiv proceduri administrative şi 
judiciare, şi ar trebui să prevadă sancţiuni 
eficiente, disuasive şi proporţionale pentru 
eventualele cazuri de nerespectare a 
obligaţiilor ce decurg din prezenta 
directivă.

(32) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
adecvate în caz de nerespectare a 
obligaţiilor prevăzute de prezenta directivă, 
inclusiv proceduri administrative şi 
judiciare, şi ar trebui să prevadă sancţiuni 
eficiente, disuasive şi proporţionale pentru 
eventualele cazuri de nerespectare a 
obligaţiilor ce decurg din prezenta 
directivă. Nerespectarea în totalitate a 
prezentei directive de către statele membre 
ar trebui să ducă la iniţierea de către 
Comisie a procedurii de constatarea 
neîndeplinirii obligaţiilor.

Or. en

Justificare

Neimplementarea în mod corespunzător a directivei existente a avut ca rezultat numeroase 
hotărâri ale CEJ, care în cea mai mare parte nu au dus la soluţionarea chestiunii mai ample 
a nerespectării obligaţiilor. Este esenţial ca toţi actorii să recunoască importanţa 
implementării corecte, în vederea protejării drepturilor lucrătorilor şi a asigurării unei bune 
funcţionări a pieţei unice.

Amendamentul 186
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 

(33) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
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drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special în ceea ce priveşte 
protecţia datelor cu caracter personal 
(articolul 8), libertatea de alegere a 
ocupaţiei şi dreptul la muncă (articolul 15), 
libertatea de a desfăşura o activitate 
comercială (articolul 16), dreptul de 
negociere şi de acţiune colectivă (articolul 
28), condiţii de muncă echitabile şi corecte 
(articolul 31), dreptul la o cale de atac 
eficientă şi la un proces echitabil (articolul 
47) şi trebuie să fie aplicată în conformitate 
cu aceste drepturi şi principii.

drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special în ceea ce priveşte 
protecţia datelor cu caracter personal 
(articolul 8), libertatea de alegere a 
ocupaţiei şi dreptul la muncă (articolul 15), 
libertatea de a desfăşura o activitate 
comercială (articolul 16), dreptul la 
egalitate (articolul 20), nediscriminarea 
(articolul 21), dreptul de negociere şi de 
acţiune colectivă (articolul 28), condiţii de 
muncă echitabile şi corecte (articolul 31), 
dreptul la o cale de atac eficientă şi la un 
proces echitabil (articolul 47) şi trebuie să 
fie aplicată în conformitate cu aceste 
drepturi şi principii.

Or. en

Amendamentul 187
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
În conformitate cu principiile 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii şi 
pentru a respecta sistemele de relaţii de 
muncă şi cadrele juridice naţionale deja 
în vigoare, prezenta directivă nu le solicită 
statelor membre să înlocuiască 
procedurile juridice existente referitoare 
la soluţionarea litigiilor în ceea ce 
priveşte remunerarea, prin intermediul 
aplicării obligatorie a principiului 
răspunderii în solidar în cadrul lanţurilor 
de subcontractare, fie pentru fiecare 
sector în parte, fie în mod general, în 
cazul în care astfel de proceduri existente 
sunt deja corect implementate şi 
respectate.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă urmăreşte garantarea 
respectării unui nivel adecvat de protecţie 
minimă a drepturilor lucrătorilor detaşaţi 
pentru prestarea transfrontalieră de servicii, 
facilitând în acelaşi timp exercitarea 
libertăţii de a presta servicii pentru 
prestatorii de servicii şi promovând un 
climat de concurenţă loială între aceştia 
din urmă.

Prezenta directivă urmăreşte facilitarea 
exercitării libertăţii de a presta servicii 
pentru prestatorii de servicii şi 
promovarea unui climat de concurenţă 
loială între aceştia, garantând în acelaşi 
timp respectarea unui nivel adecvat de 
protecţie minimă a drepturilor lucrătorilor 
detaşaţi pentru prestarea transfrontalieră de 
servicii.

Or. en

Justificare

Întrucât temeiul juridic al propunerii este legat de piaţa unică, obiectivul este acela de a 
facilita prestarea transfrontalieră de servicii, protejând în acelaşi timp lucrătorii detaşaţi.

Amendamentul 189
Cornelis de Jong

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă urmăreşte 
promovarea ocupării forţei de muncă, a 
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unor condiţii mai bune de trai şi de 
muncă, a unei protecţii sociale adecvate, a 
dialogului social şi a dezvoltării resurselor 
umane, în vederea asigurării durabile a 
unui grad ridicat de ocupare a forţei de 
muncă şi a combaterii excluziunii, prin 
sprijinirea funcţionării pieţei interne şi 
printr-o mai bună punere în aplicare a 
Directivei 96/71/CE. Statele membre iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
respectarea ansamblului condiţiilor de 
muncă şi de încadrare în muncă în locul 
unde urmează să fie furnizat serviciul şi 
pentru a elimina orice formă de 
discriminare pe baza cetăţeniei între 
lucrătorii din statele membre în ceea ce 
priveşte încadrarea în muncă, 
remunerarea şi alte condiţii de muncă şi 
de încadrare în muncă.

Or. en

Amendamentul 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 191
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Lucrători temporari
Prezenta directivă şi Directiva 96/71/CE 
se aplică lucrătorilor temporari în sensul 
Directivei 2008/104/CE privind munca 
prin agent de muncă temporară, cu 
excepţia cazului în care Directiva 
2008/104/CE le oferă acestor lucrători un 
tratament mai avantajos în ceea ce 
priveşte condiţiile de muncă şi de 
încadrare în muncă.

Or. de

Amendamentul 192
Cornelis de Jong

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prin „stat membru gazdă” se înţelege 
statul membru în care lucrătorul este 
detaşat temporar în sensul prezentei 
directive şi al Directivei 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Pentru a preveni eludarea şi utilizarea abuzivă a normelor de către angajatori, trebuie 
definită clar noţiunea de „întreprindere stabilită într-un stat membru”, în conformitate cu 
Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne. Numai întreprinderile 
stabilite cu adevărat ar trebui să beneficieze de executarea prezentei directive şi a Directivei 
96/71.

Amendamentul 194
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Legislaţia aplicabilă

(1) O întreprindere care nu poate 
demonstra că desfăşoară efectiv activităţi 
semnificative în conformitate cu Articolul 
3 alineatul (1) în ţara de stabilire indicată 
este considerată ca fiind stabilită în statul 
membru în care prestează serviciile.
(2) În cazul în care un angajator nu poate 
demonstra că un lucrător detaşat îşi 
desfăşoară activitatea pe o perioadă 
limitată de timp într-un alt stat membru 
decât statul membru în care acesta îşi 
desfăşoară în mod normal activitatea, se 
consideră că locul în care lucrătorul îşi 
desfăşoară în mod obişnuit activitatea este 
acela în care se prestează serviciul.

Or. de
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Amendamentul 195
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Nerespectarea obligaţiilor

În cazul nerespectării articolului 3 din 
Directiva 96/71/CE sau a articolelor 
relevante din prezenta directivă, 
întreprinderea în cauză şi lucrătorii săi 
intră sub incidenţa legislaţiei relevante 
aplicabile în ţara în care sunt prestate 
serviciile, ca loc de muncă obişnuit, iar 
toţi lucrătorii detaşaţi de întreprinderea în 
cauză sunt consideraţi lucrători care îşi 
exercită libertatea de mişcare în cadrul 
Uniunii.
Statul membru gazdă poate solicita 
ulterior furnizarea imediată a unor dovezi 
care să ateste faptul că lucrătorii în cauză 
beneficiază de acelaşi tratament ca şi 
cetăţenii statului membru gazdă în ceea 
ce priveşte ansamblul condiţiilor de 
muncă şi de încadrare în muncă şi al 
drepturilor sociale aferente, în 
conformitate cu articolul 45 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 196
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
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Următoarele situaţii sunt considerate 
practici de eludare a normelor privind 
detaşarea, astfel cum sunt stabilite în 
prezenta directivă şi în Directiva 
96/71/EC:
(a) întreprinderea la care lucrătorul a fost 
detaşat îl pune pe acesta la dispoziţia unei 
alte întreprinderi din statul membru în 
care este stabilită sau din alt stat membru;
(b) lucrătorul este recrutat într-un stat 
membru de către o întreprindere stabilită 
într-un alt stat membru pentru a lucra în 
primul stat membru.

Or. en

Amendamentul 197
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Clarificarea relaţiei cu Directiva privind 
munca prin agent de muncă temporară

Prezenta directivă şi Directiva 96/71/CE 
se aplică lucrătorilor temporari în sensul 
Directivei 2008/104/CE privind munca 
prin agent de muncă temporară, cu 
excepţia cazului în care li se garantează 
acestor lucrători un tratament mai 
avantajos în ceea ce priveşte condiţiile de 
muncă şi de încadrare în muncă în 
temeiul Directivei 2008/104/CE.

Or. en

Amendamentul 198
Cornelis de Jong
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Propunere de directivă
Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Lucrătorii detaşaţi nu pot fi folosiţi pentru 
a înlocui lucrătorii aflaţi în grevă.

Or. en

Amendamentul 199
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea şi executarea Directivei 
96/71/CE, autorităţile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activităţile desfăşurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplineşte în mod real activităţi 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare şi/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea şi executarea Directivei 
96/71/CE, o întreprindere care detaşează 
lucrători furnizează, la cerere, 
autorităţilor competente dovezi privind cel 
puţin următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 200
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea şi executarea Directivei 
96/71/CE, autorităţile competente iau în 

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea şi executarea Directivei 
96/71/CE, autorităţile competente 
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considerare elementele factuale care 
caracterizează activităţile desfăşurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplineşte în mod real activităţi 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare şi/sau administrative. Aceste
elemente pot include:

realizează o evaluare globală a tuturor 
elementelor factuale care caracterizează 
activităţile desfăşurate de o întreprindere în 
statul în care aceasta este stabilită, în 
scopul de a stabili dacă îndeplineşte în mod 
real activităţi semnificative, altele decât 
cele pur interne de gestionare şi/sau 
administrative. Se iau în considerare în 
special următoarele elemente, care, după 
caz sunt demonstrate în faţa autorităţilor 
competente de către întreprinderea care 
face detaşarea:

Or. de

Amendamentul 201
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea şi executarea Directivei 
96/71/CE, autorităţile competente iau în
considerare elementele factuale care 
caracterizează activităţile desfăşurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplineşte în mod real activităţi 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare şi/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea şi executarea Directivei 
96/71/CE, autorităţile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activităţile desfăşurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplineşte în mod real activităţi 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare şi/sau administrative. Aceste 
elemente includ:

Or. en

Amendamentul 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea şi executarea Directivei 
96/71/CE, autorităţile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activităţile desfăşurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplineşte în mod real activităţi 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare şi/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea şi executarea Directivei 
96/71/CE, autorităţile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activităţile desfăşurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplineşte în mod real activităţi 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare şi/sau administrative. Aceste 
elemente includ:

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea unei abordări uniforme la nivelul UE, este de dorit să existe o listă închisă 
a elementelor factuale care trebuie avute în vedere pentru a stabili dacă o întreprindere 
desfăşoară cu adevărat activităţi în statul membru în care este stabilită.

