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ДИРЕКТИВА 2008/.../ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от

относно работа чрез агенции за временна заетост

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално 

член 137, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора2,

                                               

1 OВ С 61, 14.3.2003 г., стр. 124.
2 Становище на Европейския парламент от 21 ноември 2002 г. (ОВ C 25 E, 29.1.2004 г., 

стр. 368), Обща позиция на Съвета от ...
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като имат предвид, че:

(1) Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати 

от Хартата на основните права на Европейския съюз1. По-специално, тя е 

предназначена да гарантира пълно съответствие с член 31 от тази Харта, който 

предвижда, че всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото 

здраве и сигурност и зачитат достойнството му, и на ограничаване на максималната 

продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на 

платен годишен отпуск.

(2) Точка 7 от Хартата на Общността за основните социални права на работниците 

предвижда, inter alia, че доизграждането на вътрешния пазар трябва да доведе до 

подобряване на условията на живот и труд на работниците в Европейската общност; 

този процес ще бъде осъществен чрез хармонизиране на напредъка във връзка с тези 

условия, най-вече по отношение на такива форми на работа като работата на срочен 

договор, на непълно работно време, работата чрез агенции за временна заетост и 

сезонната работа.

(3) На 27 септември 1995 г. Комисията проведе консултация със социалните партньори

на равнище Общност в съответствие с член 138, параграф 2 от Договора, относно 

линията на действие, която да се приеме на общностно равнище по отношение на 

гъвкавостта на работното време и сигурността на работното място за работниците.

                                               

1 ОВ C 303, 14.12.2007 г., стр. 1.
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(4) След тази консултация Комисията счете, че е необходимо действие на Общността, и 

на 9 април 1996 г. проведе нова консултация със социалните партньори, в 

съответствие с член 138, параграф 3 от Договора относно съдържанието на 

предвижданото предложение.

(5) Във въведението към сключеното на 18 март 1999 г. рамково споразумение относно 

работата на срочен договор, страните по споразумението посочиха намерението си 

да вземат предвид необходимостта от подобно споразумение относно работата чрез 

агенции за временна заетост и да не включват наетите чрез агенции за временна 

заетост работници в Директивата относно работата на срочен договор.

(6) Общите междуотраслови организации, а именно Съюзът на индустриалците в 

Европейската общност (UNICE)1, Европейският център на предприятията с 

държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и 

Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), информираха Комисията в 

съвместно писмо от 29 май 2000 г. за желанието си да прилагат процедурата, 

предвидена в член 139 от Договора. В съвместно писмо от 28 февруари 2001 г. те 

поискаха от Комисията удължаване на крайния срок, посочен в член 138, параграф 4,

с един месец. Комисията удовлетвори това искане, като удължи крайния срок за 

преговори до 15 март 2001 г.

(7) На 21 май 2001 г. социалните партньори признаха, че преговорите относно работата 

чрез агенции за временна заетост не са довели до споразумение.

                                               

1 През януари 2007 г. UNICE промени името си на BUSINESSEUROPE.
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(8) През март 2005 г. Европейският съвет счете за крайно необходимо да се обнови 

Лисабонската стратегия и нейните приоритети да се насочат отново върху растежа и 

заетостта. Съветът одобри Интегрираните насоки за растеж и работни места за 

периода 2005—2008 г., чиято цел е, inter alia, да се насърчава гъвкавостта, съчетана 

със сигурност на заетостта и да се намали сегментацията на пазара на труда, като се 

отчита ролята на социалните партньори.

(9) В съответствие със Съобщението на Комисията относно Социалния дневен ред за 

периода до 2010 г., който бе приветстван от Европейския съвет през март 2005 г. 

като принос към постигането на целите на Лисабонската стратегия чрез укрепване на 

европейския социален модел, Европейският съвет счете, че новите форми на 

организация на работа и по-голямото разнообразие на договорните споразумения за 

работниците и предприятията, с които се подобрява съчетаването на гъвкавост и 

сигурност, биха допринесли за адаптивността. В допълнение, Европейският съвет от 

декември 2007 г. одобри съгласуваните общи принципи на съчетаване на гъвкавост и 

сигурност, с които се постига баланс между гъвкавост и сигурност на пазара на 

труда и се оказва подкрепа на работници и работодатели да използват 

възможностите, предлагани от глобализацията.

(10) Има значителни разлики в използването на работата чрез агенции за временна 

заетост и в правното положение, статус и условия на труд на наетите чрез агенции за 

временна заетост работници в Европейския съюз.

(11) Работата чрез агенции за временна заетост отговаря не само на нуждата на 

предприятията от гъвкавост, но и на потребността на работниците от намиране на 

баланс между трудовия и личния живот. По този начин тя допринася за създаването 

на работни места и за участието и интегрирането в пазара на труда.
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(12) Настоящата директива установява защитна рамка за наетите чрез агенции за 

временна заетост работници, която е недискриминационна, прозрачна и 

пропорционална, като същевременно зачита разнообразието на пазара на труда и 

индустриалните взаимоотношения.

(13) Директива 91/383/EИО на Съвета от 25 юни 1991 г. за допълнение на мерките за 

насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работното място на 

работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово 

правоотношение1 установява разпоредбите относно безопасността и здравето, 

приложими по отношение на наетите чрез агенции за временна заетост работници.

(14) Основните условия на труд и заетост, приложими по отношение на наетите чрез 

агенции за временна заетост работници, следва да бъдат най-малко тези, които биха 

се прилагали спрямо такива работници, ако те биха били наети на работа от 

предприятието-ползвател да заемат същото работно място.

(15) Безсрочните трудови договори са общоприетата форма на трудово правоотношение. 

В случая с работници, които имат постоянен договор с агенция за временна заетост, 

и с оглед на специалната защита, предоставяна от този договор, следва да се 

предвиди разпоредба, позволяваща освобождаване от правилата, прилагащи се в 

предприятието-ползвател.

(16) С цел да се справят по гъвкав начин с разнообразието на пазара на труда и 

индустриалните взаимоотношения, държавите-членки могат да позволят на 

социалните партньори да определят условия на труд и заетост, при условие че се 

съблюдава цялостното ниво на защита на наетите чрез агенции за временна заетост 

работници.

                                               

1 ОВ L 206, 29.7.1991 г., стр. 19.
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(17) Освен това, в определени ограничени случаи, въз основа на сключено от социалните 

партньори споразумение на национално равнище, държавите-членки следва да могат 

в определени граници да дерогират от принципа за равно третиране, при условие че 

е предвидено адекватно равнище на защита.

(18) Повишаването на минималната защита за наетите чрез агенции за временна заетост 

работници следва да бъде придружено от преглед на всички ограничения или 

забрани, които евентуално са били наложени върху работата чрез агенции за 

временна заетост. Те могат да бъдат оправдани единствено от съображения от общ 

интерес, по-специално във връзка със защитата на работниците, изискванията за 

безопасност и здраве на работното място и необходимостта да се гарантира 

правилно функциониране на пазара на труда и предотвратяване на злоупотреби.

