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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Libera circulație a lucrătorilor și libertatea de a presta servicii reprezintă principii 
fundamentale ale pieței interne a Uniunii.  În cazul în care o întreprindere trimite lucrătorii 
într-un alt stat membru în contextul furnizării de servicii, se aplică Directiva 96/71/CE, al 
cărei scop este să protejeze drepturile acestor lucrători și să prevină dumpingul social.  S-a 
constatat că dispozițiile acestei directive sunt foarte frecvent eludate și nu sunt puse în 
aplicare suficient. Drept răspuns, Comisia a propus o directivă de executare.  

Scopul directivei de executare trebuie să fie acela de a asigura fezabilitatea prevederilor 
Directivei 96/71/CE, de a garanta condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi, de a 
institui măsuri care să descurajeze eludarea dispozițiilor și de a asigura protecția drepturilor 
lucrătorilor.

Raportoarea pentru aviz a propus includerea unor prevederi suplimentare pentru a sublinia 
obiectivele Directivei 96/71/CE, punând accentul pe combaterea discriminării între angajați 
pe baza naționalității acestora și subliniind faptul că directiva de executare propusă ar trebui 
să respecte principiile prevăzute în Directiva 96/71/CE, îmbunătățind în același timp punerea 
în aplicare și sancționând în mod efectiv eludarea normelor.  

Raportoarea a introdus un text cu rol de clarificare cu privire la anumite aspecte.  Astfel se 
realizează clarificarea definițiilor și a rolurilor și responsabilităților statelor membre și ale 
prestatorilor de servicii, de exemplu în legătură cu demonstrarea faptului că relația dintre 
angajat și angajator a existat înainte de detașare. Raportoarea pentru aviz propune un set 
minim de măsuri de executare și o listă deschisă la articolul 9, care sunt esențiale pentru a 
permite statelor membre flexibilitatea necesară în vederea adoptării de măsuri suplimentare de 
garantare a punerii în aplicare corespunzătoare a Directivei 96/71/CE.

Pentru a combate eludarea normelor, raportoarea pentru aviz a făcut trei propuneri de bază: în 
primul rând, în cazul nerespectării Directivei 96/71/CE și a prezentei directive, întreprinderea 
în cauză intră sub incidența legislației relevante aplicabile în țara în care sunt furnizate 
serviciile, iar toți lucrătorii în cauză sunt considerați lucrători care își exercită libertatea de 
mișcare în cadrul Uniunii, în conformitate cu articolul 45 din TFUE, care subliniază 
nediscriminarea.

În al doilea rând, a fost introdus un amendament privind temeiul juridic al propunerii, pentru a 
clarifica faptul că prezenta directivă vizează libera circulație a lucrătorilor și a serviciilor.  În 
al treilea rând, este prevăzută o sancțiune semnificativă în cazul statelor membre care nu 
cooperează atunci când li se solicită să furnizeze informațiile necesare pentru a verifica o 
situație de detașare.

Abuzul de lanțuri de subcontractare nu este o situație întâlnită doar în sectorul construcțiilor. 
Prin urmare, responsabilitatea individuală și în solidar ar trebui să fie extinsă asupra tuturor 
sectoarelor. Cerința referitoare la obligațiile de diligență ar fi dificil de pus în practică, așadar 
a fost eliminată. Statele membre ar trebui să adopte măsurile necesare, în conformitate cu 
propriile experiențe și proceduri, pentru a asigura punerea în aplicare a dispozițiilor privind 
responsabilitatea individuală și în solidar. Ar trebui permisă, de asemenea, introducerea sau 
aplicarea în continuare a unor norme mai stringente la nivel național. Comisia, în cooperare 
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cu Parlamentul European și cu Consiliul ar trebui să revizuiască punerea în aplicare a acestui 
articol pentru a propune, dacă este cazul, modificări.

Raportoarea pentru aviz consideră că buna cooperare administrativă și asistența reciprocă 
reprezintă cheia succesului directivei propuse. În timp ce raportoarea pentru aviz are în vedere 
potențialul Sistemului de informare al pieței interne („IMI”) în ceea ce privește schimbul 
rapid de informații care depășește barierele lingvistice, anumite state membre dispun deja de 
metode foarte eficace de cooperare administrativă care nu sunt bazate pe IMI. Statele membre 
ar trebui să aibă libertatea de a aplica acorduri bilaterale care nu sunt bazate pe IMI. 
Autoritățile competente ar trebui să furnizeze informațiile solicitate fără întârziere și, în cazul 
în care aceste informații nu sunt disponibile, ar trebui să declare în mod oficial absența lor.

Pentru a asigura o mai bună informare a lucrătorilor, detaliile de contact ale autorităților 
competente ar trebui să fie la dispoziția publicului.  În plus, informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă ar trebui să fie puse la dispoziție pe scară largă, în mod gratuit 
și într-un mod clar, lipsit de ambiguitate, cuprinzător și ușor accesibil.

Pentru a îmbunătăți cooperarea administrativă și asistența reciprocă, Comisia ar trebui să 
prezinte rezultatele unei evaluări de impact referitoare la fezabilitatea unui sistem de 
notificare sau înregistrare la nivelul UE, bazat pe sistemele existente din cadrul statelor 
membre și compatibil cu acestea.  În al doilea rând, Comisia ar trebui să propună crearea unui 
registru european al încălcărilor grave („o listă neagră”) în care să figureze întreprinderile 
despre care s-a constatat că încalcă dispozițiile Directivei 96/71/CE și alte dispoziții relevante 
din legislația Uniunii.

Succesul directivei de executare propuse și al Directivei 96/71/CE depinde nu doar de voința 
politică, ci și de alocarea de resurse suficiente, iar din acest motiv raportoarea pentru aviz 
propune dispoziții care obligă statele membre și Comisia să aloce resursele necesare pentru a 
asigura punerea în aplicare efectivă a Directivei 96/71/CE. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
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articolul 53 alineatul (1) și articolul 62, articolul 26 alineatul (2), articolul 45, 
articolul 46, articolul 53 alineatul (1) și 
articolul 62, precum și Carta drepturilor 
fundamentale ale Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
într-un alt stat membru pentru a lucra și 
pentru a se stabili acolo în acest scop și îl 
protejează împotriva discriminării în ceea 
ce privește ocuparea forței de muncă, 
remunerarea și alte condiții de lucru față de 
resortisanții statului respectiv. Libera 
circulație nu trebuie confundată cu libera 
prestare a serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în alt 
stat membru.

(2) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
într-un alt stat membru pentru a lucra și 
pentru a se stabili acolo în acest scop și îl 
protejează împotriva discriminării în ceea 
ce privește ocuparea forței de muncă, 
remunerarea și alte condiții de lucru față de 
resortisanții statului respectiv. Libera 
circulație trebuie delimitată în raport cu 
libera prestare a serviciilor, care include 
dreptul întreprinderilor de a presta servicii 
în alt stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în alt 
stat membru. Această detașare trebuie să 
aibă loc fără a încălca dispozițiile în 
materie de nediscriminare atât în ceea ce 
le privește pe întreprinderi, cât și în ceea 
ce îi privește pe lucrători, astfel cum este 
prevăzut la articolul 45 alineatul (2) și la 
articolul 49 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu privire la lucrătorii detașați 
temporar pentru a efectua activități în 
vederea prestării de servicii într-un alt stat 
membru decât cel în care aceștia își 
desfășoară activitatea în mod obișnuit, 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii stabilește un set 
fundamental de condiții de muncă și de 
încadrare în muncă clar definite care 
trebuie respectate de către prestatorul de 
servicii în statul membru în care are loc 
detașarea, pentru a asigura o protecție 
minimă a lucrătorilor detașați în cauză.