Amendamentul 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea şi executarea Directivei 
96/71/CE, autorităţile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activităţile desfăşurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplineşte în mod real activităţi 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare şi/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea şi executarea Directivei 
96/71/CE, autorităţile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activităţile desfăşurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplineşte în mod real activităţi. Aceste 
elemente pot include:

Or. en
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Justificare

Aliniere la abordarea CEJ, întrucât avocatul general (avizul din 3 mai 2012) a confirmat 
faptul că condiţiile privind detaşarea sunt îndeplinite şi atunci când întreprinderea care 
detaşează un lucrător în acest mod nu desfăşoară activităţi semnificative în statul membru de 
stabilire.

Amendamentul 204
Olga Sehnalová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea şi executarea Directivei 
96/71/CE, autorităţile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activităţile desfăşurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplineşte în mod real activităţi 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare şi/sau administrative. Aceste 
elemente pot include:

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea şi executarea Directivei 
96/71/CE, autorităţile competente iau în 
considerare elementele factuale care 
caracterizează activităţile desfăşurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplineşte în mod real activităţi 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare şi/sau administrative. Aceste 
măsuri pot include, printre altele:

Or. cs

Justificare

Pentru a determina dacă o întreprindere desfăşoară cu adevărat activităţi semnificative în 
statul în care este stabilită, ar trebui să se procedeze pe baza unei evaluări globale care să 
ţină seama de toţi factorii relevanţi. Prin urmare, lista la care se face referire nu trebuie 
considerată exhaustivă.

Amendamentul 205
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) locul în care întreprinderea îşi are (a) ţara de stabilire este locul în care îşi 
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sediul social şi administraţia, locul în care 
deţine birourile, plăteşte impozite, este 
autorizată să îşi exercite activitatea sau este 
înregistrată la camerele de comerţ sau 
organismele profesionale,

desfăşoară activitatea economică 
semnificativă şi cuantificabilă, în care îşi 
are sediul social şi administraţia, plăteşte 
impozite, este autorizată să îşi exercite 
activitatea sau este înregistrată la camerele 
de comerţ sau organismele profesionale,

Or. en

Amendamentul 206
Evelyne Gebhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) locul în care întreprinderea îşi are 
sediul social şi administraţia, locul în care 
deţine birourile, plăteşte impozite, este 
autorizată să îşi exercite activitatea sau este 
înregistrată la camerele de comerţ sau 
organismele profesionale,

(a) ţara de stabilire este locul în care o 
întreprindere îndeplineşte următoarele 
criterii cumulate:  îşi desfăşoară 
activitatea economică semnificativă, îşi 
are administraţia, plăteşte impozite şi 
contribuţii sociale, este autorizată să îşi 
exercite activitatea sau este înregistrată la 
camerele de comerţ sau organismele 
profesionale,

Or. de

Amendamentul 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) locul în care întreprinderea îşi are sediul 
social şi administraţia, locul în care deţine 
birourile, plăteşte impozite, este autorizată 
să îşi exercite activitatea sau este 
înregistrată la camerele de comerţ sau 
organismele profesionale,

(a) locul în care întreprinderea îşi are sediul 
social şi administraţia, locul în care deţine 
birourile, plăteşte impozite sau, în 
conformitate cu dreptul naţional, este 
autorizată să îşi exercite activitatea sau este 
înregistrată la camerele de comerţ sau 
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organismele profesionale,

Or. en

Amendamentul 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) locul din care sunt detaşaţi lucrătorii,

Or. en

Amendamentul 209
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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, şi cu clienţii, pe de altă parte;

(c) legea aplicabilă contractelor încheiate 
de întreprindere cu clienţii săi;

Or. de

Amendamentul 210
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, şi cu clienţii, pe de altă parte;

(c) legea aplicabilă contractelor încheiate 
de întreprindere cu clienţii săi şi dovezi 
care să ateste că legislaţia ţării de stabilire 
este aplicabilă contractelor încheiate cu 
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lucrătorii săi;

Or. en

Amendamentul 211
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) legislaţia ţării de stabilire aplicabilă 
contractelor încheiate de întreprindere cu 
lucrătorii săi;

Or. de

Amendamentul 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) locul în care întreprinderea îşi exercită 
activitatea de bază, precum şi locul în care 
angajează personal administrativ,

(d) locul în care întreprinderea îşi exercită 
activitatea economică, precum şi locul în 
care angajează personal administrativ,

Or. en

Amendamentul 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

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

eliminat

Or. en

Justificare

Acest element nu ţine seama de IMM-urile nou înfiinţate şi de dezvoltarea acestora şi, prin 
urmare, contravine principiilor pieţei interne.

Amendamentul 214
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 215
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea acestor elemente se adaptează 
fiecărui caz în parte şi trebuie să ţină cont 
de natura activităţilor efectuate de 
întreprindere în statul membru în care 
este stabilită.

eliminat
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Or. cs

Amendamentul 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea acestor elemente se adaptează 
fiecărui caz în parte şi trebuie să ţină cont 
de natura activităţilor efectuate de 
întreprindere în statul membru în care este 
stabilită.

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

Or. en

Amendamentul 217
Evelyne Gebhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre ar trebui să ia 
măsurile adecvate pentru a preveni 
utilizarea abuzivă şi/sau eludarea 
prezentei directive de către întreprinderile 
care urmăresc în mod intenţionat să 
refuze lucrătorilor detaşaţi drepturile ce li 
se cuvin sau să-i priveze de aceste 
drepturi; în special, statele membre ar 
trebui să ia măsuri pentru a preveni 
detaşările succesive în acelaşi loc, situaţie 
care ajută la eludarea prevederilor 
prezentei directive şi ale Directivei 
96/71/CE.

Or. de
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Amendamentul 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În termen de trei ani de la data 
menţionată la articolul 20, caracterul 
necesar şi adecvat al elementelor 
enumerate la prezentul articol alineatele 
(1) şi (2) sunt revizuite în vederea definirii 
unor posibile noi elemente care sunt avute 
în vedere pentru a hotărî dacă 
întreprinderea este reală şi dacă 
lucrătorul detaşat îşi desfăşoară temporar 
activitatea, în scopul de a propune, după 
caz, amendamente sau modificări 
necesare.

Or. en

Amendamentul 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În orice caz, deţinerea unui certificat 
referitor la asigurările sociale, precum 
formularul A1, este un indiciu care arată 
că o întreprindere desfăşoară cu adevărat 
activităţi.

Or. en

Amendamentul 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab
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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 desfăşoară cu 
adevărat activităţi în statul membru în 
care este stabilită şi pentru a evalua dacă 
un lucrător detaşat îşi desfăşoară 
temporar activitatea în alt stat membru 
decât cel în care lucrează în mod obişnuit 
sunt interpretate într-un mod echilibrat, 
în conformitate cu normele privind 
libertatea de a presta servicii menţionate 
la titlul IV, capitolul III din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 222
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a evalua dacă un lucrător detaşat 
temporar îşi desfăşoară munca pe teritoriul 
unui stat membru, altul decât cel în care 
lucrează în mod obişnuit, se examinează 
toate elementele factuale care 
caracterizează această muncă şi situaţia 
lucrătorului.

Pentru a îmbunătăţi punerea în aplicare a 
articolelor 3 şi 5 din Directiva 96/71/CE şi
a evalua dacă un lucrător detaşat temporar 
îşi desfăşoară munca pe teritoriul unui stat 
membru, altul decât cel în care lucrează în 
mod obişnuit, se examinează toate 
elementele factuale care caracterizează 
această muncă şi situaţia lucrătorului.

Or. en

Amendamentul 223
Sergio Gaetano Cofferati

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: Statul membru gazdă, în strânsă 
cooperare cu statul membru de stabilire, 
verifică, cel puţin, respectarea 
următoarelor condiţii:

Or. en
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Amendamentul 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

Justificare

Statele membre ar trebui să evalueze aceleaşi elemente pentru a stabili dacă un lucrător 
detaşat îşi desfăşoară temporar activităţile în alt stat membru decât cel în care este stabilit.

Amendamentul 225
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) munca se desfăşoară pentru o perioadă 
de timp limitat în alt stat membru; în 
special, ar trebui să se ţină seama de 
raportul dintre timpul petrecut de lucrător 
în statul membru în care este detaşat şi 
timpul pe care-l petrece la locul de muncă 
obişnuit;

Or. de

Amendamentul 226
Cornelis de Jong

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

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

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

Or. en

Amendamentul 227
Anna Hedh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) lucrătorul detaşat se întoarce sau se 
aşteaptă că îşi va relua munca la locul de 
muncă obişnuit în afara statului membru 
de detaşare după finalizarea muncii sau 
prestarea de servicii pentru care a fost 
detaşat;

Or. en

Amendamentul 228
Cornelis de Jong

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) cheltuielile de deplasare, de cazare şi de 
masă, care asigură un standard de viaţă 
decent pe durata detaşării, sunt asigurate 
sau rambursate integral de angajatorul care 
detaşează lucrătorul şi, în acest caz, modul 
în care se realizează acest lucru; precum şi

Or. en
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Amendamentul 229
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 şi de 
masă sunt asigurate sau rambursate de 
angajatorul care detaşează lucrătorul şi, în 
acest caz, modul în care se realizează 
acest lucru; precum şi

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

Or. en

Amendamentul 230
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 acelaşi sau de 
un alt lucrător (detaşat).

(e) lucrătorul detaşat nu înlocuieşte un alt 
lucrător detaşat în afara cazurilor de 
boală şi a demisiilor;

Or. en

Amendamentul 231
Sergio Gaetano Cofferati

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) lucrătorul detaşat nu înlocuieşte un 
lucrător aflat în grevă.