(19) Настоящата директива не засяга автономността на социалните партньори, нито 

взаимоотношенията помежду им, включително правото да договарят и сключват 

колективни трудови договори съгласно националното законодателство и практики, 

при спазване на действащото общностно право.

(20) Разпоредбите на настоящата директива относно ограниченията или забраните върху 

работата чрез агенции за временна заетост не засягат националното законодателство 

или практики, забраняващи стачкуващите работници да бъдат заменяни с наети чрез 

агенции за временна заетост работници.

(21) Държавите-членки следва да предвидят административни или съдебни процедури за 

защита на правата на наетите чрез агенции за временна заетост работници, както и 

ефективни, възпиращи и пропорционални санкции за нарушения на задължения, 

произтичащи от настоящата директива.



10599/2/08 REV 2 MN/rou 7
DG G II BG

(22) Настоящата директива следва да се прилага в съответствие с разпоредбите на 

Договора относно свободата за предоставяне на услуги и свободата на установяване 

и без да засяга Директива 96/71/EО на Европейския парламент и на Съвета от 

16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на 

предоставянето на услуги1.

(23) Доколкото целта на настоящата директива, а именно създаване на хармонизирана 

рамка на общностно равнище за защита на наетите чрез агенции за временна заетост 

работници не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и 

следователно, поради мащаба и последиците на предвиденото действие, може да 

бъде по-добре постигната на общностно равнище чрез въвеждане на минимални 

изисквания, прилагани в цялата Общност, Общността може да приеме мерки в

съответствие с принципа на субсидиарност, уреден член 5 от Договора. В 

съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата 

директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

                                               

1 ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1.
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ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

1. Настоящата директива се прилага по отношение на работници с трудов договор или 

в трудово правоотношение с агенция за временна заетост, които са назначени в 

предприятие-ползвател на временна работа под негов надзор и ръководство.

2. Настоящата директива се прилага по отношение на държавни и частни предприятия, 

които са агенции за временна заетост, или предприятия-ползватели, които извършват 

стопанска дейност, независимо дали работят с цел формиране на печалба.

3. След консултация със социалните партньори държавите-членки могат да предвидят 

настоящата директива да не се прилага по отношение на трудови договори или 

правоотношения по специфично държавна или провеждаща се с подкрепата на 

държавата програма за професионална квалификация, интеграция или 

преквалификация. 
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Член 2

Цел

Целта на настоящата директива е да гарантира защитата на наетите чрез агенции за временна 

заетост работници и да повиши качеството на работата чрез агенции за временна заетост, 

като осигури прилагането на посочения в член 5 принцип за равно третиране по отношение 

на наетите чрез агенции за временна заетост работници и признае агенциите за временна 

заетост като работодатели, отчитайки необходимостта от създаване на подходяща рамка за 

използване на работата чрез агенции за временна заетост с цел ефективно допринасяне за 

създаването на работни места и разработването на гъвкави форми на заетост.

Член 3

Определения

1. За целите на настоящата директива:

а) „работник“ означава лице, което съгласно трудовото право в съответната 

държава-членка е защитено като работник;

б) „агенция за временна заетост“ означава всяко физическо или юридическо лице, 

което, в съответствие с националното законодателство, сключва трудов 

договор или влиза в трудово правоотношение с нает чрез агенция за временна 

заетост работник, за да го назначи в предприятие-ползвател на временна работа 

под негов надзор и ръководство; 

в) „нает чрез агенция за временна заетост работник“ означава работник с трудов 

договор или в трудово правоотношение с агенция за временна заетост с цел 

назначаването му в предприятие-ползвател на временна работа под негов 

надзор и ръководство; 
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г) „предприятие-ползвател“означава всяко физическо или юридическо лице, за 

което и под надзора и ръководството на което работи временно нает чрез 

агенция за временна заетост работник;

д) „назначение“ означава периодът, през който наетият чрез агенция за временна 

заетост работник се намира в предприятието-ползвател, за да работи временно 

под негов надзор и ръководство;

е) „основни условия на труд и заетост“ означава условия на труд и заетост, 

установени от законодателство, подзаконови актове, административни 

разпоредби, колективни трудови договори и/ или други обвързващи общи 

разпоредби, които са в сила в предприятието-ползвател и се отнасят до:

i) продължителността на работното време, извънредния труд, почивките в 

работно време, периодите за почивка, нощен труд, отпуск и официални 

празнични дни;

ii) заплащането.

2. Настоящата директива не засяга националното законодателство по отношение на 

определението за заплащане, трудов договор, трудово правоотношение или 

работник.

Държавите-членки не изключват от обхвата на настоящата директива работниците, 

трудовите договори или трудовите правоотношения, само защото те се отнасят до 

работниците на непълно работно време, работниците на срочен договор или лицата с 

трудов договор или в трудово правоотношение с агенция за временна заетост.
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Член 4

Преглед на ограниченията или забраните

1. Ограниченията или забраните за използване на работа чрез агенции за временна 

заетост са оправдани единствено от съображения от общ интерес, отнасящи се по-

специално до защитата на наетите от агенции за временна заетост работници, 

изискванията за здраве и безопасност на работното място или необходимостта да се 

гарантира правилно функциониране на пазара на труда и предотвратяване на 

злоупотреби. 

2. До..., след консултация със социалните партньори в съответствие с националното 

законодателство, колективните трудови договори и практики, държавите-членки 

правят преглед на ограниченията или забраните за използване на работа чрез 

агенции за временна заетост с цел установяване на тяхната обоснованост във връзка 

със съображенията, посочени в параграф 1. 

3. Ако тези ограничения или забрани са установени от колективни трудови договори, 

посоченият в параграф 2 преглед може да бъде извършен от социалните партньори, 

договорили съответния договор.

4. Параграфи 1, 2 и 3 не засягат националните изисквания по отношение на 

регистрацията, лицензирането, сертифицирането, финансовите гаранции или 

мониторинга на агенциите за временна заетост.

5. Държавите-членки информират Комисията за резултатите от прегледа, посочен в 

параграфи 2 и 3 до ...*.

                                               

 ОВ: Въведете дата три години след влизане в сила на настоящата директива.
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ГЛАВА II

УСЛОВИЯ НА ЗАЕТОСТ И ТРУД

Член 5

Принцип на равно третиране

1. Основните условия на труд и заетост по отношение на наетите чрез агенции за 

временна заетост работници са — за продължителността на тяхното назначение в

предприятие-ползвател — поне такива, каквито биха се прилагали, ако те биха били

наети на работа пряко от това предприятие да заемат същото работно място.