(3) Cu privire la lucrătorii detașați 
temporar pentru a efectua activități în 
vederea prestării de servicii într-un alt stat 
membru decât cel în care aceștia își 
desfășoară activitatea în mod obișnuit, 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii stabilește un set 
fundamental de condiții de muncă și de 
încadrare în muncă clar definite care 
trebuie respectate de către prestatorul de 
servicii în statul membru în care are loc 
detașarea, pentru a asigura o protecție 
minimă a lucrătorilor detașați în cauză. 
Prezenta directivă și Directiva 96/71/CE 
nu exclud posibilitatea ca lucrătorilor 
detașați să li se asigure condiții mai 
favorabile în conformitate cu standarde 
legale sau convenite în mod colectiv, câtă 
vreme se asigură tratamentul egal al 
întreprinderilor și lucrătorilor străini și de 
la nivel local și nediscriminarea lor. 
Prezenta directivă de executare urmărește 
să îmbunătățească punerea în aplicare a 
Directivei 96/17/CE cu respectarea 
deplină a articolului 53 alineatul (1), a 
articolului 62, a articolului 45 alineatele 
(1) și (2) și a articolului 26 alineatul (2) 
din TFUE, precum și a Cartei drepturilor 
fundamentale.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă are drept scop să 
asigure o mai bună punere în aplicare a 
Directivei 96/71/CE. Prin urmare, 
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dispozițiile prezentei directive se aplică 
fără a aduce atingere dispozițiilor 
Directivei 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul de a evita, preveni și de a 
combate practicile de eludare și/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 și/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare și monitorizarea noțiunii de 
detașare ar trebui să fie îmbunătățite.

(4) În scopul de a evita, preveni și de a 
combate practicile de eludare și/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 și/sau de 
aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în 
aplicare și monitorizarea noțiunii de 
detașare ar trebui să aibă un caracter 
obligatoriu și să fie îmbunătățite, iar orice 
eludare a normelor ar trebui să fie 
penalizată, în special în ceea ce privește 
ansamblul condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul nerespectării normelor, spre 
exemplu în situația în care se constată că 
un lucrător nu este detașat în mod efectiv, 
întreprinderea în cauză intră sub 
incidența legislației relevante aplicabile în 
țara în care sunt furnizate serviciile, iar 
toți lucrătorii detașați de întreprinderea în 
cauză sunt considerați lucrători care își 
exercită libertatea de mișcare în cadrul 
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Uniunii.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Prin urmare, elemente factuale 
constituente care caracterizează natura 
temporară inerentă noțiunii de detașare, 
care implică faptul că angajatorul trebuie 
să fie cu adevărat stabilit în statul membru 
din care se efectuează detașarea, precum și 
relația între articolul 45, 46 și 49 din 
TFUE, Directiva 96/71/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind 
legea aplicabilă obligațiilor contractuale 
(denumit în continuare „regulamentul 
Roma I”) trebuie să fie mai bine clarificate.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) La fel ca și în cazul Directivei 
96/71/CE, prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării legislației 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 și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială și a 
Regulamentului nr. 987/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 de stabilire a 

(6) La fel ca și în cazul Directivei 
96/71/CE, prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării legislației 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 și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, a 
Regulamentului nr. 987/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 de stabilire a 



PA\913433RO.doc 9/64 PE496.470v01-00

RO

procedurii de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială.

procedurii de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială sau a articolelor 45 și 46 din 
TFUE. Dispozițiile prezentei directive nu 
împiedică statele membre să prevadă și să 
pună în aplicare condiții mai favorabile 
pentru lucrătorii detașați.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Respectarea diversității sistemelor de 
relații de muncă la nivel național, precum 
și a autonomiei partenerilor sociali este 
recunoscută în mod explicit în tratat.

(7) Respectarea diversității sistemelor de 
relații de muncă la nivel național, precum 
și a autonomiei partenerilor sociali este 
recunoscută în mod explicit în tratat.
Respectarea acestei diversități trebuie să 
se traducă prin dispoziții care să permită 
statelor membre să utilizeze o gamă largă 
de proceduri, în conformitate cu legislația 
și cu practicile lor naționale, în vederea 
asigurării respectării și a punerii în 
aplicare a Directivei 96/71/CE și a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Sindicatele joacă un rol important în 
contextul detașării lucrătorilor pentru 
prestarea de servicii, având în vedere că 
partenerii sociali pot, în conformitate cu 
legislația și/sau practicile naționale, să 
stabilească diferitele niveluri (alternativ 

(8) Prezenta directivă și Directiva 
96/71/CE respectă diferențele dintre 
sistemele de relații de muncă de la nivel 
național și recunosc importanța 
negocierii colective. Aceasta include 
dreptul sindicatelor de a iniția orice 
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sau simultan) ale salariilor minime 
aplicabile.

proceduri judiciare și administrative în 
numele lucrătorilor și, dacă este cazul, de 
a controla și a asigura respectarea 
condițiilor de muncă.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă între Comisie 
și statele membre este așadar esențială, 
fără a neglija rolul important al 
inspectoratelor muncii și al partenerilor 
sociali în acest sens.

(10) Punerea în aplicare și executarea 
eficientă și adecvată constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor detașați, în timp ce o aplicare 
deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. Cooperarea strânsă între statele 
membre și cu sprijinul Comisiei este 
esențială, fără a neglija rolul important al 
inspectoratelor muncii și al partenerilor 
sociali în acest sens.

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Lucrătorii detașați nu pot fi folosiți 
pentru a înlocui lucrătorii aflați în grevă.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 10 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Autoritățile competente realizează o 
evaluare generală a tuturor elementelor 
factuale pentru a stabili dacă o 
întreprindere desfășoară o activitate în 
mod efectiv. Dacă nu se pot prezenta 
dovezi în acest sens, se va considera că 
întreprinderea este stabilită în țara în care 
își oferă serviciile.

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10c) Este esențial să se efectueze 
inspecții riguroase, periodice și flexibile 
în statele membre și trebuie să se 
furnizeze finanțare adecvată pentru a 
permite autorităților competente să 
detecteze și să combată eludarea 
normelor. Statele membre au dreptul de a 
efectua orice controale necesare pentru a 
respecta pe deplin articolul 5 din 
Directiva 96/71/CE și dispozițiile prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a facilita o mai bună și mai 
uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, 
este oportun să se prevadă un sistem 
electronic de schimb de informații pentru a 

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

facilita cooperarea administrativă, iar 
autoritățile competente ar trebui să 
utilizeze Sistemul de informare al pieței 
interne (IMI), cât mai mult posibil. Totuși, 
acest lucru nu ar trebui să împiedice 
aplicarea acordurilor sau a înțelegerilor 
bilaterale privind cooperarea 
administrativă, ci aceste acorduri sau 
înțelegeri ar trebui să aibă un rol 
complementar, întrucât s-au dovedit a fi 
mecanisme de cooperare fructuoase.

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și de a 
permite accesul eficace la acestea, nu doar 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre, ci și lucrătorilor detașați în cauză.