Or. en
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Amendamentul 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate elementele factuale menţionate mai 
sus nu au decât o valoare indicativă în 
evaluarea globală care trebuie realizată 
şi, prin urmare, nu pot fi consideraţi 
separat. Criteriile trebuie să fie adaptate 
fiecărui caz în parte şi trebuie să ţină cont 
de specificitatea situaţiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Acoperit de amendamentul la articolul 3 alineatul (2c) (nou).

Amendamentul 233
Anna Hedh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prevenirea abuzurilor şi eludărilor
(1) Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru a preveni folosirea abuzivă şi/sau 
eludarea dispoziţiilor prezentei directive şi 
ale Directivei 96/71/CE de către 
întreprinderi pentru a-i priva pe lucrătorii 
detaşaţi de drepturile lor sau pentru a le 
refuza aceste drepturi, în special pentru a 
preveni detaşările succesive pe acelaşi 
post.
Lucrătorii detaşaţi nu sunt folosiţi pentru 
a înlocui lucrătorii care-şi exercită 
dreptul fundamental la acţiuni colective.



PE498.075v01-00 64/118 AM\916992RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 234
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta faptul că 
informaţiile privind condiţiile de muncă şi 
de încadrare în muncă menţionate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE care 
trebuie să fie aplicate şi respectate de 
prestatorii de servicii sunt puse la 
dispoziţie pe scară largă, într-un mod clar, 
lipsit de ambiguitate şi uşor accesibil de la 
distanţă şi prin mijloace electronice, în 
formate şi după standarde informatice care 
asigură accesul persoanelor cu handicap şi 
pentru a garanta că birourile de legătură 
sau celelalte organisme naţionale 
competente menţionate la articolul 4 din 
Directiva 96/71/CE sunt în măsură să îşi 
îndeplinească sarcinile în mod eficient.

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta faptul că 
informaţiile privind condiţiile de muncă şi 
de încadrare în muncă menţionate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE care 
trebuie să fie aplicate şi respectate de 
prestatorii de servicii sunt puse la 
dispoziţie pe scară largă şi gratuit, într-un 
mod clar, uşor de înţeles, transparent, lipsit 
de ambiguitate şi uşor accesibil de la 
distanţă şi prin mijloace electronice, în 
formate şi după standarde informatice care 
asigură accesul persoanelor cu handicap şi 
pentru a garanta că birourile de legătură 
sau celelalte organisme naţionale 
competente menţionate la articolul 4 din 
Directiva 96/71/CE sunt în măsură să îşi 
îndeplinească sarcinile în mod eficient.

Or. cs

Justificare

Toate informaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă trebuie să 
poate fi înţelese de angajaţi şi să fie puse la dispoziţie gratuit.

Amendamentul 235
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informaţiile la dispoziţia 
lucrătorilor şi prestatorilor de servicii în 

(c) pun informaţiile la dispoziţia 
lucrătorilor şi prestatorilor de servicii în 
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limbi diferite de limba (limbile) naţională 
(naţionale) a ţării în care se furnizează 
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-
o broşură care să indice principalele 
condiţii de muncă aplicabile şi, la cerere, 
în formate accesibile persoanelor cu 
handicap;

limbi diferite de limba (limbile) naţională 
(naţionale) a ţării în care se furnizează 
serviciile;

Or. de

Amendamentul 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informaţiile la dispoziţia 
lucrătorilor şi prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) naţională 
(naţionale) a (ale) ţării în care se furnizează 
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broşură care să indice principalele condiţii 
de muncă aplicabile şi, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

(c) pun informaţiile la dispoziţia 
lucrătorilor şi prestatorilor de servicii în 
limba (limbile) naţională (naţionale) a 
(ale) statului membru din care se face 
detaşarea respectivă, limba statului 
membru de origine a lucrătorului şi a 
prestatorului de servicii, precum şi în 
engleză, nu doar în limba (limbile) 
naţională (naţionale) a (ale) ţării în care se 
furnizează serviciile, dacă este posibil, 
rezumate într-o broşură care să indice 
principalele condiţii de muncă aplicabile şi, 
la cerere, în formate accesibile persoanelor 
cu handicap;

Or. de

Amendamentul 237
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) pune informaţiile la dispoziţia 
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lucrătorilor şi a prestatorilor de servicii 
sub formă de broşură rezumativă unde se 
indică principalele condiţii de muncă şi de 
încadrare în muncă care urmează să fie 
aplicate, procedurile de depunere a 
plângerilor şi procedurile şi pedepsele 
judiciare aplicabile în caz de 
neconformare; aceste informaţii sunt 
publicate la cerere în formate accesibile 
pentru persoanele cu handicap;

Or. de

Amendamentul 238
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indică, dacă este posibil, o persoană de 
contact din cadrul biroului de legătură, 
însărcinată cu tratarea cererilor de 
informaţii;

(e) indică un reprezentant conform 
definiţiei de la articolul 9 litera (d);

Or. en

Amendamentul 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) actualizează informaţiile furnizate în 
fişele de ţară.

(f) actualizează informaţiile furnizate în 
fişele de ţară şi se asigură că acestea sunt 
exacte şi complete.

Or. en
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Amendamentul 240
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislaţia, tradiţiile şi practicile naţionale, 
condiţiile de muncă şi de încadrare în 
muncă menţionate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenţii colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) şi (8) din directiva 
menţionată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 
aceste aspecte şi pun la dispoziţia 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre şi a lucrătorilor detaşaţi 
informaţiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră uşor de consultat 
şi transparentă, în special informaţiile 
privind diferitele nivele minime de plată şi 
elementele lor constitutive, metoda 
utilizată pentru calcularea remuneraţiei 
datorate şi criteriile de clasificare în 
diferitele categorii de salarii.

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislaţia, tradiţiile şi practicile naţionale, 
condiţiile de muncă şi de încadrare în 
muncă menţionate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenţii colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) şi (8) din directiva 
menţionată, statele membre se asigură că 
partenerii sociali identifică aceste aspecte 
şi pun la dispoziţia autorităţilor naţionale 
competente, care pun la dispoziţia 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre şi a lucrătorilor detaşaţi 
informaţiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră uşor de consultat 
şi transparentă, în special informaţiile 
privind diferitele nivele minime de plată şi 
elementele lor constitutive, metoda 
utilizată pentru calcularea remuneraţiei 
datorate şi criteriile de clasificare în 
diferitele categorii de salarii.

Or. en

Justificare

Amendament care vizează uşurarea accesului la conţinutul convenţiilor colective pentru 
prestatorii de servicii şi lucrătorii detaşaţi din alte state membre.

Amendamentul 241
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, în conformitate cu (4) În cazul în care, în conformitate cu 
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legislaţia, tradiţiile şi practicile naţionale, 
condiţiile de muncă şi de încadrare în 
muncă menţionate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenţii colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) şi (8) din directiva 
menţionată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 
aceste aspecte şi pun la dispoziţia 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre şi a lucrătorilor detaşaţi
informaţiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră uşor de 
consultat şi transparentă, în special 
informaţiile privind diferitele nivele 
minime de plată şi elementele lor 
constitutive, metoda utilizată pentru 
calcularea remuneraţiei datorate şi 
criteriile de clasificare în diferitele 
categorii de salarii.

legislaţia, tradiţiile şi practicile naţionale, şi 
cu respectarea deplină a autonomiei 
partenerilor sociali, condiţiile de muncă şi 
de încadrare în muncă menţionate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE sunt 
stabilite prin convenţii colective în 
conformitate cu articolul 3 alineatele (1) şi
(8) din directiva menţionată, statele 
membre ar trebui să se asigure că partenerii 
sociali identifică aceste aspecte şi pun la
dispoziţie informaţiile relevante privind 
diferitele nivele minime de plată şi metoda 
utilizată pentru calcularea remuneraţiei şi 
criteriile de clasificare. Condiţiile de 
muncă şi de încadrare în muncă ar trebui
să fie accesibile într-o manieră uşor de 
consultat şi transparentă pentru 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre şi lucrătorii detaşaţi.

Or. en

Justificare

Felul în care prezentul articol este redactat ar trebui să exprime respectarea deplină a 
autonomiei părţilor şi rolul partenerilor sociali în diversele modele de piaţă a muncii în 
legătură cu guvernul/autorităţile. Detaliile furnizate cu privire la condiţiile de plată, precum 
şi metodele de calculare a plăţilor diferă în foarte mare măsură între statele membre, iar un 
regulament detaliat ar putea determina excluderea unei părţi a remuneraţiei lucrătorilor.

Amendamentul 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislaţia, tradiţiile şi practicile naţionale, 
condiţiile de muncă şi de încadrare în 
muncă menţionate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenţii colective în conformitate cu 

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislaţia, tradiţiile şi practicile naţionale, 
condiţiile de muncă şi de încadrare în 
muncă menţionate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenţii colective în conformitate cu 
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articolul 3 alineatele (1) şi (8) din directiva 
menţionată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 
aceste aspecte şi pun la dispoziţia 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre şi a lucrătorilor detaşaţi 
informaţiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră uşor de consultat 
şi transparentă, în special informaţiile 
privind diferitele nivele minime de plată şi 
elementele lor constitutive, metoda 
utilizată pentru calcularea remuneraţiei 
datorate şi criteriile de clasificare în 
diferitele categorii de salarii.

articolul 3 alineatele (1) şi (8) din directiva 
menţionată, statele membre se asigură că 
partenerii sociali identifică aceste aspecte 
şi pun la dispoziţia statelor membre, care 
apoi pun la dispoziţia prestatorilor de 
servicii din alte state membre şi a 
lucrătorilor detaşaţi informaţiile relevante, 
care trebuie să fie accesibile într-o manieră 
uşor de consultat şi transparentă, în special 
informaţiile privind diferitele nivele 
minime de plată şi elementele lor 
constitutive, metoda utilizată pentru 
calcularea remuneraţiei datorate şi criteriile 
de clasificare în diferitele categorii de 
salarii.

Or. en

Amendamentul 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că este 
obligatorie înregistrarea convenţiilor 
colective menţionate la articolul 3 
alineatele (1) şi (8) din Directiva 96/71 în 
registrele şi publicaţiile oficiale. Condiţiile 
de muncă şi de încadrare în muncă 
menţionate la articolul 3 din Directiva 
96/71 şi stabilite în convenţiile colective 
respective trebuie să fie aplicate 
întreprinderilor care detaşează lucrători 
doar începând cu momentul înregistrării 
şi publicării oficiale.

