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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000083/2016 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, 

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke 
în numele Grupului ECR 

Subiect: Legea germană privind salariul minim și procedura de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor 

Potrivit legii germane privind salariul minim (așa numita „MiLoG”), începând cu 1 ianuarie 2015, tariful 
orar minim pentru un angajat activ pe teritoriul Germaniei nu poate fi mai mic de 8,50 EUR. El se 
aplică și angajaților din sectorul transporturilor care lucrează pentru firme cu sediul în afara Germaniei, 
ca de exemplu în cazul transportatorilor angajați de un angajator nerezident care tranzitează teritoriul 
german sau al operațiunilor de transport transfrontaliere și de cabotaj. În plus, au fost introduse 
obligații excesive de înregistrare, control și raportare care sunt mult mai stricte decât este necesar, 
impun costuri suplimentare și o sarcină administrativă disproporționată, nepermițând companiilor de 
transport din alte state membre să opereze pe piața internă a UE. 

Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Germaniei în mai 
2015. Cu toate acestea, la un an de la lansarea procedurii respective, lucrurile nu s-au clarificat mai 
mult și nu s-au văzut rezultate concrete. 

Mai mult, autoritățile franceze au publicat de curând normele de aplicare ale așa-numitei „Loi Macron”, 
precizând că de la 1 iulie 2016 șoferii cu angajatori străini trebuie să primească salariul minim francez 
și că operatorii străini trebuie să își desemneze un reprezentant în Franța. 

1. În ce stadiu se află în prezent această procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor? Care 
sunt următoarele etape și acțiuni plănuite de Comisie și ce termen are în vedere pentru aceste 
etape viitoare?  

2. A primit Comisia răspunsurile cerute din partea guvernului german, care să clarifice și să justifice 
dispozițiile din legea germană privind salariul minim?  

3. Când și cum are de gând Comisia să alinieze această situație cu legislația europeană, punând 
capăt actualei nesiguranțe juridice, urmărind obiectivul de a menține libertățile economice în UE, 
inclusiv acelea care permit companiilor europene și lucrătorilor europeni să opereze liber pe piața 
unică a UE? 

Depunere: 25.5.2016 
Trimisă: 27.5.2016 
Termen pentru răspuns: 3.6.2016 