(14) Ar trebui să devină mai concrete 
obligațiile statelor membre de a difuza cât 
mai larg informațiile privind condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și de a 
permite accesul eficace și gratuit la 
acestea, nu doar prestatorilor de servicii din 
alte state membre, ci și lucrătorilor detașați 
în cauză. Nerespectarea acestor obligații 
trebuie sancționată, întrucât reprezintă un 
obstacol semnificativ în calea punerii în 
aplicare a normelor și contravine 
principiului concurenței echitabile în 
cadrul pieței unice. 

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pentru a îmbunătăți și a facilita 
asistența reciprocă și cooperarea 
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transfrontalieră între autoritățile 
competente din statele membre, ar trebui 
să fie creat un sistem de notificare sau 
înregistrare la nivelul UE, bazat pe 
sistemele existente din cadrul statelor 
membre și compatibil cu acestea, în 
conformitate cu normele privind protecția 
datelor personale. Pentru ca un astfel de 
sistem să fie în conformitate cu principiile 
nediscriminării și ale concurenței 
echitabile, Comisia trebuie să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului o 
evaluare de impact referitoare la 
fezabilitatea sistemului respectiv.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice
numai anumite măsuri de control sau 
formalități administrative în cazul 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii. Astfel de 
măsuri și cerințe nu pot fi impuse decât 
dacă autoritățile competente nu își pot 
realiza eficient misiunea de supraveghere 
fără informațiile necesare solicitate iar 
informațiile necesare nu pot fi ușor 
obținute prin intermediul angajatorului 
lucrătorilor detașați sau al autorităților 
din statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii într-un termen 
rezonabil și/sau dacă niște măsuri mai 
puțin restrictive nu ar permite atingerea 
obiectivelor măsurilor naționale de 

(16) Este extrem de important ca statul 
membru gazdă să continue controlul și 
monitorizarea astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Directiva 96/71/CE. În 
scopul de a asigura aplicarea corectă și de a 
monitoriza respectarea normelor de fond cu 
privire la condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă care trebuie respectate 
cu privire la lucrătorii detașați, statele 
membre aplică măsurile de control sau 
formalitățile administrative necesare în 
cazul întreprinderilor care detașează 
lucrători pentru prestarea de servicii.
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control considerate necesare.

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a combate eludarea 
normelor și cazurile de lucrători 
independenți fictivi, Comisia examinează 
posibilitatea instituirii unui registru 
european (a unei „liste negre”) în care să 
figureze întreprinderile care au încălcat 
în mod repetat dispozițiile prezentei 
directive și ale Directivei 96/71/CE. 
Scopul acestei „liste negre” ar trebui să 
fie, totodată, acela de a garanta condiții 
echitabile și o concurență loială pentru 
întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a aborda în mod flexibil
diversitatea piețelor muncii și ale 
sistemelor de relații de muncă, în mod
excepțional, alți actori și/sau organisme 
pot monitoriza anumite condiții de muncă 
și de încadrare în muncă a lucrătorilor 
detașați, cu condiția ca să ofere persoanelor 
respective o protecție echivalentă și să își 
exercite controlul în mod nediscriminatoriu 
și obiectiv.

(20) Pentru a respecta diversitatea piețelor 
muncii și ale sistemelor de relații de 
muncă, statele membre sunt îndreptățite, 
în conformitate cu legislația și practicile 
lor naționale, să însărcineze alți actori 
și/sau organisme cu monitorizarea 
anumitor condiții de muncă și de încadrare 
în muncă a lucrătorilor detașați, cu condiția 
ca să ofere persoanelor respective o 
protecție echivalentă și să își exercite 
controlul în mod nediscriminatoriu și 
obiectiv.
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Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a facilita executarea Directivei 
96/71/CE și pentru a asigura o aplicare mai 
eficientă a acesteia în practică, ar trebui să 
existe mecanisme de recurs eficiente prin 
intermediul cărora lucrătorii detașați să 
poată depune plângeri sau să inițieze 
proceduri, fie în mod direct, fie prin 
intermediul unor părți terțe relevante 
desemnate, cum ar fi sindicatele sau alte 
asociații, precum și prin instituții comune 
ale partenerilor sociali. Aceste mecanisme 
nu ar trebui să aducă atingere normelor de 
procedură naționale privind reprezentarea 
și apărarea în fața instanțelor.

(23) Pentru a facilita executarea Directivei 
96/71/CE și pentru a asigura o aplicare mai 
eficientă a acesteia în practică, ar trebui să 
existe mecanisme de recurs eficiente prin 
intermediul cărora lucrătorii detașați să 
poată depune plângeri sau să inițieze 
proceduri, fie în mod direct, fie prin 
intermediul unor părți terțe relevante 
desemnate, cum ar fi sindicatele sau alte 
asociații, precum și prin instituții comune 
ale partenerilor sociali. Asociațiile, 
organizațiile și alte entități juridice care 
au interese legitime pentru a asigura 
respectarea Directivei 96/71/CE pot să 
inițieze orice procedură judiciară sau 
administrativă în numele lucrătorilor.
Aceste mecanisme nu ar trebui să aducă 
atingere normelor de procedură naționale 
privind reprezentarea și apărarea în fața 
instanțelor.

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere prevalența
subcontractării în sectorul construcțiilor
și pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că în 
acest sector cel puțin contractantul al 
cărui angajator este un subcontractant 
direct poate fi considerat răspunzător

(24) Pentru a reduce abuzurile în 
situațiile de subcontractare și pentru a 
proteja drepturile lucrătorilor detașați, este 
necesar să se asigure că în toate sectoarele, 
toți contractanții din aval pot fi 
considerați răspunzători pentru plata 
drepturilor datorate lucrătorilor detașați.
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pentru plata salariilor minime nete
datorate lucrătorilor detașați, precum și 
pentru eventualele plăți retroactive ale 
remunerațiilor restante și/sau ale 
cotizațiilor datorate unor fonduri sau 
instituții 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 față de sau în locul angajatorului.
Contractantul nu va fi considerat 
răspunzător în cazul în care și-a 
îndeplinit obligațiile de diligență. Aceste 
obligații pot implica măsuri preventive 
privind dovezile furnizate de 
subcontractant, inclusiv, după caz, pe 
baza informațiilor emise de autoritățile 
naționale.

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În anumite cazuri, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, alți 
contractanți pot fi considerați de 
asemenea responsabili pentru 
nerespectarea obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă sau răspunderea 
acestora poate fi limitată după 
consultarea partenerilor sociali la nivel 
național sau sectorial.

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obligația de a impune o cerință 
privind răspunderea contractantului 
atunci când subcontractantul direct este 
un prestator de servicii stabilit în alt stat 
membru, care detașează lucrători este 
justificată prin interesul public prioritar 
al protecției sociale a lucrătorilor. Acești 
lucrători detașați pot să nu fie în aceeași 
situație ca lucrătorii angajați direct de 
către un subcontractant stabilit în statul 
membru de stabilire al contractantului din 
punctul de vedere al posibilității de a 
reclama salariile restante sau restituiri de 
impozite sau contribuții la asigurările 
sociale reținute în mod nejustificat.