Or. en

Amendamentul 244
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre garantează că, dacă 
doi sau mai mulţi prestatori de servicii din 
străinătate detaşează lucrători într-un loc 
de muncă cu mai mult de 25 de angajaţi, 
se creează un organism temporar de 
informare şi consultare. Acest organism, 
format din reprezentanţi ai organelor de 
conducere ale contractantului principal şi 
ale prestatorilor de servicii, precum şi ale 
organizaţiilor lucrătorilor, asigură 
punerea în aplicare corectă a drepturilor 
la informare şi consultare ale lucrătorilor 
detaşaţi.

Or. en

Amendamentul 245
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 a
Centre temporare de informare şi 

consultare pentru locurile de muncă 
transfrontaliere

(1) Statele membre ar trebui să instituie 
un centru temporar de informare şi 
consultare pentru locurile de muncă 
transfrontaliere în locul din care sunt 
detaşaţi lucrătorii, atunci când cel puţin 
doi prestatori de servicii din străinătate 
detaşează lucrători într-un loc de 
desfăşurare a activităţii.
(2) Administraţia centrală sau locală a 
contractantului principal ar trebui să fie 
responsabilă pentru informarea fără 
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întârziere a reprezentanţilor lucrătorilor 
locali/stabiliţi în acel loc, precum şi 
pentru iniţierea negocierilor cu privire la 
instituirea unui centru temporar de 
informare şi consultare pentru locurile de 
muncă transfrontaliere. Statele membre 
ar trebui să stabilească pentru acest 
centru norme de procedură care să 
respecte normele naţionale. 
(3) Centrul temporar de informare şi 
consultare pentru locurile de muncă 
transfrontaliere este instituit pentru 
întreaga durată a lucrărilor/contractului 
şi ar trebui să-şi înceapă operaţiile atunci 
când cel puţin doi prestatori de servicii 
din străinătate detaşează lucrători într-un 
loc de desfăşurare a activităţii. 
(4) Centrul temporar de informare şi 
consultare pentru locurile de muncă 
transfrontaliere constă din reprezentanţi 
ai serviciului administrativ al 
contractantului principal şi din 
reprezentanţi ai lucrătorilor angajaţi la 
locul de muncă respectiv.
(5) Centrul temporar de informare şi 
consultare pentru locurile de muncă 
transfrontaliere ar trebui să potenţeze 
drepturile lucrătorilor detaşaţi la 
informare şi consultare la locul lor de 
muncă.
(6) Definiţiile termenilor „informare” şi 
„consultare” sunt stabilite la articolul 2 
alineatul (1) literele (f) şi (g) din Directiva 
2009/38/CE din 6 mai 2009.

Or. de

Amendamentul 246
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde cererilor de informare 
motivate şi de efectuare a unor verificări, 
inspecţii şi investigaţii din partea 
autorităţilor competente cu privire la 
situaţiile de detaşare menţionate la articolul 
1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
inclusiv investigarea oricăror încălcări ale 
normelor aplicabile privind detaşarea 
lucrătorilor sau posibilele cazuri de 
activităţi transnaţionale ilegale.

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde de o manieră rapidă 
şi efectivă cererilor de informare motivate 
şi de efectuare a unor verificări, inspecţii şi 
investigaţii de către autorităţile lor
competente cu privire la situaţiile de 
detaşare menţionate la articolul 1 alineatul
(3) din Directiva 96/71/CE, inclusiv 
investigarea oricăror încălcări ale normelor 
aplicabile privind detaşarea lucrătorilor sau 
posibilele cazuri de activităţi transnaţionale 
ilegale şi iniţierea unor măsuri 
corespunzătoare care să respecte 
legislaţia şi practicile naţionale.

Or. en

Amendamentul 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a răspunde unei cereri de 
asistenţă din partea autorităţilor 
competente dintr-un alt stat membru, 
statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii stabiliţi pe teritoriul lor transmit 
autorităţilor lor competente toate 
informaţiile necesare pentru controlul 
activităţii lor în conformitate cu legislaţia 
lor naţională.

(3) Pentru a răspunde unei cereri de 
asistenţă din partea autorităţilor 
competente dintr-un alt stat membru, 
statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii stabiliţi pe teritoriul lor transmit 
autorităţilor lor competente toate 
informaţiile necesare pentru controlul 
activităţii lor în conformitate cu legislaţia 
lor naţională. În cazul în care prestatorii 
de servicii nu transmit informaţiile 
respective, autorităţile competente din 
cadrul statului gazdă trebuie să iniţieze 
acţiunile corespunzătoare, dacă este cazul 
în cooperare cu autorităţile competente 
ale statului de stabilire.

Or. en
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Justificare

Autorităţile competente din cadrul statelor gazdă trebuie să asigure aplicarea efectivă a 
legislaţiei UE şi naţionale în materie de ocupare a forţei de muncă. În cazul în care se 
identifică o încălcare şi dacă dintr-un motiv sau altul nu este posibilă intentarea unei acţiuni 
în justiţie în statul gazdă, cele două state trebuie să coopereze pentru a garanta că 
prestatorul de servicii este tras la răspundere, asigură o remunerare corespunzătoare 
lucrătorilor detaşaţi şi suferă sancţiunile penale corespunzătoare.

Amendamentul 248
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Orice refuz pe termen lung de a 
furniza datele solicitate permite statului 
membru care face solicitarea să redacteze 
o listă accesibilă publicului a autorităţilor 
care au refuzat să coopereze şi să 
informeze Comisia cu privire la aceasta. 
Comisia menţine o listă accesibilă 
publicului a autorităţilor care, conform 
rapoartelor transmise, nu au fost dispuse 
să coopereze. 

Or. de

Amendamentul 249
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează informaţiile 
cerute de către alte state membre sau de 
către Comisie prin mijloace electronice, în 
cel mai scurt timp posibil şi cel târziu în 
termen de două săptămâni de la primirea 
unei cereri.

Statele membre furnizează informaţiile 
cerute de către alte state membre sau de 
către Comisie prin mijloace electronice, în 
cel mai scurt timp posibil şi cel târziu în 
termen de treizeci de zile de la primirea 
unei cereri.
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Or. en

Justificare

În anumite situaţii în care este nevoie de controale pentru a furniza informaţiile cerute, o 
perioadă de două săptămâni pare a fi prea scurtă. Ar trebui instituite nişte termene limită mai 
realiste pentru a permite statelor membre să le respecte.

Amendamentul 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează informaţiile 
cerute de către alte state membre sau de 
către Comisie prin mijloace electronice, în 
cel mai scurt timp posibil şi cel târziu în 
termen de două săptămâni de la primirea 
unei cereri.

Statele membre furnizează informaţiile 
cerute de către alte state membre sau de 
către Comisie prin mijloace electronice, în 
cel mai scurt timp posibil şi cel târziu în 
termen de două săptămâni de la primirea 
unei cereri sau în termen de o lună dacă 
răspunsul necesită o inspecţie la faţa 
locului.

Or. en

Amendamentul 251
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un mecanism specific de urgenţă este 
utilizat pentru situaţiile speciale în care un 
stat membru sesizează circumstanţe 
speciale, care necesită acţiuni urgente. În 
astfel de cazuri, informaţiile sunt transmise 
în termen de 24 de ore.

Un mecanism specific de urgenţă este 
utilizat pentru situaţiile speciale în care un 
stat membru sesizează circumstanţe 
speciale, care necesită acţiuni urgente. În 
astfel de cazuri, informaţiile sunt transmise 
în termen de trei zile lucrătoare.

Or. en
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Justificare

Nu este clar care sunt situaţiile în care ar urma să se aplice mecanismul de urgenţă, termenul 
de 24 de ore părând să fie prea scurt. Un termen de trei zile lucrătoare ar fi mai rezonabil.

Amendamentul 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un mecanism specific de urgenţă este 
utilizat pentru situaţiile speciale în care un 
stat membru sesizează circumstanţe 
speciale, care necesită acţiuni urgente. În 
astfel de cazuri, informaţiile sunt transmise 
în termen de 24 de ore.

Un mecanism specific de urgenţă este 
utilizat pentru situaţiile speciale în care un 
stat membru sesizează circumstanţe 
speciale, care necesită acţiuni urgente. În 
astfel de cazuri, informaţiile sunt transmise 
în termen de două zile lucrătoare.

Or. en

Amendamentul 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că registrele 
în care au fost înscrişi prestatorii de servicii 
şi care pot fi consultate de către autorităţile 
competente pe teritoriul lor pot fi, de 
asemenea, consultate în aceleaşi condiţii 
de către autorităţile competente echivalente 
ale celorlalte state membre.

(6) Statele membre se asigură că registrele 
în care au fost înscrişi prestatorii de servicii 
şi care pot fi consultate de către autorităţile 
competente pe teritoriul lor pot fi, de 
asemenea, consultate în condiţii 
comparabile de către autorităţile 
competente echivalente ale celorlalte state 
membre.

Or. en
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Amendamentul 254
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rolul statului membru de stabilire Rolul statului membru gazdă şi al statului 
membru de stabilire

Or. en

Amendamentul 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rolul statului membru de stabilire Cooperarea dintre statul membru de 
stabilire şi statul membru gazdă

Or. en

Amendamentul 256
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii va continua să 
controleze, să monitorizeze şi să adopte 
măsurile de control sau de executare 
necesare, în conformitate cu legislaţia, 
practicile şi procedurile sale administrative 
naţionale, cu privire la lucrătorii detaşaţi în 
alt stat membru.

(1) Statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii va continua să 
controleze, să monitorizeze şi să adopte 
măsurile de control sau de executare 
necesare, în conformitate cu legislaţia, 
practicile şi procedurile sale administrative 
naţionale, cu privire la lucrătorii detaşaţi în 
alt stat membru. Această responsabilitate 
nu reduce în niciun fel posibilităţile 
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statului membru în care se efectuează 
detaşarea să controleze, să monitorizeze şi 
să ia măsurile necesare de supraveghere 
şi executare.

Or. en

Justificare

Este important ca autorităţile din ţara în care se desfăşoară activitatea să deţină 
responsabilitatea globală pentru controlarea abuzurilor atunci când lucrătorii sunt detaşaţi 
temporar din altă ţară şi ca autoritatea din ţara de origine să coopereze cu autorităţile din 
ţara în care se desfăşoară activitatea. Prezentul amendament urmăreşte să prezinte mai clar 
faptul că aceste controale pot fi desfăşurate la iniţiativa autorităţilor ţării gazdă.

Amendamentul 257
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 5 din 
Directiva 96/71/CE, statul membru gazdă 
deţine responsabilitatea şi, prin urmare, 
continuă să controleze, să monitorizeze şi 
să adopte toate măsurile de control sau de 
executare necesare, în conformitate cu 
legislaţia şi/sau practicile sale şi 
procedurile sale administrative naţionale, 
cu privire la lucrătorii detaşaţi pe 
teritoriul său.

