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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prin hotărârile pronunțate în cauzele Viking C-438/05, Laval C-341/05, Rüffert C-346/06 și 
Comisia/Luxemburg C-319/06, CEJ a demonstrat clar caracterul inadecvat al Directivei 
96/71/CE, aflată în vigoare în prezent. Drepturile și măsurile de protecție pe care le prevede 
au fost și sunt în continuare eludate de întreprinderi, printre altele deoarece statele membre nu 
le-au transpus și nu le-au executat într-o măsură suficientă.

Prezenta directivă a fost propusă pentru executarea Directivei 96/71/CE, al cărei obiectiv este 
să garanteze, în cadrul liberei circulații a serviciilor, o protecție minimă a lucrătorilor detașați, 
articolul 3 în special vizând garantarea unor salarii și a unor condiții de lucru minime, precum 
și a protecției securității și sănătății de către statul membru gazdă. Trebuie subliniat faptul că 
– așa cum se precizează la articolul 3 alineatul (7) – este vorba despre standarde minime, și nu 
maxime, spre deosebire de ceea ce se sugerează în cea mai recentă interpretare a CEJ. 

Raportoarea consideră că obiectivul directivei de executare este să asigure buna transpunere și 
executare a Directivei 96/71/CE, să creeze condițiile unei concurențe loiale pentru 
întreprinderile naționale și concurenții lor din Uniunea Europeană, să prevină eludarea 
Directivei 96/71/CE și să asigure protecția lucrătorilor și a drepturilor lor pentru a preveni 
inegalitatea de tratament între lucrătorii locali și cei detașați, precum și discriminarea lor pe 
baza cetățeniei. 

Amendamentele propuse de raportoare se axează pe îmbunătățirea transpunerii și executării 
legislației. Acest obiectiv poate fi realizat doar printr-o mai bună cooperare administrativă, 
prin mecanisme de monitorizare și control mai eficace și prin norme stricte privind 
răspunderea. 

În ceea ce privește cooperarea administrativă, raportoarea ar dori să sublinieze faptul că 
autoritățile competente din statele membre care au responsabilitatea de a îndeplini sarcinile 
prevăzute în Directiva 96/71/CE și în prezenta directivă ar trebui să se bucure de o libertate de 
acțiune nerestricționată. Dacă întreprinderile pot opera fără frontiere, atunci și autoritățile 
competente din statele membre ar trebui să poată acționa la nivel transfrontalier cu ușurință și 
eficacitate, mai ales cu ajutorul rapid și nebirocratic al omologilor lor. 

Amendamentele la articolele 6 și 7 vizează să simplifice asistența reciprocă dintre autorități și 
impunerea obligației ca statele membre să furnizeze acest tip de asistență. Această obligație ar 
trebui să se aplice și în cazul cererilor și furnizării de documente, precum și al interogării 
persoanelor. De obicei, persoanele responsabile de remunerare, protecția sănătății și securitate 
nu au domiciliul în statul membru gazdă; același lucru este valabil și în cazul lucrătorilor 
detașați, din cauza șederii lor limitate în statul membru gazdă. Prin urmare, autoritățile de 
control din statul membru gazdă nu pot realiza anchete, acestea trebuind să se desfășoare în 
cadrul asistenței reciproce dintre autorități.

Raportoarea propune, de asemenea, la articolul 2, o definiție mai deschisă a „autorității 
competente”. Statele membre ar trebui, de asemenea, să poată desemna alte autorități sau alți 
actori care să îndeplinească sarcinile prevăzute în prezenta directivă.
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Raportoarea este de părere că Comisia pentru afaceri juridice ar trebui și să clarifice legătura 
dintre directivă și alte acte legislative europene. În acest scop a fost adăugat un articol nou. În 
vederea protecției lucrătorilor, care beneficiază de drepturi minime în temeiul prezentei 
directive și al Directivei 96/71/CE, în cazul în care se poate aplica un alt act legislativ 
european, ar trebui aplicate dispozițiile care sunt mai avantajoase pentru lucrător. 

Raportoarea salută standardele minime prevăzute pentru măsurile de control care trebuie 
luate de statele membre. Acestea trebuie să fie eficace și suficient de flexibile pentru a 
permite autorităților din statele membre să răspundă în cazul eludării măsurilor de control 
existente. Măsurile de control propuse la articolul 9 ar trebui înțelese drept măsuri minime 
recomandate, adoptarea unor măsuri suplimentare fiind la latitudinea statelor membre.

