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Изменение 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 53, параграф 1, и 
член 62 от него,

като взеха предвид Договора за 
Европейския съюз, и по-специално 
член 3, параграф 3, и Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 26, параграф 2,
членове 45 и 46, член 53, параграф 1, и 
член 62 от него,

Or. en

Изменение 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 53, параграф 1, и 
член 62 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 53, параграф 1 и 
членове 62, 151 и 153 от него,

Or. en

Изменение 61
Thomas Händel

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 53, параграф 1 и 
член 62 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 53, параграф 1 и 
членове 62, 151 и 153 от него,
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Or. de

Изменение 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Предложение за директива
Позоваване 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
и по-специално членове 15, 21 и 28 от 
нея,

Or. en

Изменение 63
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Позоваване 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз,
и по-специално членове 15 и 16 от нея,

Or. fr

Изменение 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Позоваване 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз,
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Изменение 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Свободното движение на работници, 
свободата на установяване и свободното 
предоставяне на услуги са основни 
принципи на вътрешния пазар в Съюза, 
залегнали в Договора. Спазването на 
тези принципи е доразработено от 
Съюза с цел гарантиране на равни 
условия за предприятията и зачитане 
на правата на работниците.

(1) Съгласно член 3, параграф 3 от 
ДЕС, вътрешният пазар не е самоцел, 
а средство за постигане на социален 
прогрес. Свободното движение на 
работници, свободата на установяване и 
свободното предоставяне на услуги са 
основни принципи на вътрешния пазар. 
Спазването на тези принципи е 
доразработено от законодателството 
и мерките на Съюза с цел гарантиране 
на правата на работниците и равни 
условия за предприятията.

Or. en

Изменение 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят и живеят в нея за 
тази цел, и ги защитава от 
дискриминация по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд в сравнение с 
гражданите на съответната държава. 
Необходимо е да се прави 

(2) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят и живеят в нея за 
тази цел, и ги защитава от 
дискриминация по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд в сравнение с 
гражданите на съответната държава. 
Необходимо е то да се балансира със
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разграничение между свободното 
предоставяне на услуги, което включва 
правото на предприятията да 
предоставят услуги в друга държава 
членка, като за целта те могат да 
изпращат („командироват“) свои 
собствени работници временно, за да 
извършат работата, необходима за 
предоставянето на услугите там.

свободното предоставяне на услуги, 
което включва правото на 
предприятията да предоставят услуги в 
друга държава членка, като за целта те 
могат да изпращат („командироват“) 
свои собствени работници временно, за 
да извършат работата, необходима за 
предоставянето на услугите там. Това 
командироване трябва да се извършва, 
без да се нарушават предвидените в 
член 45, параграф 2 и член 49 от 
ДФЕС разпоредби за недискриминация 
както за предприятията, така и за 
работниците.

Or. en

Изменение 67
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят и живеят в нея за 
тази цел, и ги защитава от 
дискриминация по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд в сравнение с 
гражданите на съответната държава. 
Необходимо е да се прави 
разграничение между свободното 
предоставяне на услуги, което включва 
правото на предприятията да 
предоставят услуги в друга държава 
членка, като за целта те могат да 
изпращат („командироват“) свои 
собствени работници временно, за да 
извършат работата, необходима за 
предоставянето на услугите там.

(2) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят и живеят в нея за 
тази цел, и ги защитава от 
дискриминация по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд в сравнение с 
гражданите на съответната държава. 
Правото на свободно движение е 
различно от свободното предоставяне 
на услуги, което включва правото на 
предприятията да предоставят услуги в 
друга държава членка, като за целта те 
могат да изпращат („командироват“) 
свои собствени работници временно, за 
да извършат работата, необходима за 
предоставянето на услугите там.

Or. en
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Обосновка

Свободното предоставяне на услуги и правата на гражданите на свободно движение 
с цел работа и пребиваване навсякъде в рамките на ЕС са от основно значение за 
функционирането на единния пазар. От съществено значение за целите на 
настоящата директива е всяко от тези права да бъде третирано като отделно, за да 
се гарантира, че командированите работници се ползват с всички права и защитни 
механизми, както е предвидено в Договора, като същевременно се гарантира гладкото 
и правилно функциониране на единния пазар по отношение на предприятията и 
конкуренцията.

Изменение 68
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) При свободното движение на 
работниците те не трябва да бъдат 
дискриминирани. Свободата на 
предоставяне на услуги дава право на 
предприятията да предоставят 
услугите си без дискриминация в други 
държави членки. Правата на 
работниците са подчинени на 
свободата на предоставяне на услуги. 
Вместо равно третиране по 
отношение на тях са в сила 
единствено минимални условия.

Or. de

Изменение 69
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Целта за защита на 
командироването често се превръща 
на практика в своята 
противоположност. При 
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командироване работниците вече не 
са защитени от експлоатация. 
Работниците се командироват, 
защото получават само 
минималните условия вместо равни 
заплати и условия на труд. За това 
съществуват многобройни схеми: 
истинското командироване се 
заобикаля чрез фиктивна 
самостоятелна заетост. Чрез измама 
свободното движение на 
работниците се подменя с фиктивно 
командироване, нерядко съчетано с 
временна заетост и нерядко също 
така чрез схеми с участие на три 
държави и дружества „пощенски 
кутии“. Същевременно основният 
принцип на синдикалните 
организации на „равно заплащане за 
равен труд“ на едно и също място се 
подкопава чрез командировани 
работници, които получават по-
ниски заплати за същия труд. Това 
вреди на благополучието, социалния 
мир, демокрацията и доверието в 
Европа.

Or. de

Изменение 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Реалната ситуация на 
командироване изисква работникът 
да бъде обичайно нает от доставчика 
на услуги преди, по време и след 
периода на командироването, а не да 
бъде ангажиран само заради 
командироването.

Or. en
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Изменение 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) На основание член 3, параграф 6 
от Директива 96/71/ЕО, ако даден 
командирован работник замества 
друг, или ако една и съща позиция 
многократно бива заемана от 
работник, командирован от едни и 
същи доставчици на услуги в рамките 
на краткосрочни и бързи 
ангажименти, и ако тези редуващи се 
договори са с продължителност до 
12 месеца, съществува обосновано 
предположение, че не става дума за 
ситуация на командироване.

Or. en

Изменение 72
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) По отношение на работниците, 
командировани за извършването на 
работа с цел предоставяне на услуги в 
друга държава членка, различна от тази, 
в която те обичайно работят, в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги е установен основен набор от 
ясно определени ред и условия на 
работа, които доставчикът на услуги в 

(3) По отношение на работниците, 
командировани за извършването на 
работа с цел предоставяне на услуги в 
друга държава членка, различна от тази, 
в която те обичайно работят, в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги е установен основен набор от 
ясно определени ред и условия на 
работа, които доставчикът на услуги в 
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държавата членка, в която се извършва 
командироването, трябва да спазва, за 
да се осигури минимална закрила на 
съответните командировани работници.

държавата членка, в която се извършва 
командироването, трябва да спазва, за 
да се осигури минимална закрила на 
съответните командировани работници. 
Тъй като при досегашното прилагане 
на директивата поставената цел за 
защита на работниците не бе 
осъществена и подобрение може да се 
постигне само с недискриминационно 
третиране на работниците, които 
предоставят услугите си в една и 
съща държава членка, настоящата 
директива за осигуряване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО 
може да подобри положението само 
временно. 