Or. en

Amendamentul 258
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre furnizează resursele 
necesare pentru a asigura caracterul 
efectiv al verificărilor şi controalelor şi 
pentru a răspunde cererilor de informare 
făcute în temeiul prezentei directive fie de 
statul membru gazdă, fie de statul 
membru de stabilire.

Or. en

Amendamentul 259
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pe durata detaşării unui lucrător în 
alt stat membru, inspecţia condiţiilor de 
muncă, care trebuie realizată în 
conformitate cu Directiva 96/71/CE, 
rămâne responsabilitatea autorităţilor 
statului membru gazdă. Acestea pot 
realiza verificări şi controale factuale din 
proprie iniţiativă şi nu sunt limitate în 
acţiunile lor de rezultatele obţinute sau 
controalele şi verificările realizate de 
către autorităţile statului membru de 
stabilire.

Or. en

Amendamentul 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pe durata detaşării unui lucrător în 
alt stat membru, inspecţia condiţiilor de 
muncă, care trebuie realizată în 
conformitate cu Directiva 96/71/CE, 
rămâne responsabilitatea autorităţilor 
statului membru gazdă în cooperare cu 
statul membru de stabilire.

Or. en

Amendamentul 261
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 a
Statele membre garantează că prestatorul 
de servicii stabilit în alt sat membru sau 
contractorul este obligat să facă o 
declaraţie, printr-un sistem de notificare, 
autorităţilor naţionale competente 
responsabile, declaraţie care să poată fi 
completată uşor de întreprinderi la 
distanţă şi, în măsura posibilului, prin 
mijloace electronice, cel târziu la 
începerea prestării de servicii, pentru a 
permite autorităţilor naţionale competente 
efectuarea unor inspecţii şi controale 
adecvate şi eficiente.

Or. en

Amendamentul 262
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerinţe administrative şi 
măsuri de control:

(1) Pentru a asigura o mai bună 
respectare a articolelor 3 şi 5 din 
Directiva 96/71/CE, statul membru în 
care are loc detaşarea poate impune în 
special următoarele cerinţe administrative 
şi măsuri de control, fără însă a fi limitat 
la acestea:

Or. de

Amendamentul 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât 
următoarele cerinţe administrative şi 
măsuri de control:

(1) Statele membre nu pot impune decât 
următoarele cerinţe administrative şi 
măsuri de control în sectoarele de 
activitate identificate în temeiul 
alineatului 2a (nou) din prezentul articol:

Or. en

Amendamentul 264
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerinţe administrative şi 
măsuri de control:

(1) Statele membre impun următoarele 
cerinţe administrative şi măsuri de control:

Or. en
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Amendamentul 265
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât 
următoarele cerinţe administrative şi 
măsuri de control:

(1) Statele membre garantează că 
prestatorul de servicii stabilit în alt sat 
membru sau contractorul este obligat să 
facă o declaraţie, printr-un sistem de 
notificare, autorităţilor naţionale 
competente responsabile, declaraţie care 
să poată fi completată uşor de 
întreprinderi la distanţă şi, în măsura 
posibilului, prin mijloace electronice, cel 
târziu la începerea prestării de servicii, 
pentru a permite autorităţilor naţionale 
competente efectuarea unor inspecţii şi 
controale adecvate şi eficiente.

Or. en

Amendamentul 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun cerinţele 
administrative şi măsurile de control 
necesare menţionate la alineatul (1) de o 
manieră nediscriminatorie, justificată şi 
proporţională.

Or. en

Amendamentul 267
Morten Løkkegaard



PE498.075v01-00 82/118 AM\916992RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligaţia pentru un prestator de 
servicii stabilit în alt stat membru de a 
efectua o simplă declaraţie către 
autorităţile competente naţionale 
responsabile, cel târziu la începutul 
furnizării serviciilor; această declaraţie se 
referă doar la identitatea prestatorului de 
servicii, la prezenţa unuia sau mai multor 
lucrători detaşaţi clar identificabili, 
precum şi la numărul prevăzut de 
lucrători detaşaţi, durata prevăzută şi 
locul în care se află aceştia, şi serviciile 
care justifică detaşarea;

eliminat

Or. en

Amendamentul 268
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligaţia de a deţine sau de a pune la 
dispoziţie şi/sau de a păstra copii în 
format de hârtie sau electronic ale 
contractului de muncă (sau un document 
echivalent în sensul Directivei 91/533, 
inclusiv, în cazul în care este necesar sau 
relevant, informaţiile suplimentare 
menţionate la articolul 4 din directiva 
respectivă), fişe de prezenţă, fişe de 
salariu, precum şi dovada de plată a 
salariilor sau copiile documentelor 
echivalente pe perioada detaşării într-un 
loc accesibil şi identificabil în mod clar pe 
teritoriul său, cum ar fi locul de muncă 
sau şantierul, sau pentru lucrătorii mobili 
din sectorul transporturilor, baza de 
operaţiuni sau vehiculul cu care este 

eliminat
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furnizat serviciul;

Or. en

Amendamentul 269
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligaţia de a deţine sau de a pune la 
dispoziţie şi/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informaţiile suplimentare menţionate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fişe de 
prezenţă, fişe de salariu, precum şi dovada 
de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detaşării într-un loc accesibil şi 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau şantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operaţiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

(b) obligaţia de a deţine sau de a pune la 
dispoziţie şi/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic, la locul în care se 
furnizează serviciul, ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informaţiile suplimentare menţionate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fişe de 
prezenţă, fişe de salariu, precum şi dovada 
de plată a salariilor, formularul de tip A1 
ca dovadă a afilierii la sistemul de 
securitate socială în statul membru de 
origine, evaluarea necesară a riscurilor la 
adresa sănătăţii şi securităţii la locul de 
muncă în conformitate cu Directiva 
89/391/CE, în cazul în care lucrătorul 
detaşat este cetăţean al unei ţări terţe, 
copii ale permisului de muncă şi ale 
permisului de şedere şi orice alte 
documente necesare pentru a verifica 
conformitatea cu Directiva 96/71/CE şi cu 
prezenta directivă sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detaşării într-un loc accesibil şi 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau şantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operaţiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

Or. en
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Amendamentul 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligaţia de a deţine sau de a pune la 
dispoziţie şi/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informaţiile suplimentare menţionate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fişe de 
prezenţă, fişe de salariu, precum şi dovada 
de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detaşării într-un loc accesibil şi 
identificabil în mod clar pe teritoriul său,
cum ar fi locul de muncă sau şantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operaţiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

(b) obligaţia de a deţine sau de a pune la 
dispoziţie într-o perioadă de timp 
rezonabilă şi/sau de a păstra, la alegerea 
prestatorului de servicii, copii în format de 
hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informaţiile suplimentare menţionate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fişe de 
prezenţă, fişe de salariu, precum şi dovada 
de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente, eliberate în 
conformitate cu legislaţia naţională a 
statului membru de stabilire, pe perioada 
detaşării într-un loc accesibil şi 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau şantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operaţiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

Or. en

Amendamentul 271
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute 
la litera (b) poate fi justificată cu condiţia 
ca aceste documente să nu fie excesiv de 
lungă şi să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 272
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiţia ca
aceste documente să nu fie excesiv de 
lungă şi să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată atunci când
aceste documente sunt importante pentru 
stabilirea naturii detaşării şi pentru 
confirmarea respectării Directivei 
96/71/CE;

Or. en

Amendamentul 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute 
la litera (b) poate fi justificată cu condiţia 
ca aceste documente să nu fie excesiv de 
lungă şi să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

(c) o traducere a tuturor documentelor
relevante, precum şi a formularelor 
standard şi a celor nestandard, indiferent 
de lungimea documentului sau a 
formularului respectiv;

Or. de

Amendamentul 274
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligaţia de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului cu 
partenerii sociali competenţi din statul 
membru gazdă în care are loc detaşarea, 
în conformitate cu legislaţia şi practicile 
naţionale, pe durata perioadei în care 
sunt prestate serviciile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligaţia de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului cu 
partenerii sociali competenţi din statul 
membru gazdă în care are loc detaşarea, în 
conformitate cu legislaţia şi practicile 
naţionale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(d) dacă este necesar, desemnarea unei 
persoane de contact pentru a negocia, în 
cazul în care este necesar, în numele 
angajatorului cu partenerii sociali 
competenţi din statul membru gazdă în 
care are loc detaşarea, în conformitate cu 
legislaţia şi practicile naţionale, pe durata 
perioadei în care sunt prestate serviciile.
Reprezentantul sau persoana de contact 
poate fi orice persoană aleasă de 
angajator sau de asociaţia patronală din 
statul membru de stabilire al cărei 
membru este angajatorul.

Or. en

Amendamentul 276
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligaţia de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului cu 
partenerii sociali competenţi din statul 
membru gazdă în care are loc detaşarea, în 
conformitate cu legislaţia şi practicile 
naţionale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(d) obligaţia de a desemna  un 
reprezentant legal care trebuie să-şi aibă 
reşedinţa în statul membru gazdă pe 
durata detaşării. Îndatoririle 
reprezentantului legal includ demersurile 
judiciare şi administrative, precum şi 
negocierea, în conformitate cu legislaţia 
şi practica naţională, în cazul în care este 
necesar, în numele angajatorului cu 
partenerii sociali competenţi din statul 
membru gazdă în care are loc detaşarea, în 
conformitate cu legislaţia şi practicile 
naţionale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

Or. en

Amendamentul 277
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) alte cerinţe administrative şi măsuri 
de control, în lipsa cărora autorităţile 
competente din statele membre nu îşi pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 278
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că (2) Sistemul de notificare include cel 
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procedurile şi formalităţile referitoare la
detaşarea lucrătorilor pot fi îndeplinite cu 
uşurinţă de întreprinderi, de la distanţă şi 
prin mijloace electronice dacă este posibil.

puţin durata detaşării, data de începere a 
perioadei de detaşare, identitatea şi 
numărul lucrătorilor detaşaţi şi spaţiile de 
lucru din statul membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 279
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre fac publice cerinţele 
administrative şi măsurile de control pe 
care le-au impus prestatorilor de servicii.

Or. de

Amendamentul 280
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că toate 
cerinţele administrative sunt puse în mod 
public la dispoziţia prestatorilor de servicii 
şi sunt actualizate periodic.

