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TEXTE ADOPTATE 
 

P8_TA(2018)0213 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii  ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la 

propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 

privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2016)0128 – C8-

0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0128), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 

prezentată de către Comisie (C8-0114/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Bulgariei, de Senatul 

și Camera Deputaților ale Republicii Cehe, de Parlamentul danez, de Parlamentul 

estonian, de Parlamentul croat, de Parlamentul leton, de Parlamentul lituanian, de 

Parlamentul maghiar, de  Seimul  și Senatul Poloniei, de Camera Deputaților și Senatul 

României și de Parlamentul slovac în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea 

principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act 

legislativ nu respectă principiul subsidiarității  

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 

20161, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 decembrie 20162, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 

                                                 
1  JO C 75, 10.3.2017, p. 81. 
2  JO C 185, 9.6.2017, p. 75. 



 

 

69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 

Consiliului, exprimat în scrisoarea din 11 aprilie 2018, de a aproba poziția 

Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 

avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru 

afaceri juridice (A8-0319/2017), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;  

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0070   

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 mai 2018 în vederea 

adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de 

servicii 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 

cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2018/957.) 



 

 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

DECLARAȚIA COMISIEI 

 

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) primul paragraf 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. 

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. 