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

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Disparitățile între sistemele statelor 
membre în ceea ce privește mijloacele de 
executare a amenzilor și/sau a sancțiunilor 
administrative impuse în situații 
transfrontaliere pot aduce prejudicii bunei 
funcționări a pieței interne; prin urmare, 
există riscul ca garantarea unui nivel 
echivalent de protecție în întreaga Uniune 
pentru lucrătorii detașați să fie foarte 
dificilă sau chiar imposibilă.

(27) Disparitățile între sistemele statelor 
membre în ceea ce privește mijloacele de 
executare a amenzilor și/sau a sancțiunilor 
administrative impuse în situații 
transfrontaliere pot aduce prejudicii bunei 
funcționări a pieței interne; prin urmare, 
există riscul ca garantarea unui nivel 
echivalent de protecție în întreaga Uniune 
pentru lucrătorii detașați să fie foarte 
dificilă sau chiar imposibilă. În cazul în 
care astfel de amenzi sau sancțiuni 
administrative sunt impuse ca urmare a 
nerespectării condițiilor de încadrare în 
muncă instituite de instanțele 
responsabile în materia dreptului muncii 
sau prin convenții colective, acestea 
trebuie să fie executorii.
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Or. en

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(32) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
adecvate în caz de nerespectare a 
obligațiilor prevăzute de prezenta directivă, 
inclusiv proceduri administrative și 
judiciare, și ar trebui să prevadă sancțiuni 
eficiente, disuasive și proporționale pentru 
eventualele cazuri de nerespectare a 
obligațiilor ce decurg din prezenta 
directivă. Cooperarea insuficientă dintre 
statele membre rămâne, din păcate, o 
problemă care afectează punerea în 
aplicare a Directivei 96/71/CE, 
împiedicând instituirea unor condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderi 
și protecția efectivă a lucrătorilor. Prin 
urmare, în cazul în care statele membre 
nu își îndeplinesc obligațiile stabilite prin 
dispozițiile prezentei directive, Comisia 
lansează, în conformitate cu Tratatul 
privind Uniunea Europeană, o procedură 
ordinară în constatarea neîndeplinirii 
obligațiilor.

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special în ceea ce privește 

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

protecția datelor cu caracter personal 
(articolul 8), libertatea de alegere a 
ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială (articolul 16), dreptul de 
negociere și de acțiune colectivă (articolul 
28), condiții de muncă echitabile și corecte 
(articolul 31), dreptul la o cale de atac 
eficientă și la un proces echitabil (articolul 
47), precum și principiilor din Convenția 
relevantă a OIM și trebuie să fie aplicată 
în conformitate cu aceste drepturi și 
principii.

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă instituie un set de 
dispoziții, măsuri și mecanisme de control 
specifice, pentru a sprijini statele membre
în punerea în aplicare, aplicarea și 
executarea Directivei 96/71/CE, inclusiv 
măsuri pentru a preveni și sancționa orice 
încălcare și eludare a normelor aplicabile.

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă urmărește garantarea 
respectării unui nivel adecvat de protecție 
minimă a drepturilor lucrătorilor detașați 
pentru prestarea transfrontalieră de 
servicii, facilitând în același timp 

Prezenta directivă urmărește să asigure că
statele membre pot pune în aplicare cu 
succes Directiva 96/71/CE. Prezenta 
directivă instituie instrumente de 
executare necesare pentru asigurarea 
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exercitarea libertății de a presta servicii 
pentru prestatorii de servicii și promovând 
un climat de concurență loială între 
aceștia din urmă.

unui tratament egal al lucrătorilor detașați 
în ceea ce privește ansamblul condițiilor 
de muncă și de încadrare în muncă care 
se aplică în locul unde urmează să fie 
furnizat serviciul, astfel cum este prevăzut 
de legislația sau practica statelor membre 
și, așadar, contribuie la garantarea 
concurenței loiale în cadrul pieței unice.

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dispozițiile prezentei directive se 
aplică fără a aduce atingere dispozițiilor 
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Directivei 96/71/CE.
În cazul în care dispozițiile prezentei 
directive de executare sunt mai specifice 
sau depășesc sfera de aplicare a 
principiilor stabilite în Directiva 
96/71/CE, dispozițiile Directivei 96/71/CE 
prevalează.

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Prezentul articol subliniază relevanța prezentei directive la nivelul pieței interne și se 
concentrează asupra modificării temeiului juridic, fundamentând dispozițiile privind 
nediscriminarea pe articolele relevante din tratat, mai precis 26, 45 și 49.

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) prin „autoritate competentă” se înțelege 
un organism desemnat de un stat membru 
să îndeplinească anumite funcții în temeiul 
prezentei directive sau în temeiul 
Directivei 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prin „lucrător detașat” se înțelege un 
lucrător care, pe o perioadă limitată, își 
desfășoară activitatea pe teritoriul unui 
stat membru diferit de cel în care lucrează 
în mod normal, în contextul unei prestări 
transfrontaliere de servicii.

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) prin „prestare transfrontalieră de 
servicii” se înțelege prestarea unui 
serviciu în sensul articolelor 49 și 50 din 
TFUE de către un prestator de servicii cu 
o activitate economică semnificativă și 
cuantificabilă în statul membru de 
stabilire, care detașează lucrători într-un 
alt stat membru.

Or. en
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Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prevenirea abuzurilor și eludărilor Setul minim de măsuri de executare 
pentru punere în aplicare și monitorizare

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, întreprinderile care detașează 
lucrători furnizează, la cerere, 
autorităților competente dovezi privind cel 
puțin următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) țara de stabilire este locul în care 
aceasta își desfășoară activitatea sa 
economică semnificativă și cuantificabilă, 
în care își are sediul social și administrația, 
locul în care deține birourile, plătește 
impozite, este autorizată să își exercite 
activitatea sau este înregistrată la camerele 
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de comerț sau organismele profesionale,

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) legea țării de stabilire este aplicabilă 
contractelor încheiate cu lucrătorii 
întreprinderii respective, pe de o parte, și 
cu clienții, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o proporție echilibrată a personalului 
care lucrează în statul membru de 
stabilire și a personalului care lucrează în 
statele membre gazdă.
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Or. en

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a permite punerea în aplicare, 
aplicarea și executarea Directivei 
96/71/CE, autoritățile competente, 
birourile lor de legătură sau organele lor 
aferente realizează o evaluare generală a 
tuturor elementelor factuale care 
caracterizează activitățile desfășurate de o 
întreprindere în statul în care aceasta este 
stabilită, în scopul de a stabili dacă 
îndeplinește în mod real activități 
semnificative, altele decât cele pur interne 
de gestionare și/sau administrative. 
Autoritatea competentă poate solicita 
toate dovezile necesare pentru a realiza 
această evaluare.
Evaluarea acestor elemente se adaptează 
fiecărui caz în parte și trebuie să țină cont 
de natura activităților efectuate de 
întreprindere în statul membru în care 
este stabilită.
Activitățile cu caracter pur administrativ 
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sau întreprinderile care dețin doar 
personal în statul membru gazdă nu intră 
în domeniul de aplicare a Directivei 
96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a 
articolelor 3 și 5 din Directiva 96/71/CE și 
a evalua dacă un lucrător detașat temporar 
își desfășoară munca pe teritoriul unui stat 
membru, altul decât cel în care lucrează în 
mod obișnuit, se examinează toate 
elementele factuale care caracterizează 
această muncă și situația lucrătorului. 
Statul membru gazdă, în strânsă 
cooperare cu statul membru de stabilire, 
verifică, cel puțin, respectarea 
următoarelor condiții:

