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25.5.2018 A8-0319/51 

Amendamentul  51 

Martina Dlabajová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Având în vedere durata prelungită 

a anumitor detașări, este necesar să se 

prevadă ca, în cazul detașărilor care 

depășesc 24 de luni, statul membru gazdă 

să fie considerat țara în care se 

desfășoară munca. În conformitate cu 

principiul enunțat în regulamentul Roma 

I, contractele de muncă ale acestor 

lucrători detașați fac, așadar, obiectul 

legislației statului membru gazdă în cazul 

în care părțile nu au optat pentru o altă 

legislație. Dacă s-a exprimat însă o altă 

opțiune, aceasta nu poate să ducă la 

privarea angajatului de protecția acordată 

acestuia de anumite dispoziții de la care 

nu sunt permise abateri în virtutea 

acordului stabilit în temeiul legislației 

statului membru gazdă. Aceste condiții ar 

trebui să se aplice de la începutul 

perioadei de detașare dacă se prevede ca 

aceasta să depășească 24 de luni și din 

prima zi ulterioară celor 24 de luni dacă 

se depășește efectiv această durată. 

Această regulă nu aduce atingere 

dreptului întreprinderilor care detașează 

lucrători pe teritoriul unui alt stat membru 

de a invoca libertatea de a presta servicii 

inclusiv în circumstanțe în care detașarea 

depășește 24 de luni. Scopul este pur și 

simplu acela de a oferi certitudine 

juridică în ceea ce privește aplicarea 

regulamentului Roma I într-o situație 

(8) Detașarea are un caracter 

temporar, iar lucrătorul detașat se 

întoarce de obicei în țara de origine după 

finalizarea muncii pentru care a fost 

detașat. Cu toate acestea, având în vedere 

durata lungă a anumitor detașări și 

recunoscând legătura dintre piața muncii 

din țara gazdă și lucrătorii detașați pe 

astfel de perioade lungi, este necesar să se 

prevadă că, în cazul detașărilor care 

depășesc 24 de luni, țările gazdă ar trebui 

să asigure că întreprinderile care 

detașează lucrători pe teritoriul lor 

garantează un set suplimentar de condiții 

de muncă și de încadrare care se aplică în 

mod obligatoriu lucrătorilor din statul 

membru în care se desfășoară munca. 

Această perioadă ar trebui extinsă pe baza 

unei notificări motivate din partea 

prestatorului de servicii. 
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specifică, fără ca regulamentul respectiv 

să se modifice în niciun fel. În mod 

concret, lucrătorul se va bucura de 

protecția și de beneficiile care decurg din 

aplicarea regulamentului Roma I. 

Or. en 



 

AM\1154342RO.docx  PE621.616v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

25.5.2018 A8-0319/52 

Amendamentul  52 

Martina Dlabajová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Potrivit jurisprudenței constante, 

restricțiile libertății de a presta servicii sunt 

admisibile numai dacă sunt justificate de 

motive imperative de interes public și 

trebuie să fie proporționale și necesare. 

(9) Este necesar să se asigure un nivel 

mai ridicat de protecție a lucrătorilor 

pentru a se garanta libertatea de a presta 

servicii pe bază echitabilă atât pe termen 

scurt, cât și pe termen lung, în special 

prin prevenirea utilizării abuzive a 

drepturilor garantate prin tratate. Cu 

toate acestea, normele care asigură o 

astfel de protecție a lucrătorilor nu pot 

aduce atingere dreptului întreprinderilor 

care detașează lucrători pe teritoriul unui 

alt stat membru de a invoca libertatea de a 

presta servicii și în situațiile în care 

detașarea depășește 24 de luni. Orice 

dispoziție aplicabilă lucrătorilor detașați 

în contextul unei detașări care depășește 

24 de luni trebuie, prin urmare, să fie 

compatibilă cu această libertate. Potrivit 
jurisprudenței constante, restricțiile 

libertății de a presta servicii sunt admisibile 

numai dacă sunt justificate de motive 

imperative de interes public și dacă sunt 

proporționale și necesare. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/53 