Or. de

Изменение 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) По отношение на работниците, 
командировани за извършването на 
работа с цел предоставяне на услуги в 
друга държава членка, различна от тази, 
в която те обичайно работят, в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги е установен основен набор от 
ясно определени ред и условия на 
работа, които доставчикът на услуги в 
държавата членка, в която се извършва 
командироването, трябва да спазва, за 
да се осигури минимална закрила на 
съответните командировани работници.

(3) По отношение на работниците, 
командировани за извършването на 
работа с цел предоставяне на услуги в 
друга държава членка, различна от тази, 
в която те обичайно работят, в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги е установен основен набор от 
ясно определени ред и условия на 
работа, които доставчикът на услуги в 
държавата членка, в която се извършва 
командироването, трябва да спазва, за 
да се осигури минимална закрила на 
съответните командировани работници. 
Настоящата директива и 
Директива 96/71/EО не 
възпрепятстват командированите 
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работници да се възползват от по-
благоприятни условия благодарение 
на правните или колективно 
договорените норми, при условие че се 
гарантира равно третиране и 
недискриминация на местните и 
чуждестранните дружества и 
работници. Настоящата директива 
за изпълнение цели подобряване на 
прилагането на Директива 96/17/EО 
при пълно спазване на член 53, 
параграф 1, член 62, член 45, 
параграф 1, член 45, параграф 2 и 
член 26, параграф 2 от ДФЕС, както и 
на Хартата на основните права.

Or. en

Изменение 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) По отношение на работниците, 
командировани за извършването на 
работа с цел предоставяне на услуги в 
друга държава членка, различна от тази, 
в която те обичайно работят, в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги е установен основен набор от 
ясно определени ред и условия на 
работа, които доставчикът на услуги в 
държавата членка, в която се извършва 
командироването, трябва да спазва, за 
да се осигури минимална закрила на 
съответните командировани работници.

(3) По отношение на работниците, 
командировани за извършването на 
работа с цел предоставяне на услуги в 
друга държава членка, различна от тази, 
в която те обичайно работят, в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги е установен основен набор от 
ясно определени ред и условия на 
работа, които доставчикът на услуги в 
държавата членка, в която се извършва 
командироването, трябва да спазва 
като минимум, за да се осигури 
минимална закрила на съответните 
командировани работници.

Or. en
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Изменение 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Настоящата директива цели по-
добро изпълнение на 
Директива 96/71/EО. Следователно 
разпоредбите на настоящата 
директива са приложими, без да се 
засягат членове 4 и 5 от 
Директива 96/71/EО.

Or. en

Изменение 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Настоящата директива цели по-
добро изпълнение на 
Директива 96/71/EО. Следователно 
разпоредбите на настоящата 
директива са приложими, без да се 
засягат разпоредбите, предвидени в 
Директива 96/71/EО.

Or. en

Изменение 77
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Реалното командироване се 
характеризира основно с това, че 
съответните работници не търсят 
достъп до пазара на труда в
приемащата държава членка, в която 
са командировани.

Or. en

Изменение 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Предложение за директива
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Реалното командироване се 
характеризира основно с това, че 
съответните работници не търсят 
постоянен достъп до пазара на труда 
в приемащата държава членка, в 
която са командировани.

Or. en

Изменение 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 3в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) В случай на неспазване, например 
когато се установи, че даден 
работник не е реално командирован, 
предприятието следва да носи 
отговорност съгласно съответното 
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законодателство, приложимо в 
държавата членка, в която се 
извършва командироването, а всички 
лица, командировани от засегнатото 
предприятие, се считат за 
работници, упражняващи правото си 
на свободно движение в рамките на 
Съюза.

Or. en

Изменение 80
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С цел предотвратяване, избягване и 
борба със заобикалянето и/или 
злоупотребата с приложимите правила 
от страна на дружествата, които се 
възползват неправилно или с измамна 
цел от свободното предоставяне на 
услуги, предвидено в Договора, и/или 
прилагането на Директива 96/71/ЕО, 
изпълнението и мониторингът на 
понятието „командироване“ следва да 
бъдат подобрени.

(4) С цел предотвратяване, избягване и 
борба със заобикалянето и/или 
злоупотребата с приложимите правила 
от страна на дружествата, които се 
възползват неправилно или с измамна 
цел от свободното предоставяне на 
услуги, предвидено в Договора, и/или 
прилагането на Директива 96/71/ЕО, 
изпълнението и мониторингът на 
понятието „командироване“ следва да 
бъдат подобрени. За това са 
необходими проверки за спазване на 
минималните условия на труд като 
най-важно средство, за да се 
предотврати ефективно 
недекларираният труд; държавите 
членки не трябва да бъдат 
ограничавани по никакъв начин при 
провеждането на проверки, тъй като 
в противен случай не може да се 
гарантира изпълнението на практика 
на Директива 96/71/ЕО.

Or. de

Изменение 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С цел предотвратяване, избягване и 
борба със заобикалянето и/или 
злоупотребата с приложимите правила 
от страна на дружествата, които се 
възползват неправилно или с измамна 
цел от свободното предоставяне на 
услуги, предвидено в Договора, и/или 
прилагането на Директива 96/71/ЕО, 
изпълнението и мониторингът на 
понятието „командироване“ следва да 
бъдат подобрени.

(4) С цел предотвратяване, избягване и 
борба със заобикалянето и/или 
злоупотребата с приложимите правила 
от страна на дружествата, които се 
възползват неправилно или с измамна 
цел от свободното предоставяне на 
услуги, предвидено в Договора, и/или 
прилагането на Директива 96/71/ЕО, 
изпълнението и мониторингът на 
понятието „командироване“ трябва да 
бъдат приложими и следва да бъдат 
подобрени, а всяко заобикаляне на 
правилата трябва да се санкционира, 
по-специално относно общия ред и 
условия на работа.

Or. en

Изменение 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С цел предотвратяване, избягване и 
борба със заобикалянето и/или 
злоупотребата с приложимите правила 
от страна на дружествата, които се 
възползват неправилно или с измамна 
цел от свободното предоставяне на 
услуги, предвидено в Договора, и/или 
прилагането на Директива 96/71/ЕО, 
изпълнението и мониторингът на 
понятието „командироване“ следва да 
бъдат подобрени.

(4) С цел предотвратяване, избягване и 
борба със заобикалянето и/или 
злоупотребата с приложимите правила 
от страна на дружествата, които се 
възползват неправилно или с измамна 
цел от свободното предоставяне на 
услуги, предвидено в Договора, и/или 
прилагането на Директива 96/71/ЕО, 
изпълнението и мониторингът на 
понятието „командироване“ следва да 
бъдат подобрени, като се вземат 
предвид принципите на 
пропорционалност и 
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недискриминация.

Or. en

Изменение 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati 

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С цел предотвратяване, избягване и 
борба със заобикалянето и/или 
злоупотребата с приложимите правила
от страна на дружествата, които се 
възползват неправилно или с измамна 
цел от свободното предоставяне на 
услуги, предвидено в Договора, и/или 
прилагането на Директива 96/71/ЕО, 
изпълнението и мониторингът на 
понятието „командироване“ следва да 
бъдат подобрени.