За целите на прилагане на първа алинея действащите в предприятието-ползвател 

правила за:

а) защита на бременните жени и кърмещите майки, както и защита на децата и 

младежите; и

б) равно третиране на мъжете и жените и действия за борба с дискриминацията, 

основана на пол, расов или етнически произход, религия, убеждения, 

увреждания, възраст или сексуална ориентация;

трябва да се спазват, в съответствие с установеното от законодателство, подзаконови 

актове, административни разпоредби, колективни трудови договори и/или други 

общи разпоредби.
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2. По отношение на заплащането държавите-членки, след консултация със социалните 

партньори, могат да предвидят освобождаване от принципа, установен в параграф 1, 

когато наетите чрез агенция за временна заетост работници, имащи постоянен

трудов договор с агенция за временна заетост, продължават да получават заплащане 

в периодите между назначенията.

3. След консултация със социалните партньори държавите-членки могат да им 

предоставят, на подходящото равнище и съгласно условията, установени от 

държавите-членки, възможността да подкрепят или сключват колективни трудови 

договори, които спазват цялостната защита на наетите чрез агенции за временна 

заетост работници и същевременно установяват договорености по отношение на 

условията на труд и заетост за наетите чрез агенции за временна заетост работници, 

които може да се различават от посочените в параграф 1.

4. При условие, че е предвидено необходимото ниво на защита за наетите чрез агенции 

за временна заетост работници, държавите-членки, в чието законодателство не е 

предвидена нито система за обявяване на колективни трудови договори за 

общоприложими, нито система или практика за разширяване на обхвата на техните 

разпоредби до всички подобни предприятия в даден сектор или географски район, 

могат, след като се консултират със социалните партньори на национално равнище и 

въз основа на споразумение, сключено от тях, да встъпят в договорености по 

отношение на основните условия на труд и заетост, които дерогират от принципа, 

установен в параграф 1.  В такива договорености може да се включи период за 

придобиване на равно третиране.
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Договореностите, посочени в настоящия параграф, са в съответствие с общностното 

законодателство и са достатъчно точни и достъпни, за да позволяват на съответните 

сектори и фирми да определят и да спазват своите задължения. По-специално 

държавите-членки посочват в приложение на член 3, параграф 2 дали 

професионалните социално-осигурителни схеми,  включително пенсионни схеми и 

схеми за заплащане на отпуск по болест или схеми с финансово участие, са 

включени в основните условия на труд и заетост, посочени в параграф 1.  Тези 

договорености също така не засягат договорите на национално, регионално, местно 

или отраслово равнище, които са не по-малко благоприятни за работниците.

5. Държавите-членки вземат подходящи мерки, в съответствие с националното 

законодателство и/или практика, с оглед на предотвратяването на злоупотреби при

прилагането на настоящия член, и по-конкретно предотвратяването на последващи 

назначения, имащи за цел да се заобиколят разпоредбите на настоящата директива. 

Държавите-членки информират Комисията за такива мерки.

Член 6

Достъп до заетост, общи помещения и професионална квалификация

1. Наетите чрез агенции за временна заетост работници се информират за свободните 

работни места в предприятието-ползвател, за да им се предоставят същите

възможности като на другите работници в това предприятие, да намерят постоянна 

работа. Такава информация може да бъде предоставена посредством общо обявление 

на подходящо място в предприятието, за което и под чийто надзор изпълняват 

дейност наетите чрез агенции за временна заетост работници.
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2. Държавите-членки предприемат всички необходими действия, за да гарантират, че 

клаузи, забраняващи или водещи до невъзможност за сключване на трудов договор 

или за влизане в трудово правоотношение между предприятието-ползвател и наетия 

чрез агенция за временна заетост работник след приключване на назначението на 

последния, са недействителни или могат да бъдат обявени за такива. 

Настоящият параграф не засяга разпоредби, според които агенцията за временна 

заетост получава обезщетение в разумен размер за извършени за предприятието-

ползвател услуги по назначаване, наемане на работа и обучение на наети чрез нея 

работници.

3. Агенциите за временна заетост не удържат на работника такса в замяна на 

съдействието за наемане на работа в предприятие-ползвател, нито за сключването на 

трудов договор или влизане в трудово правоотношение с предприятие-ползвател 

след приключването на назначението в предприятието-ползвател.

4. Без да се засяга член 5, параграф 1, наетите чрез агенции за временна заетост 

работници получават достъп до местата за отдих и общите помещения в 

предприятието-ползвател, и по-специално столове за хранене, места за грижи за деца 

и транспортни услуги, при същите условия като пряко наетите от предприятието 

работници, освен ако различното третиране не е оправдано по обективни причини.
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5. Държавите-членки вземат подходящи мерки или насърчават диалога между 

социалните партньори в съответствие с националните си традиции и практики с цел:

а) подобряване на достъпа на наетите чрез агенции за временна заетост 

работници до обучение и до места за грижи за деца в агенциите за временна 

заетост, дори в периодите между назначенията, за да се насърчават развитието 

на кариерата им и възможностите им за наемане на работа.

б) подобряване на достъпа на наетите чрез агенции за временна заетост 

работници до обучение за работниците на предприятието-ползвател.

Член 7

Представителство на наетите чрез агенции 

за временна заетост работници

1. Съгласно установените от държавите-членки условия, наетите чрез агенции за 

временна заетост работници се вземат предвид с цел изчисляване на прага, над 

който, според общностното и националното законодателство, и колективните 

трудови договори, в агенцията за временна заетост се сформират органи, 

представляващи работниците.

2. Съгласно определени от тях условия държавите-членки могат да предвидят, за 

целите на изчисляване на прага, над който, според общностното и националното 

законодателство, и колективните трудови договори, в предприятието-ползвател се 

сформират представляващи работниците органи, наетите чрез агенции за временна 

заетост работници  да се броят по същия начин, както ако са пряко наети за същия 

период от предприятието-ползвател.

3. Държавите-членки, които се възползват от предвидената в параграф 2 възможност, 

не са задължени да прилагат разпоредбите на параграф 1.



10599/2/08 REV 2 MN/rou 17
DG G II BG

Член 8

Информиране на представителите на работниците

Без да се засягат националните и общностните разпоредби относно информирането и 

консултирането, които са по-строги и/или по-специфични, и в частност Директива 

2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща 

рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската 

общност1, предприятието-ползвател трябва да предоставя подходяща информация относно 

използването на наети чрез агенции за временна заетост работници, когато дава информация 

по отношение на положението със заетостта в предприятието на представляващи 

работниците органи, създадени в съответствие с националното и общностното 

законодателство.

                                               

1 ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29.
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ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Минимални изисквания

1. Настоящата директива не засяга правото на държавите-членки да прилагат или 

въвеждат законови, подзаконови или административни разпоредби, които са по-

благоприятни за работниците, както и да насърчават или допускат колективни 

трудови договори между социалните партньори, които са по-благоприятни за 

работниците.