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) munca lucrătorilor detașați se 
desfășoară pentru o perioadă de timp 
limitat de maximum 24 de luni într-un stat 
membru diferit de cel în care aceștia 
lucrează în mod obișnuit și începe la o 
dată specificată;

Or. en
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Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) întreprinderea îndeplinește criteriile 
minime în statul membru de stabilire, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) 
și, prin urmare, detașarea se efectuează în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
593/2008 și/sau Convenția de la Roma;

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) lucrătorul detașat este angajat în mod 
obișnuit pe durata detașării și este 
membru al personalului întreprinderii 
înainte și după perioada de detașare;

Or. en
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Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) lucrătorul detașat dispune de un 
formular valabil de tip A1 ca dovadă a 
afilierii sale la sistemul de securitate 
socială din statul membru de origine. 
Formularul de tip A1 nu are efect 
retroactiv și trebuie furnizat de la 
începutul perioadei de detașare și anterior 
efectuării oricăror inspecții;

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) a existat un raport de muncă cu o 
durată de minimum trei luni înaintea 
perioadei de detașare cu lucrătorul care 
intră sub incidența legislației statului 
membru în care este stabilit în mod efectiv 
angajatorul/prestatorul de servicii;

Or. en

Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) un raport direct între lucrător și 
întreprinderea care îl detașează, dovedit 
prin contract, inclusiv dovezi care atestă 
că:
(aa) contractul a fost și este încă aplicabil 
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părților pe durata perioadei de detașare;
(bb) dreptul de a rezilia contractul de 
muncă aparține exclusiv întreprinderii 
care detașează lucrători și lucrătorului în 
cauză;
(cc) întreprinderea care detașează 
lucrători este îndreptățită să stabilească 
„natura” activității desfășurate de 
lucrătorul detașat;
(cc) lucrătorul este dependent din punct 
de vedere organizațional și financiar de 
angajatorul său;
(dd) obligația de remunerare a 
lucrătorului revine întreprinderii care a 
încheiat contractul de muncă;

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu articolul 4 din 
Directiva 96/71/EC și în contextul 
cooperării administrative, statele membre 
de stabilire furnizează, la cerere, 
autorității solicitante informațiile 
prevăzute la articolul 3.

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Evaluarea acestor elemente se 
adaptează fiecărui caz în parte și trebuie 
să țină cont de natura activităților 
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efectuate de întreprindere în statul 
membru în care este stabilită. În cazul 
nerespectării oricăruia dintre criteriile 
sus-menționate, este obligatoriu ca statul 
membru în cauză să efectueze verificări 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Sancțiuni pentru nerespectare

În cazul nerespectării articolului 3 din 
Directiva 96/71/CE sau a articolelor 
relevante din prezenta directivă, 
întreprinderea în cauză și lucrătorii săi 
intră sub incidența legislației relevante 
aplicabile în țara în care sunt furnizate 
serviciile, iar toți lucrătorii detașați de 
întreprinderea în cauză sunt considerați 
lucrători care își exercită libertatea de 
mișcare în cadrul Uniunii.
Statul membru gazdă poate solicita 
ulterior furnizarea imediată a unor dovezi 
care să ateste faptul că lucrătorii în cauză 
beneficiază de același tratament ca și 
cetățenii statului membru gazdă în ceea 
ce privește ansamblul condițiilor de 
muncă și de încadrare în muncă și al 
drepturilor sociale aferente, în 
conformitate cu articolul 45 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele de contact ale autorităților 
competente sunt comunicate Comisiei și 
celorlalte state membre. Comisia publică și 
actualizează cu regularitate lista 
autorităților competente și a birourilor de 
legătură.

Datele de contact ale autorităților 
competente sunt comunicate Comisiei și 
celorlalte state membre și sunt disponibile 
publicului. Comisia publică și actualizează 
cu regularitate lista autorităților 
competente și a birourilor de legătură.

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta faptul că 
informațiile privind condițiile de muncă și 
de încadrare în muncă menționate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE care 
trebuie să fie aplicate și respectate de 
prestatorii de servicii sunt puse la 
dispoziție pe scară largă și gratuit, într-un 
mod clar, transparent, lipsit de ambiguitate 
și ușor accesibil de la distanță și prin 
mijloace electronice, în formate și după 
standarde informatice care asigură accesul 
persoanelor cu handicap și pentru a garanta 
că birourile de legătură sau celelalte 
organisme naționale competente
menționate la articolul 4 din Directiva 
96/71/CE sunt în măsură să își 
îndeplinească sarcinile în mod eficient.

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a contribui la îmbunătățirea 
accesului la informații, statele membre:

(2) Pentru a contribui la îmbunătățirea 
accesului la informații, statele membre, în 
conformitate cu principiile stabilite la 
articolul 4 din Directiva 96/71/CE:

Or. en

Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asigură faptul că unui organism i s-a 
atribuit sarcina de a furniza 
întreprinderilor care efectuează detașări 
și lucrătorilor detașați toate informațiile 
necesare cu privire la drepturile și 
obligațiile lor în conformitate cu Directiva 
96/71/CE;

Or. en

Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) iau măsurile necesare pentru a pune la 
dispoziție pe scară largă pe site-uri internet 
informațiile cu privire la convențiile 
colective aplicabile (și persoanele vizate) și 
cu privire la condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile de către 
prestatorii de servicii din alte state 
membre, în conformitate cu Directiva 
96/71/CE, prin intermediul cărora, după 
caz, sunt oferite linkuri către site-urile 
internet existente și alte puncte de contact, 
în special cele legate de partenerii sociali 

(b) iau măsurile necesare pentru a pune la 
dispoziție pe scară largă pe site-uri internet 
și prin alte mijloace informațiile cu privire 
la convențiile colective aplicabile (și 
persoanele vizate) și cu privire la condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile de către prestatorii de servicii 
din alte state membre, în conformitate cu 
Directiva 96/71/CE, prin intermediul 
cărora, după caz, sunt oferite linkuri către 
site-urile internet existente și alte puncte de 
contact, în special cele legate de partenerii 
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relevanți; sociali relevanți;

Or. en

Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează 
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broșură care să indice principalele condiții 
de muncă aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează 
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broșură care să indice principalele condiții 
de muncă aplicabile și care să descrie 
procedurile de depunere a plângerilor, 
procedurile judiciare și sancțiunile 
aplicabile în cazul nerespectării normelor 
și, la cerere, în formate accesibile 
persoanelor cu handicap;

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigură faptul că se pun la dispoziție 
într-un mod ușor accesibil, prin diferite 
mijloace de comunicare, inclusiv puncte 
de contact, informații detaliate privind 
condițiile de muncă și sociale, inclusiv 
sănătatea și siguranța la locul de muncă;

Or. en
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Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) furnizează informații privind alte 
puncte de contact, cum ar fi cele asigurate 
de partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia va continua să sprijine statele 
membre în acest domeniu.