Amendamentul  53 

Martina Dlabajová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Articolul 3 se modifică după cum 

urmează: 

(2) (a) Aliniatul (1) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „Statele membre se asigură că, oricare ar 

fi legea aplicabilă raporturilor de muncă, 

întreprinderile menționate la articolul 1 

alineatul (1) garantează lucrătorilor care 

sunt detașați pe teritoriul lor, cu 

respectarea principiului egalității de 

tratament, condiții de muncă și de 

încadrare în muncă cu privire la 

următoarele aspecte, care sunt stabilite în 

statul membru pe teritoriul căruia se 

desfășoară munca: 

 - prin acte legislative, acte cu putere de 

lege și acte administrative și/sau 

 - prin convenții colective sau sentințe 

arbitrale care au fost declarate de aplicare 

generală sau care se aplică în sensul 

articolului 3 alineatul (8). 

 (a) perioadele maxime de lucru și 

perioadele minime de odihnă; 

 (b) durata minimă a concediului anual 

plătit; 

 (c) remunerația, inclusiv plata orelor 

suplimentare; prezenta literă nu se aplică 

sistemelor complementare de pensii; 

 (d) condițiile de punere la dispoziție a 

lucrătorilor, în special de către 

întreprinderile cu încadrare în muncă 
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temporară; 

 (e) sănătatea, securitatea și igiena la locul 

de muncă; 

 (f) măsurile de protecție aplicabile 

condițiilor de lucru și de încadrare în 

muncă a femeilor însărcinate sau care au 

născut de curând, a copiilor și a tinerilor; 

 (g) egalitatea de tratament între bărbați și 

femei, precum și alte dispoziții în materie 

de nediscriminare. 

 (h) condițiile privind cazarea lucrătorilor 

atunci când sunt oferite de angajator 

lucrătorilor plecați de la locul lor de 

muncă obișnuit; 

 (i) indemnizațiile sau rambursarea 

cheltuielilor de transport, cazare și masă 

pentru lucrătorii plecați din țara de 

domiciliu din rațiuni profesionale; 

prezentul punct se aplică exclusiv 

cheltuielilor de transport, cazare și masă 

suportate de un lucrător detașat atunci 

când acesta este obligat să călătorească 

către și de la locul său de muncă obișnuit 

în statul membru pe teritoriul căruia este 

detașat, sau în cazul în care acesta este 

trimis temporar de angajatorul său de la 

locul de muncă respectiv la un alt loc de 

muncă. 

 În sensul prezentei directive, noțiunea de 

remunerație este stabilită de legislația 

și/sau practicile naționale ale statului 

membru pe teritoriul căruia este detașat 

lucrătorul și înseamnă toate elementele 

remunerației care sunt obligatorii 

conform actelor legislative, actelor cu 

putere de lege și actelor administrative 

naționale, convențiilor colective sau 

sentințelor arbitrale care au fost declarate 

de aplicare generală sau care se aplică în 

sensul articolului 3 alineatul (8) în statul 

membru respectiv. 

 Fără a aduce atingere articolului 5 din 

Directiva 2014/67/UE, statele membre 

publică, în conformitate cu legislația 

și/sau cu practicile lor naționale, fără 
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întârzieri nejustificate și în mod 

transparent, pe site-ul național oficial 

unic menționat la articolul respectiv, 

elementele constitutive ale remunerației, 

în conformitate cu litera (c) de la 

prezentul alineat și toate condițiile de 

muncă și de încadrare în muncă în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (1a). 

Statele membre se asigură că informațiile 

furnizate pe site-ul național oficial unic 

sunt corecte și actualizate. Comisia 

publică pe site-ul său adresele site-urilor 

naționale oficiale unice. 