Or. en

Amendamentul 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sectoarele de activitate în care se pot 
aplica măsurile de control naţionale 
menţionate la alineatul (2) sunt 
identificate de statele membre pe baza 
unei evaluări a riscului. Atunci când se 
efectuează o astfel de evaluare a riscului 
pentru proiecte mari de infrastructură, 
vor fi luate în considerare problemele şi 
nevoile speciale din sectoarele specifice, 
antecedentele în materie de nerespectare a 
legislaţiei, precum şi vulnerabilitatea 
anumitor grupuri de lucrători.

Or. en

Amendamentul 282
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei ani de la data 
menţionată la articolul 20, necesitatea şi 
oportunitatea aplicării măsurilor naţionale 
de control sunt reexaminate ţinând cont de 
experienţa obţinută şi eficienţa sistemului 
de cooperare şi de schimb de informaţii, de 
elaborarea unor documente standardizate 
mai uniforme, stabilirea unor principii sau 
standarde comune pentru inspecţiile în 
domeniul detaşării lucrătorilor, precum şi 
de evoluţiile tehnologice, în vederea 
propunerii, după caz, a oricăror modificări 
necesare.

(3) În termen de trei ani de la data 
menţionată la articolul 20, necesitatea,
oportunitatea şi eficienţa necesară a 
aplicării măsurilor naţionale de control sunt 
reexaminate ţinând cont de experienţa 
obţinută şi eficienţa sistemului de 
cooperare şi de schimb de informaţii, de 
elaborarea unor documente standardizate 
mai uniforme, stabilirea unor principii sau 
standarde comune pentru inspecţiile în 
domeniul detaşării lucrătorilor, precum şi 
de evoluţiile tehnologice, sociale şi 
economice ale delegării în vederea 
propunerii, după caz, a oricăror modificări 
necesare pentru a asigura controale 
efective ale condiţiilor de angajare de 
către autorităţile competente ale statului 
membru gazdă .

Or. en
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Amendamentul 283
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei ani de la data 
menţionată la articolul 20, necesitatea şi 
oportunitatea aplicării măsurilor 
naţionale de control sunt reexaminate 
ţinând cont de experienţa obţinută şi 
eficienţa sistemului de cooperare şi de 
schimb de informaţii, de elaborarea unor 
documente standardizate mai uniforme, 
stabilirea unor principii sau standarde 
comune pentru inspecţiile în domeniul 
detaşării lucrătorilor, precum şi de 
evoluţiile tehnologice, în vederea 
propunerii, după caz, a oricăror 
modificări necesare.

(3) Pentru a desfăşura inspecţii şi 
controale efective şi adecvate, statele 
membre ar trebui să introducă cel puţin 
următoarele măsuri de control şi pot lua 
şi dispoziţii suplimentare în conformitate 
cu legislaţia Uniunii, introducând şi alte 
cerinţe administrative şi măsuri de control 
necesare pentru a asigura controlul 
efectiv.

Or. en

Amendamentul 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La sfârşitul fiecărei inspecţii, autoritatea 
competentă furnizează un document care 
include cel puţin numele şi adresa 
întreprinderii inspectate, date de 
identificare a autorităţii competente, zilele 
în care s-a efectuat inspecţia, temeiul 
juridic al măsurii de control aplicate, o 
justificare a necesităţii şi 
proporţionalităţii, la cererea întreprinderii 
inspectate – informaţii privind faptul că 
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există chestiuni care intră în categoria 
secretelor comerciale, o descriere a 
fraudei identificate, precum şi orice alte 
informaţii relevante. Întreprinderea 
inspectată are dreptul de a transmite
remarci cu privire la concluziile incluse în 
document. Întreprinderea inspectată 
primeşte o copie a documentului.

Or. en

Amendamentul 285
Cornelis de Jong

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre transmit anual 
Comisiei un raport cu privire la numărul 
de inspecţii şi de prestatari de servicii care 
au fost isnpectaţi, numărul de lucrători 
detaşaţi controlaţi, o descriere generală a 
problemelor întâmpinate şi a modalităţilor 
de eludare a prezentei directive şi a 
Directivei 96/71/CE, precum şi o evaluare 
temeinică a tendinţelor şi a rezultatelor 
atinse, precum şi a lecţiilor învăţate.

Or. en

Amendamentul 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele şi alte părţi terţe, cum ar fi 
asociaţiile, organizaţiile şi alte entităţi 

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele şi alte părţi terţe, cum ar fi 
asociaţiile, organizaţiile şi alte entităţi 
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juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispoziţiilor prezentei 
directive, pot să iniţieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detaşaţi sau al 
angajatorului lor şi cu aprobarea acestora, 
orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
şi/sau executării obligaţiilor în temeiul 
prezentei directive.

juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispoziţiilor prezentei 
directive, pot să iniţieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detaşaţi sau al 
angajatorului lor şi doar cu aprobarea 
acestora, orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
şi/sau executării obligaţiilor în temeiul 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 287
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele şi alte părţi terţe, cum ar fi 
asociaţiile, organizaţiile şi alte entităţi 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispoziţiilor prezentei 
directive, pot să iniţieze, în numele sau în 
sprijinul lucrătorilor detaşaţi sau al 
angajatorului lor şi cu aprobarea acestora, 
orice procedură judiciară sau 
administrativă prevăzută, în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive 
şi/sau executării obligaţiilor în temeiul 
prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că 
sindicatele şi alte părţi terţe, cum ar fi 
asociaţiile, organizaţiile şi alte entităţi 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute de dreptul intern, 
interese legitime pentru a asigura 
respectarea dispoziţiilor prezentei directive 
şi ale Directivei 96/71/CE, pot să iniţieze, 
în numele sau în sprijinul lucrătorilor 
detaşaţi sau al angajatorului lor, orice 
procedură judiciară sau administrativă 
prevăzută, în vederea punerii în aplicare a 
prezentei directive şi/sau executării 
obligaţiilor în temeiul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 288
Cornelis de Jong
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatele (1) şi (3) se aplică fără a 
aduce atingere normelor naţionale privind 
termenele de prescripţie sau termenele 
limită de introducere a unor acţiuni 
similare şi a normelor naţionale de 
procedură privind reprezentarea şi apărarea 
în faţa instanţelor.

(4) Alineatele (1) şi (3) se aplică fără a 
aduce atingere normelor naţionale privind 
termenele de prescripţie sau termenele 
limită de introducere a unor acţiuni 
similare şi a normelor naţionale de 
procedură privind reprezentarea şi apărarea 
în faţa instanţelor, cu condiţia ca perioada 
minimă de introducere a unor acţiuni să
fie de şase luni.

Or. en

Amendamentul 289
Phil Bennion

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Lucrătorii detaşaţi care iniţiază 
proceduri judiciare sau administrative 
beneficiază de protecţie împotriva oricărui 
tratament nefavorabil din partea 
angajatorului ca rezultat al unor 
asemenea proceduri judiciare împotriva 
angajatorului.

Or. en

Amendamentul 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice remuneraţie restantă care ar fi fost
datorată, în conformitate cu 
reglementările aplicabile în ceea ce 
priveşte condiţiile de muncă şi de 
încadrare în muncă menţionate la articolul 
3 din Directiva 96/71/CE;

(a) orice remuneraţie restantă care este
datorată şi/sau contribuţiile datorate către 
fonduri sau instituţii comune ale 
partenerilor sociali menţionate la articolul 
3 din Directiva 96/71/CE;

Or. en

Amendamentul 291
Cornelis de Jong

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) rambursarea costurilor legate de
călătorie, cazare şi masă care au fost
deduse din salarii sau pentru care 
angajatorul nu a oferit rambursare.

Or. en

Amendamentul 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Rambursarea costurilor excesive legate 
de remuneraţie sau de calitatea locului de 
cazare, reţinute sau deduse din cheltuielile 
pentru cazare oferite de angajator.

Or. en
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Justificare

Conceptul de remuneraţie netă nu există în majoritatea statelor europene. Legislaţia în 
materie de impozitare şi de securitate socială ale statelor membre definesc obligaţiile 
lucrătorilor cu privire la dedicarea impozitelor, a contribuţiilor şi a altor impuneri de drept 
public din remuneraţia angajaţilor. Este imposibil să i se dea o definiţie, dat fiind că 
remuneraţia netă a mai mulţi angajaţi care primesc aceeaşi sumă brută garantată prin 
Directiva 96/71 va diferi în mod semnificativ în funcţie de situaţia familială a lucrătorului sau 
de locul de impozitare.

Amendamentul 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) orice plăţi restante sau restituiri sau 
impozite sau contribuţii la securitatea 
socială care au fost reţinute în mod 
necuvenit din salarul lucrătorului.

Or. en

Amendamentul 294
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Marea majoritate a statelor membre nu au niciun sistem de răspundere solidară. Articolul 12 
încalcă principiul subsidiarităţii. Acest lucru nu este rezonabil, dat fiind că răspunderea fără 
culpă încalcă principiile juridice generale, chiar şi principiile legislaţiei UE. Prestatarii de 
servicii interni şi externi ar fi trataţi în mod diferit, îngrădindu-se, astfel, libertatea de a 
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furniza servicii. Impunerea unei răspunderi solidare ar determina costuri ridicate pentru 
societăţi, dar nu ar fi o modalitate eficientă de asigurare a aplicării prezentei directive.

Amendamentul 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu privire la activităţile de construcţie 
la care se face referire în anexa la 
Directiva 96/71/CE, pentru toate situaţiile 
de detaşare prevăzute la articolul 1 
alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
statele membre trebuie să se asigure, pe o 
bază de nediscriminare cu privire la 
protecţia drepturilor echivalente ale 
angajaţilor subcontractanţilor direcţi 
stabiliţi pe teritoriul lor, că contractantul 
al cărui angajator (prestator de servicii 
sau întreprindere de muncă temporară 
sau agenţie de plasare) este un 
subcontractant direct poate, în plus faţă 
de sau în locul angajatorului, să fie 
considerat răspunzător de către lucrătorul 
detaşat şi/sau fondurile comune sau 
instituţiile partenerilor sociali pentru 
neplata:

eliminat
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(a) oricărei remuneraţii nete restante care 
corespunde salariului minim şi/sau 
contribuţiilor datorate către fonduri sau 
instituţii comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidenţa 
articolului 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE;
(b) oricăror plăţi retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuţii la 
asigurările sociale reţinute în mod 
nejustificat din salariul său.
Răspunderea menţionată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relaţiei 
contractuale între contractant şi 
subcontractantul acestuia.

