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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice 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
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 fie îmbunătățite și ar 
trebui introduse la nivelul Uniunii criterii 
mai uniforme, care să faciliteze o 
interpretare comună.

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Toate măsurile introduse de prezenta 
directivă trebuie să fie justificate, 
proporționale și nediscriminatorii, astfel 
încât să nu genereze sarcini 
administrative și să nu îngrădească 
potențialul întreprinderilor, în special al 
celor mici și mijlocii, de a crea noi locuri 
de muncă, protejând, în același timp, 
lucrătorii detașați.
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Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Autoritățile competente ar trebui să 
realizeze o evaluare generală a tuturor 
elementelor faptice pentru a stabili dacă 
un lucrător este cu adevărat detașat. În 
cazul în care nu se poate dovedi acest 
fapt, statele membre implicate ar trebui să 
colaboreze strâns și neîntârziat pentru a 
stabili ce lege este aplicabilă contractului 
de angajare în cauză, bazându-și decizia 
pe Regulamentul Roma I.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Următoarea revizuire a 
regulamentului IMI ar trebui să țină 
seama de faptul că IMI include ceea ce 
este în prezent reglementat în cadrul 
acordurilor bilaterale.

Amendamentul 5
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 
gratuit 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.
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Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Lucrătorii detașați ar trebui să aibă 
dreptul individual la informații și 
consiliere cu privire la drepturile și
obligațiile lor și la condițiile de muncă și 
de încadrare în muncă.

Amendamentul 7
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 control considerate necesare.

(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. Din rațiuni de 
claritate juridică, eventualele măsuri și 
cerințe de control ar trebui să fie uniforme 
la nivelul Uniunii și 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 control considerate necesare.
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Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Statele membre sunt încurajate în 
special să introducă o abordare mai 
integrată a inspecțiilor muncii. Ar trebui 
examinată, de asemenea, necesitatea de a 
elabora standarde comune pentru a institui 
metode, practici și standarde minime 
comparabile la nivelul Uniunii.

(22) Statele membre sunt încurajate în 
special să introducă o abordare mai 
integrată a inspecțiilor muncii. Este, de 
asemenea, necesar să se elaboreze
standarde comune pentru a institui metode, 
practici și standarde minime comparabile la 
nivelul Uniunii.

Amendamentul 9
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 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.

(24) Având în vedere prevalența 
subcontractării în sectorul construcțiilor și 
pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, se recomandă ca în acest sector 
cel puțin contractantul al cărui angajator 
este un subcontractant direct poate fi 
considerat răspunzător 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 poate 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.
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Amendamentul 10
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

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 26

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.

eliminat

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Disparitățile între sistemele statelor 
membre în ceea ce privește mijloacele de 

(27) Disparitățile între sistemele statelor 
membre în ceea ce privește mijloacele de 
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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.

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. Cu toate 
acestea, statele membre ar trebui să se 
asigure că sunt prevăzute amenzi și/sau 
sancțiuni administrative eficiente pentru a 
se asigura respectarea Directivei 
96/71/CE și a prezentei directive.

Amendamentul 13
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. Buna cooperare dintre statele 
membre este esențială pentru punerea 
corectă în aplicare a Directivei 96/71/CE 
și pentru crearea unor condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderi 
și lucrători.

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă instituie un cadru 
general comun de dispoziții, măsuri și 
mecanisme de control adecvate, necesare 
pentru punere în aplicare, aplicare și 

(1) Prezenta directivă stabilește dispoziții, 
măsuri și mecanisme de control pentru a 
asigura o punere în aplicare, aplicare și 
executare mai bună și mai uniformă a 
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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.

Directivei 96/71/CE de către statele 
membre, inclusiv măsuri pentru a preveni 
și sancționa orice încălcare și eludare a 
normelor aplicabile.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) prin „autoritate competentă” se înțeleg 
autorități publice desemnate de un stat 
membru să îndeplinească anumite funcții în 
temeiul prezentei directive;

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorități competente pot fi și birourile de 
legătură menționate la articolul 4 din 
Directiva 96/71/CE;

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – paragraful 1 b (nou)

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.
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Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) prin „autoritate solicitantă” se înțelege 
autoritatea competentă dintr-un stat 
membru care transmite o cerere de 
asistență, de informații, de notificare sau de 
recuperare;

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prin „autoritate solicitată” se înțelege 
autoritatea competentă dintr-un stat 
membru căreia i se adresează o cerere de 
asistență, de informații, de notificare sau de 
recuperare.