Raportoarea consideră că o răspundere solidară cuprinzătoare ar avea un efect dublu: pe de 
o parte, un efect preventiv, întrucât întreprinderile ar fi obligate să își aleagă cu atenție 
subcontractanții, iar pe de altă parte, lucrătorii ar avea mai multe șanse ca cererile lor să fie 
satisfăcute, iar deducerea impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale ar fi asigurată.

În general, trebuie respectat principiul egalității de tratament dintre lucrătorii locali și 
lucrătorii din alte state membre, iar în particular trebuie evitată concurența neloială în ceea ce 
privește salariile și condițiile de muncă și trebuie asigurată respectarea contractelor colective 
de muncă naționale și regionale. Pentru a realiza acest lucru, prin prezenta directivă se vor 
crea instrumente și măsuri de control adecvate pentru a monitoriza și a asigura respectarea 
standardelor din domeniul muncii.

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 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 dintre
Comisie și statele membre este așadar 
esențială, subliniind rolul important al 
inspectoratelor muncii și al partenerilor 
sociali în acest sens.
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Or. en

Amendamentul 2
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.

Or. en

Amendamentul 3
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.

Or. en

Amendamentul 4
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 

(16) În scopul de a asigura aplicarea 
corectă și de a monitoriza respectarea 
normelor de fond cu privire la condițiile de 
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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.

muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie respectate cu privire la lucrătorii 
detașați, statele membre ar trebui să aplice 
toate măsurile de control sau formalitățile
administrative necesare în cazul 
întreprinderilor care detașează lucrători 
pentru prestarea de servicii; posibilitatea 
de a adopta măsuri de control diferite nu 
ar trebui limitată.

Or. en

Amendamentul 5
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 

(24) Pentru a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați, este necesar să se asigure că o 
întreprindere care angajează un 
subcontractant pentru a presta servicii
poate fi considerată răspunzătoare pentru 
obligații, în plus față de subcontractantul 
respectiv sau față de orice alt intermediar 
și/sau în locul acestora.
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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 6
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 7
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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 8
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. Cu toate 
acestea, statele membre ar trebui să se 
asigure că sunt prevăzute amenzi și/sau 
sancțiuni administrative eficiente pentru a 
garanta respectarea Directivei 96/71/CE 
și a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 9
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 

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

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.

Or. en

Amendamentul 10
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 stabilește dispoziții, 
măsuri și mecanisme de control pentru a 
asigura o punere în aplicare, aplicare și 
executare mai bună și mai uniformă a 
Directivei 96/71/CE de către statele 
membre, inclusiv măsuri pentru a preveni 
și sancționa orice încălcare și eludare a 
normelor aplicabile.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă urmărește garantarea 
respectării unui nivel adecvat de protecție a 
drepturilor lucrătorilor detașați pentru 
prestarea transfrontalieră de servicii și 
promovarea unui climat de concurență 
loială între prestatorii de servicii.
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din urmă.

Or. en

Amendamentul 12
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 înțelege 
orice organism desemnat de un stat 
membru să îndeplinească anumite funcții în 
temeiul prezentei directive;

Or. en

Amendamentul 13
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;

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
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Legătura cu alte dispoziții legislative ale 
Uniunii

(1) Prezenta directivă nu aduce atingere 
Regulamentului Roma I, în special 
aplicării legislației care, în conformitate 
cu articolul 8 din Regulamentul Roma I, 
se aplică contractelor individuale de 
muncă, nici aplicării Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială și a Regulamentului 
(CE) nr. 987/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 
septembrie 2009 de stabilire a procedurii 
de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială.
(2) Dacă o dispoziție a prezentei directive 
contravine unui alt act al Uniunii care 
reglementează anumite sectoare, se aplică 
dispoziția care asigură cel mai ridicat 
nivel de protecție a lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 16
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 gratuit și 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.

Or. en

Amendamentul 17
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 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 sau 
posibilele cazuri de activități transnaționale 
ilegale.
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Or. en

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cooperarea dintre statele membre 
cuprinde și interogarea persoanelor și 
transmiterea și comunicarea 
documentelor autorității solicitante.

Or. en

Amendamentul 19
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 normele Uniunii privind protecția 
datelor și cu legislațiile și practicile 
naționale.

Or. en

Amendamentul 20
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 

(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 de 
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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 
statului membru gazdă și care respectă 
dreptul Uniunii.