(3) Comisia, în cooperare cu Consiliul și 
Parlamentul European, va continua să 
sprijine statele membre în acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale, 
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenții colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 
aceste aspecte și pun la dispoziția 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre și a lucrătorilor detașați 
informațiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră ușor de consultat 

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale, și 
cu respectarea deplină a autonomiei 
partenerilor sociali, condițiile de muncă și 
de încadrare în muncă menționate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE sunt 
stabilite prin convenții colective în 
conformitate cu articolul 3 alineatele (1) și 
(8) din directiva menționată, statele 
membre ar trebui să se asigure că partenerii 
sociali identifică aceste aspecte și pun la 
dispoziția prestatorilor de servicii din alte 
state membre și a lucrătorilor detașați 
informațiile relevante, care trebuie să fie 
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și transparentă, în special informațiile 
privind diferitele nivele minime de plată și 
elementele lor constitutive, metoda 
utilizată pentru calcularea remunerației 
datorate și criteriile de clasificare în 
diferitele categorii de salarii.

accesibile într-o manieră ușor de consultat 
și transparentă, în special informațiile 
privind diferitele nivele minime de plată și 
elementele lor constitutive, metoda 
utilizată pentru calcularea remunerației 
datorate și criteriile de clasificare în 
diferitele categorii de salarii.

Or. en

Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde cererilor de informare 
motivate și de efectuare a unor verificări, 
inspecții și investigații din partea 
autorităților competente cu privire la 
situațiile de detașare menționate la articolul 
1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
inclusiv investigarea oricăror încălcări ale 
normelor aplicabile privind detașarea 
lucrătorilor sau posibilele cazuri de 
activități transnaționale ilegale.

(2) În conformitate cu principiile 
prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 
96/71/CE, cooperarea statelor membre 
constă în special în obligația de a răspunde 
fără întârziere cererilor de informare 
motivate și de efectuare a unor verificări, 
inspecții și investigații din partea 
autorităților competente cu privire la 
situațiile de detașare menționate la articolul 
1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE și la 
articolele relevante din prezenta directivă, 
inclusiv investigarea oricăror încălcări ale 
normelor aplicabile privind detașarea 
lucrătorilor, natura autentică a detașării și 
a lucrătorului detașat sau posibilele cazuri 
de activități transnaționale ilegale.

Or. en

Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a răspunde unei cereri de 
asistență din partea autorităților 
competente dintr-un alt stat membru, 

(3) Pentru a răspunde unei cereri de 
asistență din partea autorităților 
competente dintr-un alt stat membru, 
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statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii stabiliți pe teritoriul lor transmit 
autorităților lor competente toate 
informațiile necesare pentru controlul 
activității lor în conformitate cu legislația 
lor națională.

statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii stabiliți pe teritoriul lor transmit 
autorităților lor competente din țara de 
stabilire sau de furnizare a serviciilor 
toate informațiile necesare pentru controlul 
activității lor în conformitate cu legislația 
lor națională și cu Directiva 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul unor dificultăți privind 
îndeplinirea unei cereri de informare sau în 
efectuarea de verificări, inspecții sau 
investigații, statul membru în cauză 
informează rapid statul membru solicitant, 
în vederea găsirii unei soluții.

(4) În cazul unor dificultăți privind 
îndeplinirea unei cereri de informare sau în 
efectuarea de verificări, inspecții sau 
investigații, statul membru în cauză 
informează rapid statul membru solicitant, 
în vederea găsirii unei soluții.

Orice refuz permanent de a furniza datele 
solicitate constituie o încălcare a 
legislației UE, în sensul definiției 
prevăzute la articolul 258 și următoarele 
din TFUE.

Or. en

Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un mecanism specific de urgență este 
utilizat pentru situațiile speciale în care un 
stat membru sesizează circumstanțe 
speciale, care necesită acțiuni urgente. În 
astfel de cazuri, informațiile sunt transmise 
în termen de 24 de ore.

Un mecanism specific de urgență este 
utilizat pentru situațiile speciale în care un 
stat membru sesizează circumstanțe 
speciale, care necesită acțiuni urgente. În 
astfel de cazuri, informațiile sunt transmise 
în termen de 24 de ore. Acest mecanism de 
urgență este folosit în cazul în care 
criteriile prevăzute la articolul 3 dau 
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naștere suspiciunii că lucrătorul detașat 
este angajat al unei întreprinderi fictive 
sau nu este un lucrător sau nu este 
detașat în mod efectiv. Acest lucru nu 
împiedică autoritățile naționale și/sau 
inspectoratele țării gazdă să adopte 
măsuri imediate pentru a preveni, a 
investiga și a sancționa cazurile de fraudă 
socială.

Or. en

Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre asigură 
confidențialitatea schimburilor de 
informații la care participă. Informațiile 
schimbate se utilizează numai în scopul 
(scopurile) pentru care au fost cerute.

(7) Statele membre asigură 
confidențialitatea schimburilor de 
informații la care participă, în 
conformitate cu legislația europeană și 
legislațiile și practicile naționale.

Or. en

Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia și autoritățile competente 
colaborează strâns în vederea examinării 
dificultăților care ar putea apărea în 
aplicarea articolului 3 alineatul (10) din 
Directiva 96/71/CE.

(9) În conformitate cu principiul prevăzut 
la articolul 4 din Directiva 96/71/CE, 
Comisia și autoritățile competente 
colaborează strâns în vederea examinării 
dificultăților care ar putea apărea în 
punerea în aplicare a Directivei 96/71/CE.

Or. en
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Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a facilita asistența reciprocă 
și cooperarea transfrontalieră, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului, în termen de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, o 
evaluare de impact privind fezabilitatea 
unui sistem de notificare sau înregistrare 
la nivelul UE, bazat pe sistemele existente 
din cadrul statelor membre și compatibil
cu acestea.

Or. en

Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) În conformitate cu articolul 5 din 
Directiva 96/71/CE, statul membru gazdă 
continuă să controleze, să monitorizeze și 
să adopte toate măsurile de control sau de 
executare necesare, în conformitate cu 
legislația și/sau practicile sale și 
procedurile sale administrative naționale, 
cu privire la lucrătorii detașați pe 
teritoriul său.

Or. en

Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de stabilire al (1) În conformitate cu articolele 4 și 5 din 
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prestatorului de servicii va continua să 
controleze, să monitorizeze și să adopte 
măsurile de control sau de executare 
necesare, în conformitate cu legislația, 
practicile și procedurile sale administrative 
naționale, cu privire la lucrătorii detașați 
în alt stat membru.

Directiva 96/71/CE, statul membru de 
stabilire al prestatorului de servicii va 
continua să controleze, să monitorizeze și 
să adopte măsurile de control sau de 
executare necesare, în conformitate cu 
legislația, practicile și procedurile sale 
administrative naționale.

Pentru a îmbunătăți punerea în aplicare, 
statul membru de stabilire sprijină 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă oferind, în timp util, informațiile 
necesare pentru a stabili dacă 
întreprinderile care detașează lucrători 
îndeplinesc criteriile minime prevăzute la 
articolul 3 din prezenta directivă și în 
Directiva 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În circumstanțele menționate la 
articolul 3 alineatele (1) și (2) și articolul 
9 alineatul (1), statul membru de stabilire 
al prestatorului de servicii asistă statul 
membru în care are loc detașarea, astfel 
încât să se asigure respectarea condițiilor 
aplicabile în temeiul Directivei 96/71/CE 
și al prezentei directive. Statul membru de 
stabilire al prestatorului de servicii 
comunică din proprie inițiativă statului 
membru în care are loc detașarea orice 
informații relevante, astfel cum se prevede 
la articolul 3 alineatul (1) și (2) și la 
articolul 9 alineatul (1), în cazul în care 
statul membru de stabilire al prestatorului 
de servicii are cunoștință de fapte 
specifice care indică eventuale nereguli.