(4) С цел предотвратяване, избягване и 
борба със заобикалянето и/или 
злоупотребата с приложимите правила 
от страна на дружествата, които се 
възползват неправилно или с измамна 
цел от свободното предоставяне на 
услуги, предвидено в Договора, и/или 
прилагането на Директива 96/71/ЕО, 
изпълнението и мониторингът на 
понятието „командироване“ следва да 
бъдат подобрени, а рискът от 
противоречия при прилагането на 
правото на ЕС — намален.

Or. en

Изменение 84
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) В случай на неспазване, като 
например ако се установи, че по 
отношение на даден работник не е 
налице действително командироване, 
спрямо предприятието се прилагат 
съответните законови разпоредби на 
държавата, където се предоставят 
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услугите.

Or. de

Изменение 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) В случай на неспазване, например 
когато се установи, че даден 
работник не е реално командирован, 
предприятието следва да носи 
отговорност съгласно съответното 
законодателство, приложимо в 
държавата, в която се предоставя 
услугата, а всички лица, 
командировани от засегнатото 
предприятие, се считат за 
работници, упражняващи правото си 
на свободно движение в рамките на 
Съюза.

Or. en

Изменение 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Всички въведени от директивата 
мерки трябва да бъдат обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни, така че да не 
създават административни тежести 
и да не блокират потенциала на 
дружествата, по-специално на 
малките и средните предприятия, за 
създаване на нови работни места, 
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като същевременно защитават 
командированите работници.

Or. en

Изменение 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Поради това съставните фактически 
елементи, с които се окачествява 
временният характер, присъщ на 
понятието „командироване“, което 
предполага, че работодателят следва да 
бъде действително установен в 
държавата членка, от която се извършва 
командироването, както и връзката 
между Директива 96/71/ЕО и Регламент 
(ЕО) № 593/2008 относно приложимото 
право към договорни задължения 
(наричан по-нататък „Регламент Рим I“) 
трябва да бъдат изяснени.

(5) Поради това съставните фактически 
елементи, с които се окачествява 
временният характер, присъщ на 
понятието „командироване“, което 
предполага, че работодателят следва да 
бъде действително установен в 
държавата членка, от която се извършва 
командироването, както и връзката 
между членове 45, 46 и 49 от ДФЕС,
Директива 96/71/ЕО и Регламент (ЕО) 
№ 593/2008 относно приложимото 
право към договорни задължения 
(наричан по-нататък „Регламент Рим I“) 
трябва да бъдат изяснени.

Or. en

Изменение 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Както и при Директива 96/71/ЕО, 
настоящата директива не засяга 
прилагането на правото, което съгласно 
член 8 от регламент Рим I се прилага за 
индивидуалните трудови договори, нито 

(6) Както и при Директива 96/71/ЕО, 
настоящата директива не засяга 
прилагането на правото, което съгласно 
член 8 от регламент Рим I се прилага за 
индивидуалните трудови договори, нито 
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прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2005 г. за 
координация на системите за социална 
сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 септември 2009 г. за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност.

прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2005 г. за 
координация на системите за социална 
сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 септември 2009 г. за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност, 
Регламент (ЕС) № 465/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 май 2012 г. или членове 45 и 46 
от ДФЕС. Разпоредбите на 
настоящата директива следва да не 
засягат предоставянето от страна 
на държавите членки на по-
благоприятни условия за 
командированите работници.

Or. en

Изменение 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Както и при Директива 96/71/ЕО, 
настоящата директива не засяга 
прилагането на правото, което съгласно 
член 8 от регламент Рим I се прилага за 
индивидуалните трудови договори, нито 
прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2005 г. за 
координация на системите за социална 
сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 септември 2009 г. за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност.

(6) Както и при Директива 96/71/ЕО, 
настоящата директива не засяга 
прилагането на правото, което съгласно 
член 8 от регламент Рим I се прилага за 
индивидуалните трудови договори, нито 
прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2005 г. за 
координация на системите за социална 
сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 септември 2009 г. за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност или 
членове 45 и 46 от ДФЕС.
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Разпоредбите на настоящата 
директива не засягат 
предоставянето и прилагането от 
страна на държавите членки на по-
благоприятни условия за 
командированите работници.

Or. en

Изменение 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Компетентните органи 
извършват цялостна оценка на 
всички фактически елементи, с цел да 
се определи дали работникът е реално 
командирован. Ако не е възможно да 
се посочат доказателства, 
засегнатите държави членки 
незабавно установяват тясно 
сътрудничество, с цел да изберат кое 
право се прилага по отношение на 
трудовия договор, като се основават 
на регламента Рим І.

Or. en

Изменение 91
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Зачитането на многообразието от 
национални системи на колективни 
трудови правоотношения, както и на 
автономността на социалните 

(7) Зачитането на многообразието от 
национални системи на колективни 
трудови правоотношения, както и на 
автономността на социалните 
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партньори, е признато изрично в 
Договора.

партньори, е признато изрично в 
Договора. Неправомерното прилагане 
на Директива 96/71/ЕО обаче 
подкопава тези системи. На 
злоупотребите би могло да се сложи 
край само чрез прилагане на принципа 
на „равно заплащане за равен труд“ на 
съпоставимо работно място, освен 
ако заплатата в държавата по 
произход е по-ниска. Тогава би 
трябвало да е в сила тя, тъй като 
изискването за справедливи условия и 
недискриминация е валидно не само за 
предприятията, но и за работниците.

Or. de

Изменение 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Зачитането на многообразието от 
национални системи на колективни 
трудови правоотношения, както и на 
автономността на социалните 
партньори, е признато изрично в 
Договора.

(7) Зачитането на многообразието от 
национални системи на колективни 
трудови правоотношения, както и на 
автономността на социалните 
партньори, е признато изрично в 
Договора. Това зачитане трябва да се 
изрази в разпоредби, позволяващи на 
държавите членки да използват 
широк набор от мерки в 
съответствие с националното си 
законодателство и практика, с цел 
спазване и прилагане на 
Директива 96/71/ЕО и на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Синдикалните организации имат 
важна роля в контекста на 
командироването на работници с цел 
предоставяне на услуги, тъй като в 
съответствие с националните закони 
и/или практики социалните 
партньори могат да определят 
различните нива (алтернативно или 
успоредно) на приложимите 
минимални ставки на заплащане.

(8) Настоящата директива и 
Директива 96/71/EО зачитат 
различните национални системи на 
колективни трудови правоотношения 
и признават важната роля на 
колективните преговори. Това 
включва правото на синдикалните 
организации да започват съдебни и 
административни производства от 
името на работниците и, когато е 
приложимо, да контролират и да 
осигуряват прилагането на условията 
на труд.

Or. en

Изменение 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Синдикалните организации имат 
важна роля в контекста на 
командироването на работници с цел 
предоставяне на услуги, тъй като в 
съответствие с националните закони 
и/или практики социалните 
партньори могат да определят
различните нива (алтернативно или 
успоредно) на приложимите 
минимални ставки на заплащане.