2. Прилагането на настоящата директива в никакъв случай не представлява достатъчно 

основание за намаляване на общата степен на защита на работниците в областите, 

обхванати от настоящата директива. Това не засяга правото на държавите-членки 

и/или на социалните партньори да установяват, с оглед на променящите се 

обстоятелства, различни законови, подзаконови или договорни разпоредби, 

различаващи се от действащите към момента на приемането на настоящата 

директива, при условие, че установените в настоящата директива минимални 

изисквания се спазват.
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Член 10

Санкции

1. Държавите-членки предвиждат подходящи мерки в случай на неспазване на 

настоящата директива от страна на агенцията за временна заетост или 

предприятието-ползвател. По-специално, те гарантират наличието на подходящи 

административни и съдебни процедури, които да позволяват изпълнението на 

произтичащите от настоящата директива задължения.

2. Държавите-членки определят правилата за налагане на санкции в случай на 

нарушения на националните разпоредби за изпълнение на настоящата директива, и 

вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. 

Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. 

Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби до .... Държавите-

членки своевременно уведомяват Комисията за всички последващи изменения на 

тези разпоредби. По-специално, те вземат мерки работниците и/или техните 

представители да разполагат с подходящи средства за осигуряване изпълнението на 

задълженията по настоящата директива.

                                               

 ОВ: Въведете дата три години след влизане в сила на настоящата директива.
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Член 11

Изпълнение

1. Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата 

директива, до ... или гарантират, че социалните партньори въвеждат необходимите 

разпоредби чрез споразумение, при което държавите-членки трябва да предприемат 

всички необходими действия, за да гарантират по всяко време, че целите на 

настоящата директива се постигат. Те незабавно информират Комисията за това.

2. Когато държавите-членки приемат тези мерки, те съдържат позоваване на 

настоящата директива или са придружени от такова позоваване при официалното им 

публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 12

Преглед от Комисията

До…**, Комисията, след консултации с държавите-членки и социалните партньори 

на общностно равнище, прави преглед на прилагането на настоящата директива с 

цел да предложи, където е уместно, необходимите изменения.

                                               

 ОВ: Въведете дата три години след влизане в сила на настоящата директива.
** ОВ: Въведете дата пет години след приемането на настоящата директива.
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Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на 

Европейския съюз.

Член 14

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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10599/2/08 REV 2 ADD 1 ss/nb 2
DG G II BG

I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 20 март 2002 г., в контекста на Лисабонската стратегия, Комисията прие 

предложение за директива относно „условията на труд за временни работници“, с цел 

постигане на по-голямо равновесие между гъвкавостта на пазара на труда и 

сигурността на работното място, както и за създаване на повече и по-добри работни 

места.

В съответствие с член 251 от Договора Европейският парламент представи 

становището си на първо четене на 21 ноември 2002 г.

На 19 септември 2002 г. Икономическият и социален комитет даде становището си по 

предложението на Комисията.

В писмо от 23 май 2002 г. Комитетът на регионите заяви, че няма да представи 

становище по предложението за директива.

На 28 ноември 2002 г. Комисията прие изменено предложение, като взе предвид 

становището на Европейския парламент.

На своето заседание от 9—10 юни 2008 г. Съветът постигна политическо съгласие с 

квалифицирано мнозинство за обща позиция, успоредно с политическо съгласие, също 

с квалифицирано мнозинство, за Директива относно работното време.

В съответствие с член 251, параграф 2 от Договора за ЕО на 15 септември 2008 г. 

Съветът официално прие, с квалифицирано мнозинство, своята обща позиция.
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II. ЦЕЛ

Целта на проекта за директива е да гарантира защитата на наетите чрез агенции за 

временна заетост работници и да повиши качеството на работата чрез агенции за 

временна заетост, като осигури прилагането на принципа за равно третиране по 

отношение на наетите чрез агенции за временна заетост работници и като признае 

агенциите за временна заетост като работодатели. Проектът за директива има също 

така за цел да създаде подходяща рамка за използване на работата чрез агенции за 

временна заетост с цел ефективно допринасяне за създаването на работни места и 

разработването на гъвкави форми на заетост.

III. АНАЛИЗ НА ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В съответствие с член 137, параграф 1 от Договора „Общността подкрепя и 

допълва дейностите на държавите-членки в“ редица области, включително 

„условията на труд“.

В член 137, параграф 2 от Договора се посочва, че Съветът „може да приеме 

посредством директиви минимални предписания, които следва да бъдат 

приложени постепенно, като има предвид условията и техническите правила, 

съществуващи във всяка от държавите-членки“.

Общата позиция на Съвета е в съответствие с целите на член 137, параграф 2 от 

Договора в обхванатата област, тъй като е изготвена с цел да гарантира защитата 

на наетите чрез агенции за временна заетост работници и да повиши качеството на 

работата чрез агенции за временна заетост. Освен това общата позиция взема 

предвид и необходимостта да се създаде подходяща рамка за използване на 

работата чрез агенции за временна заетост с цел допринасяне за създаването на 

работни места и разработването на гъвкави форми на заетост.
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Общата позиция зачита предложените от Комисията и подкрепени от Парламента 

цели, по-специално това, че принципът за равно третиране от първия ден следва да 

бъде основно правило. По принцип в общата позиция са включени множество 

изменения, произтичащи от първото четене на предложенията на Комисията в 

Парламента.

2. СТРУКТУРА И КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ

2.1 Обща структура и заглавие на директивата

Общата структура на общата позиция съответства на общата структура на 

измененото предложение на Комисията. Що се отнася до заглавието на 

директивата Съветът последва измененото предложение на Комисията и 

предпочете по-общо заглавие: Директива относно работата чрез агенции за 

временна заетост. Следва да се отбележи, че в редица случаи в общата 

позиция на Съвета се прави пояснение на ключовите термини и изрази, по-

специално чрез последователно използване на английските термини 

„работник, нает чрез агенция за временна заетост“ и „работа чрез агенция за 

временна заетост“.

2.2 Основни разлики с измененото предложение на Комисията

Макар до голяма степен Съветът да следва същността на изменение 34 на 

Парламента, в член 4 относно прегледа на ограниченията и забраните за 

използването на работата чрез агенции за временна заетост, Съветът е 

добавил нов параграф 3, отнасящ се до преразглеждането на споразумения, 

договорени от социалните партньори. Съветът счете, че с оглед зачитане на 

тяхната автономност, следва самите социални партньори да извършат 

преглед на това дали договорените от тях ограничения и забрани са били 

основателни въз основа на мотивите, изложени в член 4, първа алинея.