(2) Statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii comunică imediat 
statului membru gazdă, din proprie 
inițiativă sau la cererea statului membru 
gazdă orice informații relevante, astfel cum 
se prevede în prezenta directivă sau 
pentru a asigura respectarea articolului 3 
din Directiva 96/71/CE. Autoritățile 
competente pot solicita informații din 
orice motiv imperativ de interes general.

Or. en
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Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă pot solicita, de asemenea, 
autorităților competente din statul membru 
de stabilire, pentru fiecare prestare de 
servicii sau pentru fiecare prestator de 
servicii, furnizarea de informații privind 
legalitatea stabilirii și buna conduită a 
prestatorului de servicii, precum și privind 
absența oricărei încălcări a normelor 
aplicabile. Autoritățile competente din 
statul membru de stabilire comunică 
respectivele informații în conformitate cu 
articolul 6.

(3) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă pot solicita, de asemenea, 
autorităților competente din statul membru 
de stabilire, pentru fiecare prestare de 
servicii sau pentru fiecare prestator de 
servicii, furnizarea de informații pentru a 
verifica respectarea deplină a Directivei 
96/71/CE și a prezentei directive, inclusiv 
privind legalitatea stabilirii și buna 
conduită a prestatorului de servicii, precum 
și privind absența oricărei încălcări a 
normelor aplicabile. . Autoritățile 
competente din statul membru de stabilire 
comunică respectivele informații în 
conformitate cu articolul 6.

Or. en

Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligația stabilită la alineatele (1) și 
(2) nu implică obligația statului membru 
de stabilire de a efectua verificări și 
controale factuale pe teritoriul statului 
membru gazdă unde se prestează 
serviciul. Astfel de verificări și controale
sunt efectuate, în cazul în care este
necesar, de către autoritățile statului 
membru gazdă, la cererea autorităților 
competente din statul membru de 
stabilire, în conformitate cu articolul 10 și 
cu respectarea atribuțiilor de control 
prevăzute în legislația, practicile și 
procedurile administrative naționale ale 

(4) Verificările și controalele sunt 
efectuate de către autoritățile statului 
membru gazdă în conformitate cu articolul 
10 și cu respectarea atribuțiilor de control 
prevăzute în legislația, practicile și 
procedurile administrative naționale ale 
statului membru gazdă.
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statului membru gazdă și care respectă 
dreptul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre, asistate de Comisie, 
adoptă măsuri de însoțire pentru a 
dezvolta, facilita și promova schimburile 
între partenerii sociali, precum și pentru a 
garanta faptul că organizațiile care 
furnizează informații lucrătorilor detașați 
beneficiază de sprijin.

Or. en

Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează necesitatea unui
sprijin financiar în scopul de a îmbunătăți 
și mai mult cooperarea administrativă și de 
a spori încrederea reciprocă prin 
intermediul proiectelor, inclusiv prin 
promovarea schimburilor de funcționari 
competenți și formare, precum și prin 
elaborarea, încurajarea și promovarea 
bunelor practici, inclusiv cele ale 
partenerilor sociali la nivelul UE, cum ar fi 
dezvoltarea și actualizarea bazelor de date 
sau a site-urilor internet comune care 
conțin informații generale sau sectoriale 
specifice privind condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile.

(2) Comisia asigură un sprijin financiar 
adecvat în scopul de a îmbunătăți și mai 
mult cooperarea administrativă și de a 
spori încrederea reciprocă prin intermediul 
proiectelor, inclusiv prin promovarea 
schimburilor de funcționari competenți și 
formare, precum și prin elaborarea, 
încurajarea și promovarea bunelor practici, 
inclusiv cele ale partenerilor sociali la 
nivelul UE, cum ar fi dezvoltarea și 
actualizarea bazelor de date sau a site-
urilor internet comune care conțin 
informații generale sau sectoriale specifice 
privind condițiile de muncă și de încadrare 
în muncă aplicabile.

Or. en
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Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât 
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Pentru a asigura o mai bună 
respectare a articolelor 3 și 5 din 
Directiva 96/71/CE, statul membru gazdă
impune cel puțin următoarele cerințe 
administrative și măsuri de control, fără 
însă a se limita la acestea:

Or. en

Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați, 
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, înainte 
de începutul furnizării serviciilor. Această 
declarație indică faptul că prestatorului 
de servicii i s-au adus la cunoștință 
condițiile minime de muncă și de 
încadrare în muncă prevăzute la articolul 
3 din Directiva 96/71/CE și aplicabile în 
țara în care sunt furnizate serviciile și că 
acesta le va respecta. Declarația include 
cel puțin durata detașării, data de 
începere a perioadei de detașare, 
identitatea și numărul lucrătorilor 
detașați și spațiile de lucru din statul 
membru gazdă.

Or. en
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Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) obligația pentru prestatorul de 
servicii de a aduce la cunoștință cu 
promptitudine autorității competente:
dacă detașarea a fost sau nu efectuată sau 
dacă aceasta s-a încheiat înainte de 
termenul stabilit;
dacă activitatea a fost întreruptă;
dacă lucrătorul detașat a fost transferat 
de către angajatorul său la o altă 
întreprindere din statul membru de 
stabilire, în special în cazul unor 
transferuri sau fuziuni între întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/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, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
prezență, fișe de salariu, precum și dovada 
de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/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, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
prezență, fișe de salariu, precum și 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 sănătății și securității la locul de 
muncă în conformitate cu Directiva 
89/391/CEE, în cazul în care lucrătorul 
detașat este cetățean al unei țări terțe, 
copii ale permisului de muncă și ale 
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permisului de ședere și orice alte 
documente necesare pentru a verifica 
conformitatea cu Directiva 96/71/CE și cu 
prezenta directivă sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

Or. en

Amendamentul 83
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 condiția ca 
aceste documente să nu fie excesiv de 
lungă și să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiția ca 
aceste documente să fie relevante pentru 
stabilirea naturii detașării și pentru 
confirmarea respectării Directivei 
96/71/CE, să nu fie excesiv de lungi și să 
necesite, în general, folosirea unor 
formulare standard;

Or. en

Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 

(d) obligația de a desemna un reprezentant 
legal sau mandatat pentru a negocia, și 
dacă este cazul pentru a încheia, în cazul 
în care este necesar, în numele 
angajatorului cu partenerii sociali 
competenți din statul membru gazdă în 
care are loc detașarea, în conformitate cu 
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prestate serviciile. legislația și practicile naționale, sau cu 
autoritățile publice competente.

Or. en

Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statul membru gazdă poate solicita 
ca documentele menționate mai sus să fie 
puse la dispoziție fără întârziere 
autorităților naționale competente.

Or. en

Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
procedurile și formalitățile referitoare la 

(2) Statele membre se asigură că 
procedurile și formalitățile referitoare la 
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detașarea lucrătorilor pot fi îndeplinite cu 
ușurință de întreprinderi, de la distanță și 
prin mijloace electronice dacă este posibil.

detașarea lucrătorilor pot fi îndeplinite de 
întreprinderi, de la distanță și prin mijloace 
electronice dacă este posibil.