(8) Настоящата директива и 
Директива 96/71/EО не бива да се 
намесват в различните национални 
системи на колективни трудови 
правоотношения и в колективните 
преговори.

Or. en

Изменение 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour



AM\919866BG.doc 23/103 PE500.574v01-00

BG

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Синдикалните организации имат 
важна роля в контекста на 
командироването на работници с цел 
предоставяне на услуги, тъй като в 
съответствие с националните закони 
и/или практики социалните партньори
могат да определят различните нива
(алтернативно или успоредно) на 
приложимите минимални ставки на 
заплащане.

(8) Социалните партньори имат важна 
роля в контекста на командироването на 
работници с цел предоставяне на 
услуги, тъй като в съответствие с 
националните закони и/или практики те
могат да определят различните нива 
(алтернативно или успоредно) на 
приложимите минимални ставки на 
заплащане. Това право следва да върви 
заедно с отговорността им да 
разпространяват и предоставят 
информация относно 
гореспоменатите ставки.

Or. en

Изменение 96
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Синдикалните организации имат 
важна роля в контекста на 
командироването на работници с цел 
предоставяне на услуги, тъй като в 
съответствие с националните закони 
и/или практики социалните партньори
могат да определят различните нива
(алтернативно или успоредно) на 
приложимите минимални ставки на 
заплащане.

(8) Социалните партньори имат важна 
роля в контекста на командироването на 
работници с цел предоставяне на 
услуги, тъй като в съответствие с 
националните закони и/или практики те
могат да определят различните нива
(алтернативно или успоредно) на 
приложимите минимални ставки на 
заплащане. Това право следва да бъде 
обвързано със задължението им да 
изплащат минимално възнаграждение 
и да предоставят информация за него.

Or. cs
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Изменение 97
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Синдикалните организации имат 
важна роля в контекста на 
командироването на работници с цел 
предоставяне на услуги, тъй като в 
съответствие с националните закони 
и/или практики социалните партньори 
могат да определят различните нива 
(алтернативно или успоредно) на 
приложимите минимални ставки на 
заплащане.

(8) Синдикалните организации в много 
държави членки имат важна роля в 
контекста на командироването на 
работници с цел предоставяне на 
услуги, тъй като в съответствие с 
националните закони и/или практики 
социалните партньори могат да 
определят различните нива 
(алтернативно или успоредно) на 
приложимите минимални ставки на 
заплащане.

Or. de

Изменение 98
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Контролните органи в 
държавите членки имат най-
важната роля при осигуряване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО. 
Недекларираният труд може да бъде 
преборен само чрез провеждане на 
ефективни и ефикасни проверки за 
спазване на минималните условия на 
труд. Държавите членки не трябва да 
бъдат ограничавани по никакъв начин 
при провеждането на проверки.

Or. de
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Изменение 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се гарантира, че даден 
командирован работник получава 
точното заплащане и при условие че 
специфичните добавки, свързани с 
командироването, могат да се смятат за 
част от минималните ставки на 
заплащане, тези добавки следва да се 
приспадат от възнаграждението 
единствено ако това е предвидено от 
националното законодателство, 
колективните трудови договори и/или 
практиките в приемащата държава
членка.

(9) За да се гарантира, че даден 
командирован работник получава 
точното заплащане на добавките, 
свързани с командироването, те могат 
да се смятат за част от минималните 
ставки на заплащане, както е 
предвидено от националното 
законодателство, колективните трудови 
договори и/или практиките в
държавата членка, в която се 
извършва командироването.
Специфичните добавки, свързани с 
командироването, следва да бъдат 
взети под внимание, в случай че се 
плащат на час и без оглед на 
обстоятелствата, свързани с 
извършваната работа. Добавките, 
които се изплащат за покриване на 
реално направени във връзка с 
командироването разходи, като 
разноски за път, храна и настаняване, 
не следва да бъдат вземани под
внимание, тъй като 
възстановяването на подобни разходи 
е задължение на работодателя.

Or. en

Изменение 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Предложение за директива
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се гарантира, че даден 
командирован работник получава 
точното заплащане и при условие че 
специфичните добавки, свързани с 
командироването, могат да се смятат за 
част от минималните ставки на 
заплащане, тези добавки следва да се 
приспадат от възнаграждението 
единствено ако това е предвидено от 
националното законодателство, 
колективните трудови договори и/или 
практиките в приемащата държава 
членка.

(9) За да се гарантира, че даден 
командирован работник получава 
точното заплащане и при условие че 
специфичните добавки, свързани с 
командироването, могат да се смятат за 
част от минималните ставки на 
заплащане, тези добавки следва да се 
приспадат от възнаграждението 
единствено ако това е предвидено от 
националното законодателство, 
колективните трудови договори и/или 
практиките в приемащата държава 
членка.

Законодателството в държавата 
членка по установяване определя дали 
работодателят е длъжен да 
предоставя или възстановява 
разходите за път, храна, 
настаняване. Дали те ще бъдат 
включени в минималната ставка 
обаче зависи от законодателството 
на приемащата държава членка.

Or. en

Изменение 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Настоящата директива, 
Директива 96/71/ЕО и 
Директива 2008/104/ЕО следва да 
гарантират, че работниците на 
временно трудово правоотношение, 
които също са командировани 
работници, се възползват от най-
изгодните условия на заетост.
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Or. en

Изменение 102
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
изпълнението са ключови елементи при 
защитата на правата на 
командированите работници, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на правилата 
на Съюза, приложими в тази област. 
Тясното сътрудничество между 
Комисията и държавите членки 
следователно е от съществено значение, 
без да се пренебрегва важната роля на 
инспекциите по труда и социалните 
партньори в това отношение.

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
изпълнението са ключови елементи при 
защитата на правата на 
командированите работници, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на правилата 
на Съюза, приложими в тази област. 
Тясното сътрудничество между 
Комисията и държавите членки 
следователно е от съществено значение, 
без в никакъв случай да се пренебрегва 
съществената роля на инспекциите по 
труда и социалните партньори в това 
отношение. Недекларираният труд 
може да бъде преборен само чрез 
провеждане на ефективни и ефикасни 
проверки за спазване на минималните 
условия на труд. Държавите членки 
не трябва да бъдат ограничавани по 
никакъв начин при провеждането на 
проверки.

Or. de

Изменение 103
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
изпълнението са ключови елементи при 

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
изпълнението са ключови елементи при 



PE500.574v01-00 28/103 AM\919866BG.doc

BG

защитата на правата на 
командированите работници, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на правилата 
на Съюза, приложими в тази област. 
Тясното сътрудничество между 
Комисията и държавите членки 
следователно е от съществено 
значение, без да се пренебрегва 
важната роля на инспекциите по труда 
и социалните партньори в това 
отношение.

защитата на правата на 
командированите работници, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на правилата 
на Съюза, приложими в тази област. 
Следователно е от съществено 
значение да се установи и поддържа 
тясно сътрудничество между
държавите членки, Комисията и 
съответните национални, регионални 
и местни участници, включително
инспекциите по труда и социалните 
партньори в това отношение.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи в приемащите държави и в държавите по произход трябва 
преди всичко да си сътрудничат на двустранна основа, за да се гарантира 
навременната и ефективна защита при нарушаване на правата на командированите 
работници, както и да се гарантира общото прилагане на правилата. Комисията 
играе важна роля, но въпреки това в основата на това сътрудничество трябва да 
бъдат националните, регионалните и местните регулаторни органи и социални 
партньори поради разликите в режимите на инспектирането на труда в държавите 
членки.