Съветът не сметна за необходимо да запази изрично позоваване на 

преустановяването на неоснователни ограничения и забрани.
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Макар по принцип да следва измененото предложение на Комисията, 
Съветът измени член 5, параграф 3 и значително преработи текста на член 5, 
параграфи 4 и 5. Съветът също така сметна, че принципът за равно третиране 
от първия ден следва да бъде основното правило. Всяко едно третиране на 
наети чрез агенция за временна заетост работници, което се разминава с 
принципа за равно третиране, следва да бъде договорено от социалните 
партньори чрез колективно трудово договаряне или чрез споразумения 
между социалните партньори, сключени на национално равнище. В 
контекста на измененията на член 5, параграфи 3—5 бе счетено, че вече не е 
необходимо или целесъобразно да се извършва специфично освобождаване 
за краткосрочни договори (за шест седмици или по-малко), съгласно 
предвиденото в измененото предложение на Комисията.

В член 5, параграфи 3—4, както и в редица други случаи, общата позиция 
отразява тази част от измененията на Парламента, които подчертават 
значението на ролята на социалните партньори при договарянето на 
споразумения за условията на труд и заетост. В член 5, параграф 5 от общата 
позиция са отразени опасенията на Парламента по отношение на 
предотвратяването на злоупотреби.

В член 10 от общата позиция на Съвета е включен нов параграф 1 относно 
мерките, които държавите-членки следва да предприемат с оглед да се 
гарантира спазване на директивата от страна на агенциите за временна 
заетост и от предприятията-ползватели.

Съветът прецени, че на държавите-членки ще е необходим срок от три 
години за прилагането на директивата, докато в предложението на 
Комисията бе предвиден срок за прилагане от две години (член 11).

Освен това са актуализирани и изменени редица съображения, с цел да се 
разяснят извършените от Съвета промени на измененото предложение на 
Комисията, а също и да се опише постигнатото от публикуването на 
измененото предложение през 2002 г. Така например позоваванията на 
подновяването на Лисабонската стратегия през 2005 г., както и на 
договорените общи принципи за съчетаването на гъвкавост и сигурност, 
подкрепени на заседанието на Европейския съвет през декември 2007 г., 
бяха включени в съображения 8 и 9.
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3. ИЗМЕНЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

3.1 Изменения на Европейския парламент, приети от Съвета

Общо 26 изменения (номера 1, 15, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 85 и 86) са включени в общата позиция в 

тяхната цялост, ако не буквално, то поне по същество.

По-конкретно Съветът прие изменение 1 на заглавието, три изменения на 

съображенията (изменения 15, 19 и 20), както и редица изменения на 

следните членове: Член 1 относно обхвата (изменение 23), член 2 относно 

целта на директивата (26), член 3 относно определенията (27—23 и 85), 

член 4 относно прегледа на ограниченията и забраните (34—36), член 5 

относно принципа за равно третиране (40, 42, 43 и 86), член 6 относно 

достъпа до заетост, общи помещения и професионално обучение (46—49), и 

член 7 относно представителството на наети чрез агенции за временна 

заетост работници (51).

Следва да се отбележи, че някои изменения са включени в друга част от 

текста на общата позиция, а не както бе първоначално предложено от 

Парламента. Така например част от изменение 32 е отразено в член 5, 

параграф 1, а не в член 3, параграф 1, буква г). Друг пример е изменение 36, 

което вместо в член 4, е отразено в по-общ вид в съображение 20.

3.2. Изменения на Европейския парламент, приети частично от Съвета

Изменение 4 относно „нови форми на регулирана гъвкавост“ е отразено по 

същество в текста на съображение 9; Съветът обаче сметна за целесъобразно 

да актуализира текста на съображението и да се позове на съгласуваните 

през 2007 г. общи принципи за съчетаване на гъвкавост и сигурност, вместо 

да използва формулировката, предложена от Парламента в негово становище 

на първо четене.
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Изменение 6 се приема по същество, предвид това че съображение 5 

уточнява връзките между настоящата директива и Директива 1999/70/EО от 

28 юни 1999 г. относно работата на срочен договор. Що се отнася до това 

изменение общата позиция следва измененото предложение на Комисията.

Целта на изменение 12 относно безсрочните трудови договори, които са 

общоприетата форма на трудово правоотношение, е включена в 

съображение 15.

Основните цели на изменение 18 относно възможността социалните 

партньори да договарят и определят основните условия на труд и заетост по 

отношение на наетите чрез агенции за временна заетост работници, когато 

тези условия се различават от принципа за равно третиране, са включени в 

общата позиция (вж. съображения 16 и 17, както и член 5, параграфи 3 и 4).

Изменение 24 се приема частично, тъй като е полезно да се направи 

пояснение, в съответствие с измененото предложение, че както 

предприятията-ползватели, така и агенциите за временна заетост, са 

обхванати от директивата. Не би било целесъобразно обаче да се позволи на 

държавите-членки да изключват определени предприятия от принципа за 

равно третиране (последната част от изменението).

Изменение 54 (относно създаването на работни места, увеличаването на 

атрактивността на работата чрез агенции за временна заетост и отчитането 

на различните национални обстоятелства) се приема по същество в член 2 

(целта на директивата), който включва следната формулировка: „като 

същевременно взема предвид необходимостта от създаване на подходяща 

рамка за използването на работата чрез агенции за временна заетост с 

оглед да се допринесе по ефективен начин за създаването на работни 

места и за развитието на гъвкави форми на работа“. Необходимостта да се 

вземат предвид различните национални обстоятелства, е изрично посочена в 

съображения 12, 16, 17 и 19.
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Изменение 87 е частично включено в член 5, параграф 1; докато първата 

част от изменението (относно принципа за равно третиране) е била включена 

в измененото предложение на Комисията и пренесена от Съвета в неговата 

обща позиция, втората част е станала излишна предвид премахването на 

понятието „работник за сравнение“ от текста (вж. изменение 28, прието от 

Комисията и от Съвета).

В съответствие с измененото предложение на Комисията, изменение 92 е 

частично прието в член 5, параграф 3. Въпреки това бе сметнато за 

целесъобразно да се посочи конкретно, че споразуменията между 

социалните партньори следва да зачитат „цялостната защита на наетите 

чрез агенция за временна заетост работници“ при установяването на 

договорености относно условията на труд и заетост, които се различават от 

принципа за равно третиране.