Or. en

Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, necesitatea și 
oportunitatea aplicării măsurilor naționale 
de control sunt reexaminate ținând cont de 
experiența obținută și eficiența sistemului 
de cooperare și de schimb de informații, de 
elaborarea unor documente standardizate 
mai uniforme, stabilirea unor principii sau 
standarde comune pentru inspecțiile în 
domeniul detașării lucrătorilor, precum și 
de evoluțiile tehnologice, în vederea 
propunerii, după caz, a oricăror modificări 
necesare.

(3) În conformitate cu articolul 4 din 
Directiva 96/71/CE și în termen de trei ani 
de la data menționată la articolul 20, 
eficacitatea și oportunitatea aplicării 
măsurilor naționale de control sunt 
reexaminate ținând cont de experiența 
obținută și eficiența sistemului de 
cooperare și de schimb de informații, de 
elaborarea unor documente standardizate 
mai uniforme, stabilirea unor principii sau 
standarde comune pentru inspecțiile în 
domeniul detașării lucrătorilor, precum și 
de evoluțiile tehnologice, în vederea 
propunerii, după caz, a oricăror modificări 
necesare având drept scop o mai bună 
punere în aplicare și executare.

Or. en

Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe durata detașării unui lucrător, 
inspecția condițiilor de muncă rămâne 
responsabilitatea autorităților sau a 
organismului competent din statul 
membru gazdă. Acestea pot realiza 
verificări și controale factuale din proprie 
inițiativă și nu sunt limitate în acțiunile 
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lor de rezultatele obținute sau controalele 
și verificările realizate de către statul 
membru de stabilire.

Or. en

Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 92
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 93
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 94
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 95
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru executarea obligațiilor stabilite 
la articolul 6 din Directiva 96/71/CE și în 
prezenta directivă, statele membre se 
asigură că există mecanisme eficiente care 

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

să permită lucrătorilor detașați să depună 
plângeri împotriva angajatorilor lor în mod 
direct, precum și dreptul de a iniția 
proceduri judiciare sau administrative, atât 
în statul membru de stabilire a 
întreprinderii, cât și în statul membru 
gazdă, chiar și după încetarea relației în 
cadrul căreia se presupune că a avut loc 
nerespectarea.

Or. en

Amendamentul 96
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 98
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 99
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice remunerație restantă care ar fi 
fost datorată, în conformitate cu 
reglementările aplicabile în ceea ce 
privește condițiile de muncă și de 

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



PE496.470v01-00 52/64 PA\913433RO.doc

RO

încadrare în muncă menționate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE;

Or. en

Amendamentul 100
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Lucrătorii detașați care inițiază 
proceduri judiciare sau administrative 
beneficiază de protecție împotriva oricărui 
tratament nefavorabil din partea 
angajatorului. Lucrătorilor detașați care 
sunt cetățeni ai unor țări terțe li se acordă 
drept de ședere în UE până la încheierea
procedurilor.

Or. en

Amendamentul 101
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fiecare stat membru trebuie să adopte, pe 
o bază de nediscriminare, măsurile 
necesare pentru a asigura că o 
întreprindere care desemnează o altă 
întreprindere în scopul prestării de 
servicii este responsabilă, în mod solidar 
cu angajatorul și/sau în locul acestuia, de 
îndeplinirea obligațiilor întreprinderii sau 
subcontractantului respectiv sau ale 
furnizorului forței de muncă desemnat de 
întreprinderea respectivă.

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

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

Or. en
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Amendamentul 102
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 103
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență, astfel cum sunt definite în 
legislația națională, nu va fi considerat 
răspunzător.

Or. en

Amendamentul 104
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 105
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 106
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 107
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea solicitantă trebuie să justifice 
efectuarea unei cereri de executare a unei 
sancțiuni sau amenzi sau a unor 
contribuții retroactive la asigurările 
sociale sau de notificare a unei decizii de 
impunere a unei sancțiuni sau amenzi dacă 
și atât timp cât amenda sau sancțiunea, 
precum și plângerea corespondentă și/sau 
instrumentul care permite executarea 
acesteia în statul membru solicitant sunt 
contestate în statul membru respectiv, cu 
excepția cazului în care executarea este 
posibilă în statul membru solicitat.
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Autoritatea solicitantă poate totuși să 
solicite înghețarea și confiscarea 
preventivă a activelor pentru a limita 
riscul de nerecuperare înainte de 
pronunțarea definitivă a deciziei, în 
conformitate cu Directiva (...) privind 
înghețarea și confiscarea produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni în 
Uniunea Europeană. Statul membru 
gazdă poate permite, în plus, afilierea 
automată a lucrătorilor în cauză la 
sistemul de securitate socială al statului 
membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 108
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 109
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul executării unei sancțiuni sau 
al recuperării unei amenzi sau al notificării 

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

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

Or. en

Amendamentul 110
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 111
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dispozițiile privind recuperarea 
amenzilor sau executarea sancțiunilor se 
aplică și în cazul amenzilor impuse ca 
parte a unor decizii statutare adoptate de 
instanțele responsabile în materia 
dreptului muncii.
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Or. en

Amendamentul 112
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 113
Propunere de directivă
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
(1) Prezenta directivă și Directiva 
96/71/CE nu aduc atingere dreptului 
statelor membre de a aplica sau de a 
adopta acte cu putere de lege sau acte 
administrative mai favorabile pentru 
lucrători sau de a promova ori de a 
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permite convenții colective încheiate între 
partenerii sociali mai favorabile 
lucrătorilor.
(2) Punerea în aplicare a prezentei 
directive nu constituie în nicio 
împrejurare motiv întemeiat pentru a 
justifica o reducere a nivelului general de 
protecție a lucrătorilor din domeniile 
reglementate de prezenta directivă și de 
Directiva 96/71/CE. Aceasta nu aduce 
atingere drepturilor statelor membre 
și/sau ale partenerilor sociali de a adopta, 
în funcție de evoluția împrejurărilor, acte 
cu putere de lege, acte administrative sau 
de natură contractuală diferite de cele 
aflate în vigoare, la data adoptării 
prezentei directive, cu condiția de a fi 
respectate întotdeauna cerințele minime 
cuprinse în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 114
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 115
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

În ceea ce privește IMI, este important să se facă distincția între cooperarea administrativă și 
asistența reciprocă. IMI nu dispune încă de facilitățile necesare pentru asistența reciprocă, 
așadar este important să se mențină structurile consacrate de asistență reciprocă.

Amendamentul 116
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 117
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 118
Propunere de directivă
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
La temeiul juridic al Directivei 96/71/CE 
se adaugă articolul 26 privind 
funcționarea pieței interne și articolul 45 
privind libera circulație a lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 119
Propunere de directivă
Articolul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19b
Lista neagră la nivelul UE a încălcărilor 
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grave
În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia 
prezintă Consiliului și Parlamentului 
European o evaluare de impact privind 
fezabilitatea unei liste negre la nivelul UE 
în care să figureze persoanele fizice și 
juridice care au încălcat în mod grav și 
repetat dispozițiile prezentei directive și 
ale Directivei 96/71/CE.

Or. en

Justificare

Listele negre s-au dovedit a fi un instrument de informare util pentru administrație și cetățeni. 
Printre exemplele care s-au dovedit a avea succes se numără Directiva 2005/29/CE privind 
practicile comerciale neloiale, sectorul transportului aerian și listele privind transporturile 
maritime.

Amendamentul 120
Propunere de directivă
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transpunerea Transpunerea și nerespectarea

Or. en

Amendamentul 121
Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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