Изменение 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
изпълнението са ключови елементи при 
защитата на правата на 
командированите работници, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на правилата 
на Съюза, приложими в тази област. 
Тясното сътрудничество между 
Комисията и държавите членки 

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
изпълнението са ключови елементи при 
защитата на правата на 
командированите работници и 
гарантирането на правото на 
предприятията да предоставят 
услуги в друга държава членка, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на правилата 
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следователно е от съществено значение, 
без да се пренебрегва важната роля на 
инспекциите по труда и социалните 
партньори в това отношение.

на Съюза, приложими в тази област. 
Тясното сътрудничество между 
Комисията и държавите членки 
следователно е от съществено значение, 
без да се пренебрегва важната роля на 
инспекциите по труда и социалните 
партньори в това отношение.

Or. en

Изменение 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
изпълнението са ключови елементи при 
защитата на правата на 
командированите работници, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на правилата 
на Съюза, приложими в тази област. 
Тясното сътрудничество между 
Комисията и държавите членки 
следователно е от съществено значение, 
без да се пренебрегва важната роля на 
инспекциите по труда и социалните 
партньори в това отношение.

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
изпълнението са ключови елементи при 
защитата на правата на 
командированите работници, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на правилата 
на Съюза, приложими в тази област. 
Тясното сътрудничество между 
Комисията и държавите членки 
следователно е от съществено значение, 
като се подчертава важната роля на 
инспекциите по труда и социалните 
партньори в това отношение.

Or. en

Изменение 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
изпълнението са ключови елементи при 
защитата на правата на 
командированите работници, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на правилата 
на Съюза, приложими в тази област. 
Тясното сътрудничество между 
Комисията и държавите членки 
следователно е от съществено 
значение, без да се пренебрегва важната 
роля на инспекциите по труда и 
социалните партньори в това 
отношение.

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
изпълнението са ключови елементи при 
защитата на правата на 
командированите работници, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на правилата 
на Съюза, приложими в тази област. 
Тясното сътрудничество между 
държавите членки, подкрепяно от 
Комисията, е от съществено значение, 
без да се пренебрегва важната роля на 
инспекциите по труда и социалните 
партньори в това отношение.

Or. en

Изменение 107
Marian Harkin

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
изпълнението са ключови елементи при 
защитата на правата на 
командированите работници, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на правилата 
на Съюза, приложими в тази област. 
Тясното сътрудничество между 
Комисията и държавите членки 
следователно е от съществено 
значение, без да се пренебрегва 
важната роля на инспекциите по труда 
и социалните партньори в това 
отношение.

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
изпълнението са ключови елементи при 
защитата на правата на 
командированите работници, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на правилата 
на Съюза, приложими в тази област. 
Тясното сътрудничество между 
държавите членки, Комисията,
инспекциите по труда и социалните 
партньори е от съществено значение.

Or. en
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Изменение 108
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Строгите, редовни и гъвкави 
проверки в държавите членки са от 
основно значение. Трябва да се осигури 
също така адекватно финансиране, за 
да могат компетентните органи да 
откриват случаите на заобикаляне и 
да се борят срещу тях. Държавите 
членки имат право да осъществяват 
всякакви необходими проверки с оглед 
на пълното спазване на 
Директива 96/71/EО и на 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. de

Изменение 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Ефективните, редовни и гъвкави 
проверки са от основно значение и 
трябва да се осигури адекватно 
финансиране, за да могат 
компетентните органи да откриват 
случаите на злоупотреби и 
заобикаляне и да се борят срещу тях. 
Държавите членки следва да имат 
право да осъществяват всякакви 
форми на контрол, необходими за 
постигане на пълно съответствие с 
член 5 от Директива 96/71/EО и с 
разпоредбите на настоящата 
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директива.

Or. en

Изменение 110
Martin Kastler

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Строгите, редовни и гъвкави 
проверки в държавите членки са от 
основно значение и трябва да се 
гарантира провеждането им в цяла 
Европа от компетентните 
национални органи.

Or. de

Изменение 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Държавите членки предприемат 
подходящи мерки за предотвратяване 
на злоупотребите с 
Директива 96/71/ЕО и настоящата 
директива и/или на тяхното 
заобикаляне от страна на 
предприятията, с цел лишаване на 
командированите работници от 
правата им или непредоставяне на 
такива права.

Or. en
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Изменение 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Командировани работници не се 
използват за заместване на 
стачкуващи работници.

Or. en

Изменение 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 10б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Командировани работници не 
следва да бъдат използвани за 
заместване на стачкуващи 
работници.

Or. en

Изменение 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 10б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Компетентните органи 
извършват цялостна оценка на 
всички фактически елементи, с цел да 
се определи дали дадено предприятие 
осъществява реална дейност. Ако не е 
възможно да се посочат 



PE500.574v01-00 34/103 AM\919866BG.doc

BG

доказателства, се счита, че 
предприятието е установено в 
държавата, в която предоставя 
услугите си.

Or. en

Изменение 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 10в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10в) Държавите членки имат право 
да осъществяват всякакви форми на 
контрол, необходими за постигане на 
пълно съответствие с член 5 от 
Директива 96/71/EО и с разпоредбите 
на настоящата директива. 
Строгите, редовни и гъвкави проверки 
в държавите членки са от основно 
значение и трябва да се осигури 
адекватно финансиране, за да могат 
компетентните органи да откриват 
случаите на заобикаляне и да се борят 
срещу тях.

Or. en

Изменение 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Взаимното доверие, духът на 
сътрудничество, непрекъснатият 
диалог и взаимното разбирателство са 
от съществено значение в това 

(11) Като се има предвид, че 
приемащата държава членка 
разполага с ограничена възможност 
да установи фактическите елементи 
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отношение. по отношение на чуждестранното 
предприятие, сътрудничеството с 
държавата членка по установяване е 
от ключово значение и трябва да бъде 
допълнително подобрявано. Взаимното 
доверие, духът на подпомагане, 
непрекъснатият диалог и взаимното 
разбирателство са от съществено 
значение в това отношение.

Or. en

Изменение 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки за 
предотвратяване на злоупотребата с 
Директива 96/71/ЕО и настоящата 
директива и/или на тяхното 
заобикаляне от страна на 
предприятията, с цел лишаване на 
командированите работници от 
техните права или непредоставяне на 
такива права. По-специално, следва да 
бъдат предотвратявани 
изпращането на командировани 
работници с цел заместване на 
стачкуващи такива, 
последователните назначения на една 
и съща позиция и фалшивият статут 
на самостоятелно заето лице.