3.3 Изменения на Европейския парламент, които не са приети от Съвета

Съветът не сметна за уместно изменения 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (част първа), 

13, 16, 21, 22, 25, 44, 45, 52, 53, 71, 84, 88, 91, 93, 94 и 95 да бъдат включени в 

неговата обща позиция, поради следните съображения:

i) Съображения

Не бе налице конкретна необходимост текстът да разяснява в 

съображенията определени минали развития, отнасящи се до работата 

чрез агенции за временна заетост или проекта за директива; ето защо 

Съветът последва измененото предложение на Комисията, като 

отхвърли изменения 3, 5, 7 и 11, както и първата част от изменение 12.
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В съответствие с измененото предложение на Комисията, изменения 8, 
9, 10, 13 и 84 не бяха приети от Съвета. Измененията съдържат 
специфични примери за това как работата чрез агенции за временна 
заетост би могла да е от полза или в ущърб на самите работници, наети 
чрез такива агенции (жени, работници с прекъсвания в трудовите 
биографии и др.) или на предприятията-ползватели (особено малките и 
средните предприятия), или да засегнат системи или традиции на 
индустриални отношения.

Изменения 16 и 94 са станали излишни предвид това, че в измененото 
предложение на Комисията не фигурира вече предишното 
съображение 16 относно това кога различията в третирането биха се 
считали за приемливи.

Разяснените съображения във връзка с член 7 (вж. точка v) по-долу) се 
прилагат също така за отхвърлянето на изменение 21 относно 
информацията, консултацията и участието на служителите.

Изменение 22 относно трансграничната мобилност на труда (прието от 
Комисията), което би могло да се счита като пример, не е включено в 
общата позиция, тъй като текстът не се ограничава по никакъв 
конкретен начин до трансграничната мобилност.

Съветът преработи съображение 12, като го съкрати съществено.
Някои аспекти от изменение 93 (напр. призива за яснота по отношение 
на правата на наетите чрез агенция за временна заетост работници и по 
отношение на статута на агенциите за временна заетост в качеството 
им на работодатели) са включени обаче в преработения текст на 
съображението.

Макар съображение 15 относно наетите чрез агенция за временна 
заетост работници, с постоянен договор към съответната агенция, да е 
укрепено от Съвета чрез добавянето на изречение относно безсрочните 
трудови договори, които са общоприетата форма на трудово 
правоотношение, в общата позиция не е включена по-подробната 
формулировка на изменение 88 относно това какво следва да 
предложат тези постоянни договори на работник, нает чрез агенция за 
временна заетост.
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ii) Член 1 — Обхват

Вследствие на измененото предложение на Комисията Съветът не прие 
изменение 25, в резултат на което възможността директивата да не се 
прилага, можеше да обхване и трудови договори или правоотношения, 
сключени при условията на специфични програми за обучение без 
обществена подкрепа.

iii) Член 4 — Преглед на ограниченията и забраните

В своето изменение 91 Парламентът призова за всеобхватен преглед на 
националните законодателства по отношение на наетите чрез агенция 
за временна заетост работници. Съветът, подобно на Комисията в 
нейното изменено предложение, сметна, че това би надхвърлило 
обхвата на директивата.

iv) Член 5 — Принцип за равно третиране

Вследствие на измененото предложение изменение 39 (относно 
недискриминацията) бе счетено за излишно, с оглед на включването на 
съответни елементи от изменение 32 в текста на член 5, параграф 1.  

Макар изменение 44 да е станало излишно, предвид невключването на 
член 5, параграф 5 от измененото предложение в общата позиция, 
следва да се отбележи, че същността на изменението бе отразена в 
общата насока на текста, в който се призовава за зачитане на 
различните национални практики. 

Изменение 45 относно безопасността и здравето на работното място и 
относно обучението за безопасност бе счетено за излишно, предвид 
това че съответното общностно законодателство относно 
безопасността и здравето на работното място, и особено 
Директива 91/383/ЕИО за допълнение на мерките за насърчаване на 
подобряването на безопасността и здравето на работното място на 
работниците на срочно трудово правоотношение или временно 
трудово правоотношение, във всички случаи би трябвало да се 
прилага. Ето защо Съветът последва измененото предложение на 
Комисията, като отхвърли настоящото изменение.
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v) Член 7 — Представителство на наетите чрез агенции за временна 
заетост работници

Изменение 95, със съпътстващото го изменение 21 до съображение 21, 
не бе прието, тъй като надхвърля обхвата на този член относно 
представителството на наетите чрез агенции за временна заетост 
работници.

В този контекст следва да се отбележи, че член 8 от общата позиция 
включва позоваване на Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща 
рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите 
в Европейската общност.

vi) Член 10 — Санкции

Съветът счита, че формулировката „работници и/или техни 
представители“ в член 10, параграф 2 правилно взема предвид 
разнообразието от ситуации на пазарите на труда в държавите-членки.
Ето защо общата позиция запазва формулировката, като отхвърля 
изменение 52.

vii) Член 11 — Прилагане

Текстът на член 11 относно прилагането бе счетен за достатъчно ясен 
и без предложеното изменение 53, което гласи „където е приложимо, 
в съответствие с националното законодателство и практики на 
държавите-членки“.

Изменение 71 (относно петгодишен срок за неприлагане на 
директивата в определени ситуации) е станало излишно, тъй като в 
член 5 от общата позиция принципът за равно третиране е определен 
като основно правило от първия ден и не включва възможността този 
принцип да не се прилага за назначения със срок, по-кратък от шест 
седмици. Следва да се отбележи обаче, че същността на последната 
част от изменението, която разглежда предотвратяването на 
злоупотреби, е включена в член 5, параграф 5 от общата позиция.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съветът счита, че като цяло общата позиция съответства на основните цели на 

измененото предложение на Комисията. Съветът също така смята, че е взел 

предвид принципните цели, следвани от Европейския парламент в неговите 

изменения на първоначалното предложение на Комисията.

__________________
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КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

Брюксел, 18.9.2008 
COM(2008) 569 окончателен 

2002/0072 (COD) 

  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 
съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО 

 
относно 

обща позиция на Съвета с оглед приемането на Директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно работа чрез агенции за временна заетост 

- политическо споразумение за обща позиция (гласуване с квалифицирано 
мнозинство) 



 

BG 2   BG 

2002/0072 (COD) 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 
съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО 

 
относно 

обща позиция на Съвета с оглед приемането на Директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно работа чрез агенции за временна заетост 

- политическо споразумение за обща позиция (гласуване с квалифицирано 
мнозинство) 

1. КОНТЕКСТ 

Дата на предаване на предложението1 на Европейския 
парламент и на Съвета 
(документ COM(2002) 149 окончателен — 2002/0072 (COD)): 

21 март 2002 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет2: 

19 септември 2002 г. 

Дата на становището на Европейския парламент на първо 
четене3: 

21 ноември 2002 г. 

Дата на предаване на измененото предложение4: 28 ноември 2002 г. 

Дата на приемане на общата позиция5: 15 септември 2008 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

Целта на предложението за Директива относно работа чрез агенции за временна заетост 
е да осигури прилагането на принципа за равно третиране по отношение на наетите 
чрез агенции за временна заетост работници и да признае агенциите за временна 
заетост като работодатели. Това предложение допълва законодателството на 
държавите-членки, съгласно член 137 от Договора, като установява обща и гъвкава 
рамка на Общността, която обхваща работата чрез агенции за временна заетост, с цел 
ефективно допринасяне за създаването на работни места и за разработването на гъвкави 
форми на заетост. 