(c) prin „autoritate solicitată” se înțelege 
autoritatea competentă dintr-un stat 
membru căreia i se adresează o cerere de 
asistență, de informații, de notificare sau de 
recuperare, astfel cum este menționată la 
capitolul VI.

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

teritoriul unui alt stat membru în cadrul 
prestării transnaționale de servicii. Aceste 
elemente pot include numai:

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) locul de recrutare a lucrătorilor 
detașați;

(b) locul de recrutare a lucrătorilor detașați 
și locul din care sunt detașați;

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) locul în care întreprinderea își exercită 
activitatea, care, în cadrul unei evaluări 
desfășurate pe o perioadă mai 
îndelungată, nu se limitează la activități 
pur interne de gestionare și/sau 
administrative,

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Această eliminare are loc pentru a ține seama de situația IMM-urilor nou-înființate, care pot 
primi de la început un contract și folosi lucrători detașați. Într-o astfel de situație, acestea ar 
avea în mod automat un venit mai scăzut în statul membru în care au sediul, dar acest lucru 
nu ar afecta natura reală a întreprinderii astfel cum a fost înființată.
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Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente pot include: Aceste elemente pot include numai:

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 26
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 

(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, inclusiv cele 
prevăzute în acordurile colective, sunt 
puse la dispoziție pe scară largă, gratuit și
într-un mod clar, lipsit de ambiguitate și 
ușor accesibil de la distanță și prin mijloace 
electronice, în formate și după standarde 
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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.

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.

Amendamentul 27
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 
limbile cele mai relevante, altele decât
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;

Amendamentul 28
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) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde neîntârziat cererilor 
de informare 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.
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Amendamentul 29
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, 
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.

(3) Pentru a răspunde unei cereri de 
asistență din partea autorităților 
competente dintr-un alt stat membru, 
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. În cazul în care prestatorii 
de servicii nu transmit informațiile 
respective, autoritățile competente din 
statul-gazdă trebuie să inițieze acțiunile 
corespunzătoare, dacă este cazul în 
cooperare cu autoritățile competente ale 
statului în care aceștia au sediul.

Justificare

Autoritățile competente din statele-gazdă trebuie să asigure aplicarea efectivă a dreptului UE 
și a dreptului național în materie de ocupare a forței de muncă. În cazul în care se identifică 
o încălcare în acest sens și dacă, dintr-un motiv sau altul, nu este posibilă intentarea unei 
acțiuni în justiție în statul-gazdă, cele două state trebuie să coopereze pentru a se asigura că 
prestatorul de servicii este tras la răspundere, asigură o remunerare corespunzătoare 
lucrătorilor detașați și primește sancțiunile penale corespunzătoare.

Amendamentul 30
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. În cazul 
oricăror probleme persistente legate de 
schimbul de informații, Comisia ar trebui 
să intervină pentru a acorda asistență 
statelor membre în ceea ce privește 
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soluționarea respectivelor probleme.

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre furnizează informațiile 
cerute de către alte state membre sau de 
către Comisie prin mijloace electronice, în 
cel mai scurt timp posibil și cel târziu în 
termen de două săptămâni de la primirea 
unei cereri sau în termen de o lună, dacă 
răspunsul necesită o inspecție la fața 
locului. În cazul în care cererea este 
urgentă, informațiile trebuie transmise în 
termen de trei zile de la primirea cererii. 

Amendamentul 32
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.

eliminat

Amendamentul 33
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 

(7) Statele membre asigură 
confidențialitatea schimburilor de 
informații la care participă în conformitate 
cu normele Uniunii privind protecția 
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(scopurile) pentru care au fost cerute. datelor și cu legislațiile și practicile 
naționale.

Amendamentul 34
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 privind 
legalitatea stabilirii prestatorului de 
servicii. Autoritățile competente din statul 
membru de stabilire comunică respectivele 
informații în conformitate cu articolul 6.