Or. en

Изменение 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Sylvana Rapti, Ole Christensen

Предложение за директива
Съображение 11б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Компетентните органи следва 
да направят цялостна оценка на 
всички фактически елементи, за да се 
определи дали дадено предприятие 
действително е установено в 
държава членка, различна от тази, в 
която извършва услугите си. 
Държавите членки следва да следят 
дали предприятията предоставят 
необходимите доказателства. Ако не 
може да бъде установено, че реалната 
основна дейност се извършва извън 
държавата членка по установяване, 
предприятието следва, за целите на 
настоящата директива и на 
Директива 96/71/ЕО, да се счита за 
установено в държавата членка, в 
която се осъществява 
командироването.

Or. en

Изменение 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 11в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11в) За да се прецени дали даден 
командирован работник изпълнява 
временна заетост в държава членка, 
различна от тази, в която той или 
тя обикновено работи, следва да 
бъдат разгледани всички елементи, 
които характеризират тази работа и 
положението на работника. 
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Държавите членки следва да следят 
дали предприятията предоставят 
необходимите доказателства. Ако не
може да бъде установено, че даден 
работник е командирован по смисъла 
на настоящата директива и на 
Директива 96/71/ЕО, той/тя следва да 
се считат за обичайно наети в 
държавата членка, в която се 
осъществява командироването, по 
смисъла на Регламент № 593/2008.

Or. en

Изменение 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Предложение за директива
Съображение 11г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11г) В случай че редът и условията на 
работа в държавата членка по 
установяване и/или в държавата 
членка, в която се осъществява 
командироването, са по-
благоприятни за командированите 
работници от посочените в 
настоящата директива и/или в 
Директива 96/71/ЕО, се прилагат по-
благоприятните ред и условия.

Or. en

Изменение 121
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За целите на по-доброто и 
уеднаквено в по-голяма степен 
прилагане на Директива 96/71/ЕО е 
целесъобразно да се предвиди 
електронна система за обмен на 
информация, с която да се улеснява 
административното сътрудничество, и 
компетентните органи следва да 
използват Информационната система за 
вътрешния пазар („IMI“) във възможно 
най-голяма степен. Това обаче не 
следва да изключва прилагането на 
двустранни спогодби или споразумения 
относно административното 
сътрудничество.

(12) За целите на по-доброто и 
уеднаквено в по-голяма степен 
прилагане на Директива 96/71/ЕО е 
целесъобразно да се предвиди 
електронна система за обмен на 
информация, с която да се улеснява 
административното сътрудничество, и 
компетентните органи следва да 
използват единствено
Информационната система за 
вътрешния пазар („IMI“) при всички 
случаи, когато това е възможно. Това 
обаче не следва да засяга прилагането 
на двустранни спогодби или 
споразумения относно 
административното сътрудничество в 
области, в които системата „IMI“е 
неприложима.

Or. cs

Изменение 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За целите на по-доброто и 
уеднаквено в по-голяма степен 
прилагане на Директива 96/71/ЕО е 
целесъобразно да се предвиди 
електронна система за обмен на 
информация, с която да се улеснява 
административното сътрудничество, и 
компетентните органи следва да 
използват Информационната система за 
вътрешния пазар („IMI“) във възможно 
най-голяма степен. Това обаче не следва 
да изключва прилагането на двустранни 
спогодби или споразумения относно 
административното сътрудничество.

(12) За целите на по-доброто и 
уеднаквено в по-голяма степен 
прилагане на Директива 96/71/ЕО е 
целесъобразно да се предвиди 
електронна система за обмен на 
информация, с която да се улеснява 
административното сътрудничество, и 
компетентните органи следва да 
използват Информационната система за 
вътрешния пазар („IMI“) във възможно 
най-голяма степен. Това обаче не следва 
да изключва прилагането на двустранни 
спогодби или споразумения относно 
административното сътрудничество, 
тъй като тези установени механизми 
на сътрудничество са доказали 
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своята ползотворност.

Or. en

Изменение 123
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За целите на по-доброто и 
уеднаквено в по-голяма степен 
прилагане на Директива 96/71/ЕО е 
целесъобразно да се предвиди 
електронна система за обмен на 
информация, с която да се улеснява 
административното сътрудничество, и 
компетентните органи следва да 
използват Информационната система за 
вътрешния пазар („IMI“) във възможно 
най-голяма степен. Това обаче не следва 
да изключва прилагането на двустранни 
спогодби или споразумения относно 
административното сътрудничество.

(12) За целите на по-доброто и 
уеднаквено в по-голяма степен 
прилагане на Директива 96/71/ЕО е 
целесъобразно да се предвиди 
електронна система за обмен на 
информация, с която да се улеснява 
административното сътрудничество, и 
компетентните органи следва да 
използват Информационната система за 
вътрешния пазар („IMI“) във възможно 
най-голяма степен. Това обаче не 
изключва прилагането на двустранни 
спогодби или споразумения относно 
административното сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Двустранното сътрудничество между компетентните органи е основен механизъм за 
осигуряване на защитата на правата на командированите работници. Трябва да се 
подчертае, че настоящата директива позволява двустранното и/или многостранното 
сътрудничество, като в същото време признава потенциалната полза от 
въвеждането на системата „IMI“ за улесняване на трансфера на информация.

Изменение 124
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При административното 
сътрудничество и взаимопомощ между 
държавите членки следва да се спазват 
правилата относно защитата на личните 
данни, установени в 
Директива 95/46/ЕО, а по отношение на 
административното сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар („IMI“) следва също 
така да се спазват разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата 
на лицата по отношение на обработката 
на лични данни от институции и органи 
на Общността и за свободното движение 
на такива данни и Регламент (ЕС) № ххх 
(регламент за IMI) относно 
административното сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар („IMI“).

(13) При административното 
сътрудничество и всеобхватната и 
експедитивна взаимопомощ между 
държавите членки следва да се спазват 
правилата относно защитата на личните 
данни, установени в 
Директива 95/46/ЕО, а по отношение на 
административното сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар („IMI“) следва също 
така да се спазват разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата 
на лицата по отношение на обработката 
на лични данни от институции и органи 
на Общността и за свободното движение 
на такива данни и Регламент (ЕС) № ххх 
(регламент за IMI) относно 
административното сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар („IMI“).

Or. de

Изменение 125
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на 
държавите членки да направят 
информацията относно реда и 
условията на работа общодостъпна и да 
предоставят ефективен достъп до нея не 
само за доставчиците на услуги от други 
държави членки, но и за съответните 
командировани работници.

(14) Затрудненията за достъп до 
информация относно реда и условията 
на работа често пъти подтикват 
доставчиците на услуги да не 
прилагат съществуващите правила. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че тази информация е
общодостъпна, и да предоставят 
ефективен достъп до нея не само за 
доставчиците на услуги от други 
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държави членки, но и за съответните 
командировани работници. Това
задължение следва да бъде определено 
още по-конкретно, особено що се 
отнася до общозадължителните 
колективни трудови договори.

Or. cs

Изменение 126
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на
държавите членки да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна и да 
предоставят ефективен достъп до 
нея не само за доставчиците на услуги 
от други държави членки, но и за 
съответните командировани 
работници.

(14) Държавите членки трябва да 
информират Комисията как 
възнамеряват да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна и достъпна за 
командированите работници и за 
доставчиците на услуги от други 
държави членки.