                                                 
1 OВ C 203E, 27.8.2002 г., стр. 1—5. Заглавието, както в първоначалната версия. 
2 OВ C 61, 14.3.2003 г., стр. 124. 
3 OВ C 25 E, 29.1.2004 г., стp.368. 
4 BULLETIN/2002/11/ 1.3.20  
5 OВ …xxx 

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/fr/200211/p103020.htm
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3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ 

3.1. Кратък преглед на общата позиция 

Въпреки че общата позиция не отразява всички изменения, предложени от 
Парламента и включени в измененото предложение на Комисията, по-голямата 
част от измененията на Парламента бяха приети изцяло, частично или по 
принцип. Освен това резултатът от политическото споразумение по общата 
позиция показва, че е постигнат напредък по редица въпроси като директното 
прилагане на принципа за равно третиране на наетите чрез агенции работници 
още от първия ден на тяхното назначение, без каквито и да било изключения за 
краткосрочни назначения (т. нар. „гратисни периоди“), изясняването на 
определенията, както и консултациите или участието на социалните партньори 
като условие за различните дерогации, позволяващи известни отклонения от 
принципа за равно третиране.  

3.2. Изменения на Европейския парламент, взети в предвид изцяло, частично 
или по принцип в общата позиция на Съвета и в измененото предложение 
на Комисията. 

Номерацията на съображенията и членовете следва общата позиция на Съвета: 

3.2.1. Заглавие: изменение № 1 (промяна на заглавието на директивата6) 

3.2.2. Съображения 

Съображение 5: изменение № 6 (уточнява връзката между настоящото 
предложение и Директива 1999/70 от 28 юни 1999 г. относно срочната работа – 
бивше съображение 7). 

Съображение 9: изменение № 4 (преформулира и актуализира бивше 
съображение 4).  

Съображение 14: изменение № 15 (обявява съдържанието на член 5, параграф 
1 — бивше съображение 15). 

Съображение 20: изменение № 36 (добавя разпоредба, която гласи, че наети 
чрез агенции за временна заетост работници не могат да заменят стачкуващи 
работници в предприятието-ползвател). 

3.2.3. Членове 

Член 1 

Член 1, параграф 1: изменение № 23 (преформулира обхвата с цел по-ясна 
илюстрация на триъгълния характер на работата чрез агенциите за временна 
заетост); 

                                                 
6 Вж. 1 по-горе. Първоначалното заглавие бе Предложение за директива на Европейския 

парламент и на Съвета относно условията на труд за временни работници. 
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Член 1, параграф 2: приема елемент от изменение № 24 (потвърждава, че 
директивата се прилага както по отношение на предприятия-ползватели, така и 
по отношение на агенции за временна заетост). 

Член 2 

Член 2: изменение № 26 (укрепва балансираните цели на директивата). 

Член 3 

Член 3: изменение № 28 (заличава определението за „работник за сравнение“ 
от определенията в член 3); 

Член 3, параграф 1, буква б): изменение № 30 (прибавя определение за 
„агенция за временна заетост“); 

Член 3, параграф 1, буква г): изменение № 31 (прибавя определение за 
„предприятие-позлвател“); 

Член 3, параграф 2: изменение № 85 (гласи, че държавите-членки са тези, които 
дават определение на заплащането) и изменение № 33 (определя работниците, 
които не могат да бъдат изключени от обхвата на директивата). 

Член 4 

Член 4, параграф 1: изменение № 34 (разширява обхвата на задълженията на 
държавите-членки във връзка с прегледа на ограниченията или забраните, 
засягащи единствено определени категории работници или определени 
клонове, с оглед включването на всички ограничения или забрани; разширява 
обхвата на основанията за забрани/ограничения); 

Член 4, параграф 4: изменение № 35 (уточнява, че националните изисквания по 
отношение на регистрацията и мониторинга на агенциите за временна заетост 
не представляват забрани или ограничения по смисъла на член 4, параграф 1). 

Член 5 

Член 5, параграф 1, първо тире: изменение № 87 (приемане на частта, с която 
се преформулира принципа за недискриминация); 

Член 5, параграф 2: изменение № 86 (ограничава възможностите за 
освобождаване от възнаграждение и налага консултации със социалните 
партньори); 

Член 5, параграф 3: изменение № 92 (приемане на частта за предварителната 
консултация със социалните партньори и предоставяне на възможност те да 
подкрепят колективни трудови договори). 

Член 6 

Член 6, параграф 1: изменение № 46 (посочва как информацията за свободните 
работни места може да бъде оповестена публично); 
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Член 6, параграф 2: изменение № 47 (касае разпоредбите, съгласно които 
агенциите за временна заетост могат да получават обезщетение за извършени 
за предприятието-ползвател услуги); 

Член 6, параграф 3: изменение № 48 (уточнява обхвата на забраната за 
удържане на такси на работниците); 

Член 6, параграф 4: изменение № 49 (уточнява до кои места за отдих и общи 
помещения в предприятието-ползвател наетите чрез агенции за временна 
заетост работници следва да имат достъп). 

Член 7 

Член 7, параграф 1 и член 7, параграф 2: изменение № 51 (отчитат факта, че 
представляващите работниците органи могат да бъдат определени от 
колективни трудови договори). 

3.3. Изменения, които са приети от Комисията, но не са приети в общата 
позиция 

Изменение № 22: създаването на обща рамка се обосновава като средство за 
улесняване интеграцията на европейския трудов пазар и трансграничната 
мобилност (преди част от съображение 22). 

Изменение № 44: уточнява, че прилагането на член 5 посредством 
договореност между социалните партньори следва да бъде в съответствие с 
националната практика (бивш член 5, параграф 5). 

Изменение № 71: ограничава възможностите за освобождаване от заплащане в 
случая на краткосрочни договори (бивш член 5, параграф 4). 

Изменение № 52 (оставя самите работници да изберат дали в случай на 
неизпълнение на разпоредбите на директивата да предприемат директни 
действия или да действат посредством своите представители — член 10, 
параграф 2). 

3.4. Изменения, които не са приети от Комисията и не са приети в общата 
позиция 

Общата позиция не включва изменения 3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 25, 39, 45, 54, 84, 94, 
които Комисията отказа да приеме на основание, че те не внасят подобрение в 
директивата. Общата позиция не включва и изменения 10, 11, 12 (първа част), 
21, 53, 88, 91, 93, 95, които Комисията счете за неприемливи или от строго 
юридическа гледна точка, или защото нарушават цялостния баланс на 
директивата. 