Amendamentul 35
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 până 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;
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Amendamentul 36
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) posibilitatea de a solicita traducerea
documentelor prevăzute la litera (b) poate 
fi justificată cu condiția ca aceste 
documente să nu fie excesiv de lungi și să 
necesite, în general, folosirea unor 
formulare standard;

Amendamentul 37
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 
prestate serviciile.

(d) posibilitatea de a solicita desemnarea 
unei persoane de contact pentru a negocia, 
în cazul în care este necesar, în numele 
angajatorului cu partenerii sociali 
competenți din statul membru gazdă, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, în decursul perioadei în care 
sunt prestate serviciile.

Amendamentul 38
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 

(1) Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme eficace de verificare și 
monitorizare și 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 în prezenta directivă
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 
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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.

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.

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatele (1) și (3) se aplică fără a 
aduce atingere normelor naționale privind 
termenele de prescripție sau termenele 
limită de introducere a unor acțiuni 

(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 
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similare și a normelor naționale de 
procedură privind reprezentarea și apărarea 
în fața instanțelor.

similare și a normelor naționale de 
procedură privind reprezentarea și apărarea 
în fața instanțelor. Cu toate acestea, în 
cadrul normelor naționale de procedură 
se prevede o perioadă minimă de cel puțin 
șase luni pentru a depune o plângere.

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Cu privire la activitățile de construcție 
la care se face referire în anexa la Directiva 
96/71/CE, pentru toate situațiile de 
detașare prevăzute la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, statele membre 
sunt încurajate să introducă un sistem în 
care 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:

Amendamentul 42
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 

(2) Statele membre pot să prevadă că un
contractant care și-a îndeplinit obligațiile 
de diligență nu este considerat răspunzător 
în temeiul alineatului (1). Aceste sisteme, 
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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.

dacă sunt introduse, 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.

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere mijloacelor care 
sunt sau pot fi prevăzute în legislația 
Uniunii, principiile asistenței și 
recunoașterii reciproce, precum și măsurile 
și procedurile prevăzute la prezentul 
capitol se aplică în ceea ce privește 
executarea transfrontalieră a amenzilor 
și/sau sancțiunilor administrative 
financiare impuse unui prestator de 
servicii cu sediul într-un stat membru
pentru nerespectarea normelor aplicabile 
privind detașarea lucrătorilor în alt stat 
membru.

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea solicitantă poate, în (2) Autoritatea solicitantă poate, în 
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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.

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.

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Motive de refuz

Autoritățile competente din statul membru 
solicitat pot refuza o cerere de recuperare 
sau notificarea unei decizii în cazul în 
care solicitarea nu este completă sau nu 
corespunde în mod evident deciziei care 
stă la baza acesteia sau în cazul în care 
costurile implicate de recuperarea 
amenzii/executarea sancțiunii sunt 
disproporționate în raport cu suma ce 
trebuie recuperată.

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea solicitată transferă 
autorității solicitante sumele recuperate 
aferente amenzilor sau sancțiunilor 
menționate în prezentul capitol.

(1) Sumele recuperate aferente amenzilor 
și/sau sancțiunilor menționate în prezentul 
capitol revin autorității solicitate.
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Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când recuperarea prezintă o 
problemă specifică sau presupune costuri 
foarte mari, autoritățile solicitante și 
solicitate pot să convină asupra unor 
modalități de rambursare specifice pentru 
cazul (cazurile) respectiv(e).

eliminat

Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2), 
autoritatea competentă din statul membru 
solicitant rămâne răspunzătoare în fața 
statului membru solicitat pentru orice 
costuri și pierderi suferite ca urmare a 
unor acțiuni considerate neîntemeiate din 
punctul de vedere al substanței amenzii 
sau sancțiunii, din punctul de vedere al 
valabilității instrumentului emis de 
autoritatea solicitantă în scopul executării 
și/sau al eventualelor măsuri de precauție 

eliminat
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luate de autoritatea solicitantă.

Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Clauza de revizuire

În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, Comisia, 
consultându-se cu statele membre, 
reexaminează aplicarea prezentului 
capitol, cu precădere în lumina 
experiențelor privind sistemul de 
executare transfrontalieră a sancțiunilor 
și/sau amenzilor administrative și în 
lumina eficacității acestui sistem, în 
vederea formulării de propuneri, dacă 
este cazul, cu privire la orice eventuale 
modificări care se dovedesc necesare.
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