Or. en

Обосновка

Езиково пояснение

Изменение 127
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на 

(14) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на 



PE500.574v01-00 42/103 AM\919866BG.doc

BG

държавите членки да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна и да 
предоставят ефективен достъп до нея не 
само за доставчиците на услуги от други 
държави членки, но и за съответните 
командировани работници.

държавите членки да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна и да 
предоставят ефективен достъп до нея не 
само за доставчиците на услуги от други 
държави членки, но и за съответните 
командировани работници. Държавата 
членка по произход на доставчика или 
работника следва да осигурява превод 
на информацията относно условията 
на труд и заетост на неговия език.

Or. fr

Изменение 128
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на 
държавите членки да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна и да 
предоставят ефективен достъп до нея не 
само за доставчиците на услуги от други 
държави членки, но и за съответните 
командировани работници.

(14) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на 
държавите членки да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна безплатно и 
да предоставят ефективен достъп до нея 
не само за доставчиците на услуги от 
други държави членки, но и за 
съответните командировани работници.

Командированите работници имат 
индивидуално право на информация и 
консултация относно приложимите 
ред и условия на работа. Задача на 
държавите членки е да създадат 
подходящи структури, към които 
могат да се обръщат 
командированите работници.

Or. de
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Изменение 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на 
държавите членки да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна и да 
предоставят ефективен достъп до нея не 
само за доставчиците на услуги от други 
държави членки, но и за съответните 
командировани работници.

(14) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на 
държавите членки да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна и да 
предоставят ефективен и безплатен
достъп до нея не само за доставчиците 
на услуги от други държави членки, но 
и за съответните командировани 
работници. Неспазването трябва да се 
санкционира, тъй като сериозно 
възпрепятства изпълнението и 
нарушава лоялната конкуренция на 
единния пазар.

Or. en

Изменение 130
Martin Kastler

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на 
държавите членки да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна и да 
предоставят ефективен достъп до нея не 
само за доставчиците на услуги от други 
държави членки, но и за съответните 
командировани работници.

(14) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на 
държавите членки да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна безплатно и 
да предоставят ефективен достъп до нея 
не само за доставчиците на услуги от 
други държави членки, но и за 
съответните командировани работници.

Or. de
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Изменение 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на 
държавите членки да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна и да 
предоставят ефективен достъп до нея не 
само за доставчиците на услуги от други 
държави членки, но и за съответните 
командировани работници.

(14) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на 
държавите членки да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна и да 
предоставят ефективен и безплатен
достъп до нея не само за доставчиците 
на услуги от други държави членки, но 
и за съответните командировани 
работници.

Or. en

Изменение 132
Martin Kastler

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Командированите работници 
имат право на информация и 
консултация относно приложимите 
ред и условия на работа. Държавите 
членки са длъжни да създадат 
подходящи информационни звена, към 
които командированите работници 
да могат да се обръщат безплатно.

Or. de

Изменение 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Командированите работници 
имат индивидуално право на 
информация и консултация относно 
приложимите ред и условия на 
работа. Държавите членки са 
отговорни за създаването на 
подходящи органи, към които 
командированите работници могат 
да се обръщат в тази връзка.

Or. en

Изменение 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Командированите работници 
имат право на информация и 
консултация относно засягащите ги 
ред и условия на труд и заетост. 
Държавите членки създават такива 
центрове за информация и 
консултация, към които 
командированите работници могат 
да се обръщат, и осигуряват 
финансова подкрепа за тях.

Or. en

Изменение 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Когато редът и условията на 
работа са определени в колективни 
трудови договори, които са обявени за 
общоприложими, държавите членки 
следва да гарантират, че тези 
колективни договори са официално 
публикувани и достъпни.

Or. en

Изменение 136
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В рамките на настоящата 
директива държавите членки следва 
да определят начина, по който на 
доставчиците и получателите ще се 
осигурява леснодостъпна целева 
информация, като е за предпочитане 
достъпът до тази информация да се 
осъществява през уебсайт в 
съответствие със стандартите за 
достъпност на уебсайтовете. Тези 
уебсайтове следва да включват по-
специално всякакви уебсайтове, 
създадени по силата на 
законодателството на ЕС с оглед 
насърчаване на предприемачеството 
и/или развитието на трансграничните
услуги.

(15) Във всяка държава членка следва 
да бъде установен единен източник на 
информация с оглед на това да се 
гарантира, че информацията е 
юридически точна и достъпна. 
Държавите членки следва да 
определят единни национални 
уебсайтове, които да съдържат по-
специално информация относно реда и 
условията на работа, приложими за 
командированите работници на 
територията им, както и връзки към
всякакви уебсайтове, създадени по 
силата на законодателството на ЕС с 
оглед насърчаване на 
предприемачеството и/или развитието 
на трансграничното предоставяне на
услуги.

Or. cs

Изменение 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) С цел подобряване и улесняване 
на взаимопомощта и 
трансграничното сътрудничество 
между компетентните органи в 
държавите членки, следва да се развие 
обща за ЕС система за уведомяване 
или регистрация, основана на 
съществуващите системи в 
държавите членки и съвместима с 
тях, в съответствие с правилата 
относно защитата на личните 
данни. С цел тази система да 
съответства на принципа за 
недискриминация и лоялна 
конкуренция Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
оценка за въздействието относно 
приложимостта на такава система.

Or. en

Изменение 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да
прилагат само някои мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 

(16) От изключително значение е 
приемащата държава членка да 
продължи да извършва контрол и 
наблюдение, както е посочено в член 5 
от Директива 96/71/ЕО. За да се 
осигури правилното прилагане и с цел 
мониторинг на спазването на 
съществените правила относно реда и 
условията на работа, които трябва да 
бъдат спазвани по отношение на 
командированите работници, държавите 
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услуги. Тези мерки и изисквания 
могат да бъдат налагани единствено 
при условие че компетентните 
органи не могат да изпълняват 
ефективно задачите си по надзора без 
исканата информация и 
необходимата информация не може 
да бъде получена лесно от 
работодателя на командированите 
работници или от органите на 
държавата членка по установяване 
на доставчика на услуги в разумен 
срок и/или по-малко ограничителни 
мерки не биха гарантирали 
постигането на целите на 
преценените за необходими 
национални мерки за контрол.

членки прилагат необходимите мерки 
за контрол или административни 
формалности към предприятията, които 
командироват работници с цел 
предоставяне на услуги.

Or. en

Изменение 139
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат само някои мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 
услуги. Тези мерки и изисквания могат 
да бъдат налагани единствено при 
условие че компетентните органи не 
могат да изпълняват ефективно 
задачите си по надзора без исканата 
информация и необходимата 
информация не може да бъде получена 

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат по всяко време всякакви 
преценени от тях за ефективни и 
необходими за съответната цел
мерки за контрол или административни 
формалности към предприятията, които 
командироват работници с цел 
предоставяне на услуги. Ефективните 
и ефикасни мерки за контрол не 
трябва да бъдат ограничавани по 
никакъв начин, тъй като иначе 
борбата с недекларирания труд би 
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лесно от работодателя на 
командированите работници или от 
органите на държавата членка по 
установяване на доставчика на услуги 
в разумен срок и/или по-малко 
ограничителни мерки не биха 
гарантирали постигането на целите 
на преценените за необходими 
национални мерки за контрол.

станала невъзможна.