3.5. Изменения, внесени от Съвета по време на неговите дебати 

Съображения 8 и 9: тези преформулирани съображения заменят бившите 
съображения 3 и 4, които се отнасяха съответно до развитието в контекста на 
стартирането на Лисабонската стратегия през 2000 г. и на Съобщението на 
Комисията относно Социалния дневен ред през 2000 г., както и до 
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заключенията на Европейския съвет с повече актуализирани цитати, които 
отчитат развитието през 2005 и 2007 г. 

Съображение 10: е разширено в контекста на дебата в Европейския парламент 
относно разликите в статуса и условията на труд на наетите чрез агенции за 
временна заетост работници в Европейския съюз. 

Съображение 11: леко преформулиране с цел подобряване на съгласуваността.  

Съображения 12, 16 и 17: укрепват характера на защитната рамка, 
предоставена на наетите чрез агенции за временна заетост работници, и 
съблюдават разнообразието на пазара на труда и индустриалните 
взаимоотношения, които бяха подчертани по време на обсъжданията в 
Европейския парламент (и отразени поне отчасти в съдържанието на изменения 
18, 53, 54 и 71) с оповестяване на възможността за дерогации съгласно член 5, 
параграфи 3 и 4 съответно, посредством колективни трудови договори или, при 
определени условия, посредством договореност между националните социални 
партньори. 

Съображение 15: това съображение е допълнено, за да се вземат в предвид 
обсъжданията в Европейския парламент7 (отразени в съображение 12) относно 
необходимостта от приемането на безсрочните трудови договори като 
ориентир на пазара на труда.  

Съображение 18: съгласува текста на това съображение, което отразяваше 
изменение № 20 на Европейския парламент относно съображенията, с които 
ограниченията или забраните могат да бъдат оправдани, с предложеното от 
Съвета преформулиране на член 4. 

Съображение 19: издържано в духа на съображение 14 от Директива 
2006/123/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. 
относно услугите на вътрешния пазар.  

Съображение 21: заменя бивше съображение 21 като повишава защитата на 
правата на наетите чрез агенции за временна заетост работници, и оповестява 
новата разпоредба за санкциите, въведена в член 10, параграф 1. 

Член 2: набляга на балансираните цели на директивата под формата на един 
единствен преформулиран параграф, в който се отразява основната част от 
съдържанието на изменение 26 на Европейския парламент, както и духа на 
изменение 54. 

Член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 1, буква д): дават нови 
определения на термините „нает чрез агенция за временна заетост работник“ и 
„назначение“, като съгласуват определенията в измененото предложение със 
специфичната формулировка на изменения № 27 и № 29. 

                                                 
7 Вж. също параграф 9 от Резолюцията на Европейския парламент от 17 юли 2007 г. за 

осъвременяване на трудовото законодателство с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви 
век. 
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Член 3 параграф 1, буква е) и член 5, параграф 1: следват подхода на 
измененото предложение на Комисията и на изменение № 32 (където се дава 
ново определение на термина „основни условия на труд и заетост“), като 
дефинират посочените в член 3, параграф 1, буква е) „общи разпоредби“ като 
разпоредби, които са в сила в предприятието-ползвател, и въвеждат 
съгласувана с преразгледаните определения формулировка. 

Член 4, параграф 2: следва измененото предложение и изменение № 34, освен в 
случаите, в които вече не се прави препратка към задължението на 
държавите-членки да премахнат ограниченията или забраните, които вече не 
могат да бъдат обосновани, тъй като Съветът не счете за необходимо да 
упомене повторно ефекта от забраната, посочен в член 4, параграф 1, нито пък 
за уместно да посочи крайния резултат от прегледа. 

Член 4, параграф 3: следва изменение № 34 (позволява на социалните 
партньори да започнат преглед на ограниченията или забраните, установени в 
колективните трудови договори). 

Член 5, параграф 4: следва изменения № 19 и № 42 (заличаване на 
освобождаването за договори с продължителност, ненадвишаваща шест 
седмици, тъй като принципът за равно третиране на наети чрез агенции 
работници поражда действие от първия ден на назначението, без какъвто и да 
било период за придобиване на права за равно третиране, приложим за 
краткосрочните договори).  

Член 5, параграф 3 и член 5, параграф 4: отразяват духа на изменения № 44 и 
№ 71 (принципно приемане, че разминаващите се национални практики в 
държавите-членки могат да бъдат съгласувани посредством разрешението за 
сключване на договори между социалните партньори в съответствие с 
националната практика).  

Член 5, параграф 5: взема предвид някои елементи от изменения № 40, № 71 и 
№ 86 (приемане на елементи във връзка с предотвратяването на злоупотреби по 
отношение по-специално на последващите назначения). 

Член 6, параграф 3 и член 6, параграф 4: следват измененото предложение и 
изменения № 48 и № 49 с известно преформулиране с цел по-голяма точност и 
по-добра съгласуваност с останалите изменения. 

Член 7: предвижда, че държавите-членки, които се възползват от предвидената 
в член 7, параграф 2 възможност във връзка с изчисляването на прага за 
сформирането на органи, представляващи работниците в 
предприятието-ползвател, не са длъжни да прилагат разпоредбите на член 7, 
параграф 1 относно основата за сформиране на подобни органи в рамките на 
агенция за временна заетост.  

Член 8: включва специална препратка към Директива 2002/14/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща 
рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в 
Европейската общност. 
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Член 10: включва нов параграф 1 относно мерките, които държавите-членки 
следва да предприемат, за да гарантират, че агенциите за временна заетост и 
предприятията-ползватели изпълняват произтичащите от директивата 
задължения. 

Член 11: Съветът е на мнение, че държавите-членки биха имали нужда от три 
години, за да се съобразят с директивата, докато в изменение № 53 на ЕП и в 
измененото предложение на Комисията бе предвиден срок за прилагане от две 
години.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Като цяло следва да се подчертае, че общата позиция съществено укрепва текста на 
първоначалното предложение и отговаря на желанието на Европейския парламент за 
гарантиране на това, че принципът за равно третиране по отношение на основните 
условия на труд и заетост между наетите чрез агенции за временна заетост работници и 
директно наетите от предприятията-ползватели работници поражда действие от първия 
ден на тяхното назначение. След прилагането на директивата, забраните или 
ограниченията относно работата чрез агенции за временна заетост могат да бъдат 
запазени, само ако те са оправдани от съображения от общ интерес. На този етап, 
всички продължаващи забрани или ограничения трябва да бъдат подложени на преглед 
и отразени в доклад до Комисията. С оглед спазване на принципа на субсидиарност, 
разминаващите се национални практики по отношение на пазара на труда и 
индустриалните взаимоотношения между държавите-членки могат да бъдат 
съгласувани посредством възможността от дерогация от принципа за равно третиране, 
посредством колективни трудови договори, или, при конкретни условия, посредством 
договореност между националните социални партньори. 
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