Or. en

Amendamentul 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu privire la activităţile de construcţie la 
care se face referire în anexa la Directiva 
96/71/CE, pentru toate situaţiile de 
detaşare prevăzute la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, statele 
membre trebuie să se asigure, pe o bază 
de nediscriminare cu privire la protecţia 
drepturilor echivalente ale angajaţilor 
subcontractanţilor direcţi stabiliţi pe 
teritoriul lor, că contractantul al cărui 
angajator (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenţie de plasare) este un subcontractant 
direct poate, în plus faţă de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat
răspunzător de către lucrătorul detaşat 
şi/sau fondurile comune sau instituţiile 

eliminat
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partenerilor sociali pentru neplata:
(a) oricărei remuneraţii nete restante care 
corespunde salariului minim şi/sau 
contribuţiilor datorate către fonduri sau 
instituţii comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidenţa 
articolului 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE;
(b) oricăror plăţi retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuţii la 
asigurările sociale reţinute în mod 
nejustificat din salariul său.

Or. en

Amendamentul 298
Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu privire la activităţile de construcţie la 
care se face referire în anexa la Directiva 
96/71/CE, pentru toate situaţiile de 
detaşare prevăzute la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, statele membre 
trebuie să se asigure, pe o bază de 
nediscriminare cu privire la protecţia 
drepturilor echivalente ale angajaţilor 
subcontractanţilor direcţi stabiliţi pe 
teritoriul lor, că contractantul al cărui 
angajator (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenţie de plasare) este un subcontractant 
direct poate, în plus faţă de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat răspunzător 
de către lucrătorul detaşat şi/sau fondurile 
comune sau instituţiile partenerilor sociali 
pentru neplata:

Cu privire la activităţile de construcţie la 
care se face referire în anexa la Directiva 
96/71/CE, pentru toate situaţiile de 
detaşare prevăzute la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, statele membre 
pot să se asigure, pe o bază de 
nediscriminare cu privire la protecţia 
drepturilor echivalente ale angajaţilor 
subcontractanţilor direcţi stabiliţi pe 
teritoriul lor, că contractantul al cărui 
angajator (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenţie de plasare) este un subcontractant 
direct poate, în plus faţă de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat răspunzător 
de către lucrătorul detaşat şi/sau fondurile 
comune sau instituţiile partenerilor sociali 
pentru neplata:

Or. en
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Amendamentul 299
Phil Bennion

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu privire la activităţile de construcţie la 
care se face referire în anexa la Directiva 
96/71/CE, pentru toate situaţiile de 
detaşare prevăzute la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, statele membre 
trebuie să se asigure, pe o bază de 
nediscriminare cu privire la protecţia 
drepturilor echivalente ale angajaţilor 
subcontractanţilor direcţi stabiliţi pe 
teritoriul lor, că contractantul al cărui 
angajator (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenţie de plasare) este un subcontractant 
direct poate, în plus faţă de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat răspunzător 
de către lucrătorul detaşat şi/sau fondurile 
comune sau instituţiile partenerilor sociali 
pentru neplata:

Cu privire la activităţile de construcţie la 
care se face referire în anexa la Directiva 
96/71/CE, pentru toate situaţiile de 
detaşare prevăzute la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, statele membre 
pot să dispună, pe o bază de 
nediscriminare cu privire la protecţia 
drepturilor echivalente ale angajaţilor 
subcontractanţilor direcţi stabiliţi pe 
teritoriul lor, că contractantul al cărui 
angajator (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenţie de plasare) este un subcontractant 
direct poate, în plus faţă de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat răspunzător 
de către lucrătorul detaşat şi/sau fondurile 
comune sau instituţiile partenerilor sociali 
pentru neplata:

Or. en

Justificare

Răspunderea solidară în lanţurile de subcontractare este practicată într-o minoritate de state 
membre ale UE. Impunerea unui asemenea cadru juridic în statele membre care nu au 
această tradiţie subminează nişte sisteme eficiente de relaţii privind ocuparea forţei de 
muncă. Statele membre trebuie să asigure protecţia deplină a drepturilor tuturor lucrătorilor, 
dar statele membre, la transpunerea prezentei directive în legislaţia naţională, sunt cele care 
trebuie să poată identifica cele mai potrivite şi eficiente mijloace de transpunere în contextul 
lor social şi juridic naţional.

Amendamentul 300
Sergio Gaetano Cofferati

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

Cu privire la activităţile de construcţie la 
care se face referire în anexa la Directiva 
96/71/CE, pentru toate situaţiile de 
detaşare prevăzute la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, statele 
membre trebuie să se asigure, pe o bază 
de nediscriminare cu privire la protecţia 
drepturilor echivalente ale angajaţilor 
subcontractanţilor direcţi stabiliţi pe 
teritoriul lor, că contractantul al cărui 
angajator (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenţie de plasare) este un subcontractant 
direct poate, în plus faţă de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat 
răspunzător de către lucrătorul detaşat 
şi/sau fondurile comune sau instituţiile 
partenerilor sociali pentru neplata:

Statele membre asigură un sistem de 
răspundere solidară în lanţul de 
subcontractare cu privire la toate situaţiile 
de detaşare prevăzute în Directiva 
96/71/CE.

În cazul în care angajatorul lucrătorilor 
detaşaţi este un subcontractant, statele 
membre garantează că contractantul 
principal şi orice subcontractanţi 
intermediari pot să fie consideraţi 
răspunzători, în plus faţă de angajator 
sau în locul acestuia, pentru faptul că 
angajatorul nu a respectat obligaţiile 
stabilite în Directiva 96/71/CE şi în 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 301
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu privire la activităţile de construcţie la 
care se face referire în anexa la Directiva 
96/71/CE, pentru toate situaţiile de 
detaşare prevăzute la articolul 1 alineatul 

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura că o 
întreprindere care desemnează o altă 
întreprindere în scopul prestării de 
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(3) din Directiva 96/71/CE, statele 
membre trebuie să se asigure, pe o bază 
de nediscriminare cu privire la protecţia 
drepturilor echivalente ale angajaţilor 
subcontractanţilor direcţi stabiliţi pe 
teritoriul lor, că contractantul al cărui 
angajator (prestator de servicii sau 
întreprindere de muncă temporară sau 
agenţie de plasare) este un subcontractant 
direct poate, în plus faţă de sau în locul 
angajatorului, să fie considerat 
răspunzător de către lucrătorul detaşat 
şi/sau fondurile comune sau instituţiile 
partenerilor sociali pentru neplata:

servicii este responsabilă, în mod solidar 
cu angajatorul şi/sau în locul acestuia, de 
îndeplinirea obligaţiilor întreprinderii sau 
subcontractantului respectiv sau ale 
furnizorului forţei de muncă desemnat de 
întreprinderea respectivă. Această 
dispoziţie nu împiedică în niciun fel 
introducerea sau aplicarea în continuare 
a unor norme mai stringente la nivel 
naţional şi nici introducerea acestora.

Or. en

Amendamentul 302
Sergio Gaetano Cofferati

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricărei remuneraţii nete restante care 
corespunde salariului minim şi/sau 
contribuţiilor datorate către fonduri sau 
instituţii comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidenţa 
articolului 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

(a) oricărei remuneraţii nete restante care 
corespunde salariului minim şi/sau 
contribuţiilor datorate către fonduri sau 
instituţii comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidenţa 
articolului 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 304
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricărei remuneraţii nete restante care 
corespunde salariului minim şi/sau 
contribuţiilor datorate către fonduri sau 
instituţii comune ale partenerilor sociali, 
în măsura în care intră sub incidenţa 
articolului 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 305
Sergio Gaetano Cofferati

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricăror plăţi retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuţii la 
asigurările sociale reţinute în mod 
nejustificat din salariul său.

eliminat



AM\916992RO.doc 103/118 PE498.075v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricăror plăţi retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuţii la 
asigurările sociale reţinute în mod 
nejustificat din salariul său.

eliminat

Or. en

Amendamentul 307
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricăror plăţi retroactive sau 
rambursări de impozite sau contribuţii la 
asigurările sociale reţinute în mod 
nejustificat din salariul său.

eliminat

Or. en

Amendamentul 308
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea menţionată la prezentul eliminat
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alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relaţiei 
contractuale între contractant şi 
subcontractantul acestuia.

Or. en

Amendamentul 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea menţionată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relaţiei 
contractuale între contractant şi 
subcontractantul acestuia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 310
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea menţionată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relaţiei 
contractuale între contractant şi 
subcontractantul acestuia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 311
Andreas Schwab
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea menţionată la prezentul 
alineat se limitează la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relaţiei 
contractuale între contractant şi 
subcontractantul acestuia.

Răspunderea menţionată la prezentul 
alineat se poate limita la drepturile 
lucrătorului dobândite în temeiul relaţiei 
contractuale între contractant şi 
subcontractantul acestuia.

Or. en

Amendamentul 312
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care şi-a îndeplinit obligaţiile 
de diligenţă nu va fi considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu şi 
proporţional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
priveşte dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiţii de muncă aplicabile lucrătorilor 
detaşaţi, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, inclusiv privind fişele de plată 
şi plata salariilor, respectarea obligaţiilor 
de securitate socială şi/sau a obligaţiilor 
fiscale în statul membru de stabilire şi 
respectarea normelor aplicabile privind 
detaşarea lucrătorilor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care şi-a îndeplinit obligaţiile 
de diligenţă nu va fi considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu şi 
proporţional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
priveşte dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiţii de muncă aplicabile lucrătorilor 
detaşaţi, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, inclusiv privind fişele de plată 
şi plata salariilor, respectarea obligaţiilor 
de securitate socială şi/sau a obligaţiilor 
fiscale în statul membru de stabilire şi 
respectarea normelor aplicabile privind 
detaşarea lucrătorilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 314
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care şi-a îndeplinit obligaţiile 
de diligenţă nu va fi considerat 
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu şi 
proporţional. Ele pot necesita măsuri 

eliminat
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preventive luate de contractant în ceea ce 
priveşte dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiţii de muncă aplicabile lucrătorilor 
detaşaţi, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, inclusiv privind fişele de plată 
şi plata salariilor, respectarea obligaţiilor 
de securitate socială şi/sau a obligaţiilor 
fiscale în statul membru de stabilire şi 
respectarea normelor aplicabile privind 
detaşarea lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 315
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care şi-a îndeplinit obligaţiile 
de diligenţă nu va fi considerat răspunzător 
în temeiul alineatului (1). Aceste sisteme 
trebuie să fie aplicate în mod transparent, 
nediscriminatoriu şi proporţional. Ele pot 
necesita măsuri preventive luate de 
contractant în ceea ce priveşte dovezile 
furnizate de către subcontractant privind 
principalele condiţii de muncă aplicabile 
lucrătorilor detaşaţi, astfel cum sunt 
menţionate la articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fişele 
de plată şi plata salariilor, respectarea 
obligaţiilor de securitate socială şi/sau a 
obligaţiilor fiscale în statul membru de 
stabilire şi respectarea normelor aplicabile 
privind detaşarea lucrătorilor.

