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Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 1a. ia act de declarația Comisiei 

anexată la prezenta rezoluție; 

Or. en 

Pentru informare, textul declarației este următorul: 

„DECLARAȚIA COMISIEI EUROPENE 

Articolul 3 alineatul (7) al doilea paragraf din Directiva 96/71/CE, astfel cum a fost 

modificată prin directiva adoptată astăzi, prevede că „[i]ndemnizațiile specifice detașării sunt 

considerate parte a remunerației, cu excepția cazului în care sunt vărsate cu titlu de 

rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru detașare, cum ar fi cheltuielile de transport, 

cazare și masă”. Acesta prevede, de asemenea, că „[a]ngajatorul, fără a aduce atingere 

alineatului (1) litera (h), rambursează lucrătorii pentru cheltuielile respective în conformitate 

cu legislația și/sau cu practicile lor naționale relevante pentru raportul de muncă al 

lucrătorului detașat”.  

Comisia înțelege că „legislația și/sau [...] practicile [...] naționale relevante pentru raportul de 

muncă al lucrătorului detașat” sunt, în principiu, legislația și/sau practicile naționale ale 

statului membru de origine, cu excepția cazului în care se prevede altfel în conformitate cu 

normele UE privind dreptul internațional privat. Având în vedere hotărârea Curții în cauza C-

396/13 (punctul 59), rambursarea cuprinde, de asemenea, ipoteza în care angajatorul suportă 

costurile lucrătorilor fără ca aceștia să fi trebuit să plătească ei mai întâi și să solicite ulterior 

rambursarea. 

Comisia ia act de faptul că directiva adoptată astăzi prevede că, având în vedere caracterul 

foarte mobil al lucrărilor în domeniul transportului rutier internațional, normele revizuite 

privind detașarea se vor aplica acestui sector numai de la data aplicării unui act legislativ de 

modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele referitoare la asigurarea 

aplicării și de stabilire a normelor specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 

2014/67/UE pentru detașarea conducătorilor auto din domeniul transportului rutier. 
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Comisia face apel la Parlamentul European și la Consiliu să adopte rapid acest act, pentru a 

adapta normele la nevoile specifice ale lucrătorilor detașați din acest sector și a asigura în 

același timp funcționarea adecvată a pieței interne a transportului rutier. 

Până la data aplicării actului legislativ specific sectorului, în domeniul transportului rutier 

rămân în vigoare Directiva 96/71/CE și Directiva 2014/67/UE. Aceste acte legislative nu se 

aplică operațiunilor de transport rutier care nu constituie o detașare.  

Comisia va monitoriza în continuare cu strictețe aplicarea în mod corespunzător a normelor 

actuale, în special în sectorul transportului rutier, și va lua măsuri atunci când se impun.” 

 

 