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 și care respectă dreptul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 21
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) Statele membre impun următoarele 
cerințe administrative și măsuri de control,
care cuprind cel puțin:

Or. en

Amendamentul 22
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 

(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 
identifică sectoarele de activitate în care se 
recurge frecvent la lucrători detașați pentru 
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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.

prestarea de servicii pe teritoriul lor. 
Atunci când se efectuează o astfel de 
evaluare a riscului pentru proiecte mari de 
infrastructură, vor fi luate în considerare 
problemele și nevoile specifice din anumite 
sectoare, antecedentele în materie de 
nerespectare a legislației, precum și 
vulnerabilitatea anumitor grupuri de 
lucrători.

Or. en

Amendamentul 23
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 Directivei 
96/71/CE și ale 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 Directivei 
96/71/CE și a prezentei directive și/sau 
executării obligațiilor prevăzute în
Directiva 96/71/CE și în prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că există 
mecanismele necesare pentru a garanta 
că lucrătorii detașați sunt în măsură să 
primească orice drepturi care li se cuvin 
în temeiul raportului lor de muncă în 
calitate de lucrători detașați.
Prezentul alineat se aplică și în cazurile în 
care lucrătorii detașați au revenit din 
statul membru în care a avut loc 
detașarea.

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Dacă cerințele stabilite de statele 
membre în conformitate cu articolul 9 
alineatul (1) litera (b) nu au fost 
îndeplinite, este responsabilitatea 
angajatorului să dovedească faptul că nu 
s-au aplicat normele aplicabile.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) orice remunerație restantă care ar fi 
fost datorată, în conformitate cu 
reglementările aplicabile în ceea ce 
privește condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE;
(b) Rambursarea costurilor costuri 
excesive legate de remunerația netă sau 
de calitatea locului de cazare, reținute sau 
deduse din cheltuielile pentru cazare 
oferite de angajator.
Prezentul alineat se aplică, de asemenea, 
în cazurile în care lucrătorii detașați au 
revenit din statul membru în care a avut 
loc detașarea.

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că 
lucrătorii detașați care inițiază proceduri 
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judiciare sau administrative sunt protejați 
împotriva oricărui tratament nefavorabil 
din partea angajatorului.

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că o 
întreprindere care angajează un 
subcontractant pentru a presta servicii 
poate fi considerată răspunzătoare pentru 
obligații, în plus față de subcontractantul 
respectiv și față de orice alt intermediar 
și/sau în locul acestora.

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

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Această dispoziție nu împiedică în 
niciun fel introducerea sau aplicarea în 
continuare a unor norme mai stricte la 
nivel național.
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răspunzător.

Or. en

Amendamentul 31
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, Comisia 
revizuiește aplicarea prezentului articol, în 
scopul de a propune, dacă este cazul, 
modificările necesare.

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că acestea 
sunt puse în aplicare și respectate. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și cu efect de descurajare. 
Statele membre notifică aceste dispoziții 
Comisiei până la [….. data transpunerii] 
cel târziu. Ele notifică Comisiei fără 
întârziere orice modificări ulterioare ale 
acestor dispoziții.

Statele membre stabilesc sancțiunile 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
naționale adoptate în temeiul prezentei 
directive și iau toate măsurile necesare 
pentru a garanta faptul că acestea sunt 
respectate. Sancțiunile prevăzute sunt
eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică aceste 
dispoziții Comisiei până la [….. data 
transpunerii] cel târziu. Ele notifică 
Comisiei fără întârziere orice modificări 
ulterioare ale acestor dispoziții.

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Clauză privind menținerea nivelului de 

protecție - dispoziții mai favorabile
(1) Prezenta directivă și Directiva 
96/71/CE nu aduc atingere dreptului 
statelor membre de a aplica sau de a 
adopta acte cu putere de lege sau acte 
administrative mai favorabile pentru 
lucrători sau de a promova ori de a 
permite încheierea între partenerii sociali 
a unor contracte colective de muncă mai 
favorabile lucrătorilor.
(2) Punerea în aplicare a prezentei 
directive nu constituie în niciun caz un 
motiv întemeiat pentru a justifica o 
reducere a nivelului general de protecție a 
lucrătorilor din domeniile reglementate de 
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prezenta directivă și de Directiva 
96/71/CE. Această dispoziție 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 
prevăzute în prezenta directivă.

Or. en