În cazul în care informațiile de pe site-ul 

național oficial unic nu indică, în 

conformitate cu articolul 5 din Directiva 

2014/67/UE, ce condiții de muncă și de 

încadrare în muncă trebuie aplicate, se 

ține cont de această împrejurare, în 

conformitate cu legislația și cu practicile 

naționale, atunci când se stabilesc 

sancțiunile aplicabile în eventualitatea 

încălcării dispozițiilor de drept intern 

adoptate în temeiul prezentei directive, în 

măsura necesară asigurării caracterului 

proporțional al acestora. 

1a. În cazul în care durata efectivă a unei 

detașări depășește 24 luni, statele membre 

se asigură că, oricare ar fi legislația 

aplicabilă raporturilor de muncă, 

întreprinderile menționate la articolul 1 

alineatul (1) garantează lucrătorilor 

detașați pe teritoriul lor, cu respectarea 

principiului egalității de tratament, în 

plus față de condițiile de muncă și de 

încadrare în muncă menționate la 

alineatul (1) al prezentului articol, toate 

condițiile de muncă și de încadrare în 

muncă aplicabile care sunt stabilite în 

statul membru pe teritoriul căruia se 

desfășoară munca: 

(a) prin acte legislative, acte cu putere de 

lege și acte administrative și/sau(b) prin 

convenții colective sau sentințe arbitrale 

care au fost declarate de aplicare 

generală sau care se aplică în sensul 

articolului 3 alineatul (8). 

Primul paragraf al prezentului alineat nu 
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se aplică următoarelor: 

(a) procedurilor, formalităților și 

condițiilor de încheiere și de reziliere a 

contractului de muncă, inclusiv clauzelor 

de neconcurență; 

(b) sistemelor complementare de pensii. 

În cazul în care întreprinderea 

menționată la articolul 1 alineatul (1) 

înlocuiește un lucrător detașat cu un alt 

lucrător detașat care îndeplinește aceeași 

sarcină în același loc, durata detașării în 

sensul prezentului alineat este durata 

cumulată a perioadelor de detașare a 

fiecăruia dintre lucrătorii în cauză. În 

sensul prezentului articol, noțiunea 

„aceeași sarcină în același loc” se 

stabilește ținând cont, printre altele, de 

natura serviciului care urmează să fie 

prestat, de activitatea care urmează să fie 

efectuată și de adresa (adresele) locului 

de muncă. 

” 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul urmărește să alinieze textul adoptat cu propunerea Comisiei, în care s-a propus o 

perioadă de 24 luni pentru detașare. În momentul de față nu există nicio limită de timp privind furnizarea 

de servicii în contextul detașării lucrătorilor. 

Termenul de 24 luni a fost scurtat de echipa de negociere la 12 luni, care este o perioadă de timp extrem 

de scurtă și care restrânge clar exercitarea uneia dintre libertățile fundamentale ale UE, și anume libera 

circulație a serviciilor. 
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25.5.2018 A8-0319/54 

Amendamentul  54 

Martina Dlabajová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Directivele 96/71/CE și 

2014/67/UE nu se aplică sectorului 

transportului până la data aplicării 

actului legislativ de modificare a 

Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește 

cerințele privind asigurarea aplicării și de 

stabilire a normelor specifice cu privire la 

Directiva 96/71/CE și Directiva 

2014/67/UE pentru detașarea 

conducătorilor auto în sectorul 

transportului rutier. 

Or. en 

Justificare 

Echipa de negociere nu a soluționat problema legată de cazurile de încălcare pendinte și chestiunile 

administrative în aplicarea Directivei 2014/67 (Directiva privind asigurarea aplicării legii) în sectorul 

transporturilor. 

Amendamentul urmărește să întrerupă aplicarea acestor măsuri până la adoptarea și aplicarea de norme 

specifice în sectorul transporturilor (sub formă de lex specialis, care face parte din pachetul privind 

mobilitatea și este discutat în prezent). 

 