(2) Statele membre care aplică sisteme de 
răspundere conforme cu alineatul (1) 
prevăd că un contractant care şi-a 
îndeplinit obligaţiile de diligenţă nu va fi 
considerat răspunzător în temeiul 
alineatului (1). Aceste sisteme trebuie să 
fie aplicate în mod transparent, 
nediscriminatoriu şi proporţional. Ele pot 
necesita măsuri preventive luate de 
contractant în ceea ce priveşte dovezile 
furnizate de către subcontractant privind 
principalele condiţii de muncă aplicabile 
lucrătorilor detaşaţi, astfel cum sunt 
menţionate la articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 96/71/CE, inclusiv privind fişele 
de plată şi plata salariilor, respectarea 
obligaţiilor de securitate socială şi/sau a 
obligaţiilor fiscale în statul membru de 
stabilire şi respectarea normelor aplicabile 
privind detaşarea lucrătorilor.

Or. en
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Amendamentul 316
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că un 
contractant care şi-a îndeplinit obligaţiile 
de diligenţă nu va fi considerat
răspunzător în temeiul alineatului (1). 
Aceste sisteme trebuie să fie aplicate în 
mod transparent, nediscriminatoriu şi 
proporţional. Ele pot necesita măsuri 
preventive luate de contractant în ceea ce 
priveşte dovezile furnizate de către 
subcontractant privind principalele 
condiţii de muncă aplicabile lucrătorilor 
detaşaţi, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, inclusiv privind fişele de plată 
şi plata salariilor, respectarea obligaţiilor 
de securitate socială şi/sau a obligaţiilor 
fiscale în statul membru de stabilire şi 
respectarea normelor aplicabile privind 
detaşarea lucrătorilor.

(2) Statele membre prevăd că
contractantul nu este răspunzător în 
temeiul alineatului (1) dacă prestatorul de 
servicii sau contractantul au respectat 
toate obligaţiile de a transmite o 
declaraţie autorităţilor naţionale 
competente conform articolului 9 
alineatele (1) şi (2) sau dacă au respectat 
toate obligaţiile unui sistem bazat pe 
principiul „due diligence” (depunerea 
tuturor eforturilor posibile), în cazul în 
care statul membru aplică un asemenea 
sistem.

Or. en

Amendamentul 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot, în conformitate cu 
legislaţia Uniunii, să prevadă norme mai 
stricte în legislaţia naţională privind 
răspunderea, în mod nediscriminatoriu şi 
proporţional, în ceea ce priveşte domeniul 

eliminat
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de aplicare şi tipul răspunderii 
subcontractantului. Statele membre pot, 
de asemenea, în conformitate cu legislaţia 
Uniunii, să prevadă această răspundere în 
alte sectoare decât cele prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE. Statele membre 
pot, în aceste cazuri, să prevadă că un 
contractant care şi-a îndeplinit obligaţiile 
de diligenţă, astfel cum sunt definite în 
legislaţia naţională, nu va fi considerat 
răspunzător.

Or. en

Amendamentul 318
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 319
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Acest lucru nu exclude în nici un fel 
aplicarea la nivel naţional a unor norme 
mai stricte privind răspunderea.

Or. en

Amendamentul 320
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 322
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 323
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

menţionată la articolul 20, Consiliul şi 
Parlamentul European, în cooperare cu
Comisia şi după consultarea partenerilor 
sociali, revizuiesc aplicarea prezentului 
articol cu scopul de a propune, dacă este 
cazul, modificările necesare.

Or. en

Amendamentul 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 325
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea solicitantă poate, în Autoritatea solicitantă poate, în 
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conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative şi practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorităţii competente 
din alt stat membru să execute o sancţiune 
sau să recupereze o amendă sau să notifice 
o decizie care impune o sancţiune sau o 
amendă, în măsura în care actele cu 
putere de lege şi actele administrative şi 
practicile administrative în vigoare în 
statul membru al autorităţii solicitate 
permit o astfel de acţiune pentru cereri 
sau decizii similare.

conformitate cu actele cu putere de lege, 
actele administrative şi practicile 
administrative în vigoare în propriul stat 
membru, să solicite autorităţii competente 
din alt stat membru să execute o sancţiune 
sau să recupereze o amendă sau contribuţii 
retroactive la asigurările sociale în
conformitate cu Regulamentul 
987/2009/CE sau să notifice o decizie care 
impune o sancţiune sau o amendă sau 
contribuţii retroactive la asigurările 
sociale în conformitate cu Regulamentul 
987/2009/CE.

Or. en

Amendamentul 326
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea solicitantă poate efectua o 
cerere de executare a unei sancţiuni sau 
amenzi sau contribuţii retroactive la 
asigurările sociale sau de notificare a unei 
decizii de impunere a unei sancţiuni sau 
amenzi dacă şi atât timp cât amenda sau 
sancţiunea, precum şi plângerea 
corespondentă şi/sau instrumentul care 
permite executarea acesteia în statul 
membru solicitant sunt contestate în statul 
membru respectiv, dar executarea este 
posibilă în statul membru solicitat. În 
orice moment, autoritatea solicitantă 
poate totuşi să solicite îngheţarea şi 
confiscarea preventivă a activelor pentru 
a limita riscul de nerecuperare înainte de 
pronunţarea definitivă a deciziei, în 
conformitate cu Directiva (...) privind 
îngheţarea şi confiscarea produselor 
provenite din săvârşirea de infracţiuni în 
Uniunea Europeană. Statul membru 
gazdă poate permite, în plus, afilierea 
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automată a lucrătorilor în cauză la 
sistemul de securitate socială al statului 
membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 327
Phil Bennion

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dispoziţiile privind recuperarea 
amenzilor sau executarea sancţiunilor se 
aplică şi în cazul amenzilor impuse ca 
parte a unor hotărâri executorii statutare 
luate de instanţele naţionale.

Or. en

Justificare

Trebuie să se permită fie instanţelor din statul gazdă, fie celor din statul de stabilire să 
intenteze procese întreprinderile care încalcă legislaţiile naţionale şi legislaţia Uniunii şi să 
impună amenzi acestora, precum şi să acorde despăgubirile corespunzătoare şi alte sume 
lucrătorilor care sunt victime ale acestor încălcări ale legii.

Amendamentul 328
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea solicitantă notifică fără 
întârziere partea solicitată cu privire la 
această contestaţie.

Autoritatea solicitantă notifică fără 
întârziere autoritatea solicitată cu privire la 
această contestaţie, cu excepţia cazului în 
care executarea este posibilă în statul 
membru solicitat. Autoritatea solicitantă 
solicită, totuşi, îngheţarea şi confiscarea 
preventivă a activelor pentru a limita 



AM\916992RO.doc 115/118 PE498.075v01-00

RO

riscul de nerecuperare înainte de 
pronunţarea definitivă a deciziei, în 
conformitate cu Directiva (...) privind 
îngheţarea şi confiscarea produselor 
provenite din săvârşirea de infracţiuni în 
Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 329
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea solicitată poate recupera 
sumele de la persoana fizică sau juridică în 
cauză şi poate reţine orice costuri pe care le 
suportă în legătură cu recuperarea, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
normele administrative sau practicile şi 
procedurile administrative din statul 
membru solicitat care se aplică creanţelor 
similare.

Autoritatea solicitată poate recupera 
sumele de la persoana fizică sau juridică în 
cauză şi poate reţine orice costuri pe care le 
suportă în legătură cu recuperarea, în 
conformitate cu actele cu putere de lege, 
normele administrative sau practicile şi 
procedurile administrative din statul 
membru solicitat care se aplică creanţelor 
similare. În cazul în care autoritatea 
solicitată reţine costuri suportate în 
contextul recuperării, ea informează 
autoritatea solicitantă şi furnizează o 
justificare a acestor costuri. 

Or. en

Amendamentul 330
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cooperarea administrativă şi asistenţa 
reciprocă între autorităţile competente ale 
statelor membre prevăzute la articolele 6, 

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

alineatul (3), articolele 13, 14 şi 15 sunt, în 
măsura posibilului, puse în aplicare prin 
intermediul Sistemului de informare al 
pieţei interne (IMI), instituit prin [trimitere 
la Regulamentul IMI], şi sunt însoţite de 
alte mijloace consacrate de cooperare, 
cum ar fi acordurile bilaterale.

Or. en

Amendamentul 331
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Asistenţa reciprocă între autorităţile 
competente ale statelor membre prevăzută 
la articolul relevant din prezenta directivă 
şi din Directiva 96/71/CE este pusă în 
aplicare în măsura posibilului prin 
utilizarea Sistemului de informare al 
pieţei interne (IMI), instituit prin 
[trimitere la Regulamentul IMI] şi prin 
mijloacele consacrate existente, cum ar fi 
acordurile bilaterale.

Or. en

Amendamentul 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot continua să aplice 
acordurile bilaterale privind cooperarea 
administrativă între autorităţile lor 
competente în ceea ce priveşte aplicarea şi 
monitorizarea condiţiilor de muncă şi de 

(2) Timp de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, statele 
membre pot continua să aplice acordurile 
bilaterale privind cooperarea administrativă 
între autorităţile lor competente în ceea ce 
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încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor 
detaşaţi, menţionate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE, cu condiţia ca aceste 
acorduri să nu aducă atingere drepturilor şi 
obligaţiilor lucrătorilor şi întreprinderilor 
în cauză.

priveşte aplicarea şi monitorizarea 
condiţiilor de muncă şi de încadrare în 
muncă aplicabile lucrătorilor detaşaţi, 
menţionate la articolul 3 din Directiva 
96/71/CE, cu condiţia ca aceste acorduri să 
nu aducă atingere drepturilor şi obligaţiilor 
lucrătorilor şi întreprinderilor în cauză.

Or. en

Amendamentul 333
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 a
Lista neagră la nivelul UE a încălcărilor 

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

Or. en

Amendamentul 334
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai târziu de cinci ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 

Nu mai târziu de trei ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 



PE498.075v01-00 118/118 AM\916992RO.doc

RO

înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului şi Comitetului 
Economic şi Social European cu privire la 
punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei 
directive şi formulează, după caz, 
propuneri adecvate.

înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului şi Comitetului 
Economic şi Social European cu privire la 
punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei 
directive şi formulează, după caz, 
propuneri adecvate.

Or. en