Or. de

Изменение 140
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат само някои мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 
услуги. Тези мерки и изисквания 
могат да бъдат налагани единствено 
при условие че компетентните 
органи не могат да изпълняват 
ефективно задачите си по надзора без 
исканата информация и 
необходимата информация не може 
да бъде получена лесно от 
работодателя на командированите 
работници или от органите на 
държавата членка по установяване 
на доставчика на услуги в разумен 
срок и/или по-малко ограничителни 
мерки не биха гарантирали 
постигането на целите на 

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат всякакви смятани за 
ефективни и необходими за тази цел 
мерки за контрол или административни 
формалности към предприятията, които 
командироват работници с цел 
предоставяне на услуги.
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преценените за необходими
национални мерки за контрол.

Or. de

Изменение 141
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат само някои мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 
услуги. Тези мерки и изисквания 
могат да бъдат налагани единствено 
при условие че компетентните 
органи не могат да изпълняват 
ефективно задачите си по надзора без 
исканата информация и 
необходимата информация не може 
да бъде получена лесно от 
работодателя на командированите 
работници или от органите на 
държавата членка по установяване 
на доставчика на услуги в разумен 
срок и/или по-малко ограничителни 
мерки не биха гарантирали 
постигането на целите на 
преценените за необходими 
национални мерки за контрол.

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат всякакви мерки за контрол или 
административни формалности, които 
считат за ефективни и необходими за 
тази цел, към предприятията, които 
командироват работници с цел 
предоставяне на услуги.

Or. en
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Изменение 142
Martin Kastler

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат само някои мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 
услуги. Тези мерки и изисквания 
могат да бъдат налагани единствено 
при условие че компетентните органи 
не могат да изпълняват ефективно 
задачите си по надзора без исканата 
информация и необходимата 
информация не може да бъде получена 
лесно от работодателя на 
командированите работници или от 
органите на държавата членка по 
установяване на доставчика на услуги 
в разумен срок и/или по-малко 
ограничителни мерки не биха 
гарантирали постигането на целите 
на преценените за необходими
национални мерки за контрол.

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат всякакви смятани за 
ефективни и необходими за тази цел 
мерки за контрол или административни 
формалности към предприятията, които 
командироват работници с цел 
предоставяне на услуги.

Or. de

Изменение 143
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
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спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат само някои мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 
услуги. Тези мерки и изисквания 
могат да бъдат налагани единствено 
при условие че компетентните 
органи не могат да изпълняват 
ефективно задачите си по надзора без 
исканата информация и 
необходимата информация не може 
да бъде получена лесно от 
работодателя на командированите 
работници или от органите на 
държавата членка по установяване 
на доставчика на услуги в разумен 
срок и/или по-малко ограничителни 
мерки не биха гарантирали 
постигането на целите на 
преценените за необходими 
национални мерки за контрол.

спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат необходимите мерки за 
контрол или административни 
формалности към предприятията, които 
командироват работници с цел 
предоставяне на услуги.

Or. de

Изменение 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
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прилагат само някои мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 
услуги. Тези мерки и изисквания 
могат да бъдат налагани единствено 
при условие че компетентните 
органи не могат да изпълняват 
ефективно задачите си по надзора без 
исканата информация и 
необходимата информация не може 
да бъде получена лесно от 
работодателя на командированите 
работници или от органите на 
държавата членка по установяване 
на доставчика на услуги в разумен 
срок и/или по-малко ограничителни 
мерки не биха гарантирали 
постигането на целите на 
преценените за необходими 
национални мерки за контрол.

прилагат необходимите мерки за 
контрол и административни 
формалности към предприятията, които 
командироват работници, с цел 
предоставяне на услуги, за 
осъществяване на ефективна борба с 
измамите и нелоялната конкуренция.

Or. en

Изменение 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат само някои мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 
услуги. Тези мерки и изисквания 
могат да бъдат налагани единствено 
при условие че компетентните 

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат всички мерки за контрол или 
административни формалности, които 
считат за ефективни и необходими за 
тази цел, към предприятията, които 
командироват работници с цел
предоставяне на услуги.
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органи не могат да изпълняват 
ефективно задачите си по надзора без 
исканата информация и 
необходимата информация не може 
да бъде получена лесно от 
работодателя на командированите 
работници или от органите на 
държавата членка по установяване 
на доставчика на услуги в разумен 
срок и/или по-малко ограничителни 
мерки не биха гарантирали 
постигането на целите на 
преценените за необходими 
национални мерки за контрол.

Or. fr

Изменение 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да
прилагат само някои мерки за контрол
или административни формалности
към предприятията, които 
командироват работници с цел 
предоставяне на услуги. Тези мерки и 
изисквания могат да бъдат налагани 
единствено при условие че 
компетентните органи не могат да 
изпълняват ефективно задачите си по 
надзора без исканата информация и 
необходимата информация не може да 
бъде получена лесно от работодателя на 
командированите работници или от 
органите на държавата членка по 

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, следва да се гарантира 
известно равнище на хармонизиране 
на мерките за контрол или 
административните формалности. 
Отвъд това минимално изискване
държавите членки следва да запазят 
свободата да предприемат всички 
подходящи мерки за ефективен
контрол на условията за намеса на
предприятията, предоставящи услуги 
на тяхна територия, и на условията 
на труд и заетост на 
командированите работници. Тези 
мерки и изисквания за контрол могат 
да бъдат налагани във всички случаи
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установяване на доставчика на услуги в 
разумен срок и/или по-малко 
ограничителни мерки не биха 
гарантирали постигането на целите на 
преценените за необходими национални 
мерки за контрол.

единствено при условие че 
компетентните органи не могат да 
изпълняват ефективно задачите си по 
надзора без исканата информация и 
необходимата информация не може да 
бъде получена лесно от работодателя на 
командированите работници или от 
органите на държавата членка по 
установяване на доставчика на услуги в 
разумен срок и/или по-малко 
ограничителни мерки не биха 
гарантирали постигането на целите на 
преценените за необходими национални 
мерки за контрол.

Or. fr

Изменение 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат само някои мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 
услуги. Тези мерки и изисквания могат 
да бъдат налагани единствено при 
условие че компетентните органи не 
могат да изпълняват ефективно задачите 
си по надзора без исканата информация
и необходимата информация не може 
да бъде получена лесно от 
работодателя на командированите 
работници или от органите на 
държавата членка по установяване 
на доставчика на услуги в разумен 
срок и/или по-малко ограничителни 

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат всички мерки за контрол или 
административни формалности, които 
считат за ефективни и необходими за 
тази цел, към предприятията, които 
командироват работници с цел 
предоставяне на услуги. Тези мерки и 
изисквания могат да бъдат налагани при 
условие че компетентните органи не 
могат да изпълняват ефективно задачите 
си по надзора без исканата информация.
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мерки не биха гарантирали 
постигането на целите на 
преценените за необходими 
национални мерки за контрол.

Or. en

Изменение 148
Csaba Őry

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат само някои мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 
услуги. Тези мерки и изисквания могат 
да бъдат налагани единствено при 
условие че компетентните органи не 
могат да изпълняват ефективно задачите 
си по надзора без исканата информация 
и необходимата информация не може да 
бъде получена лесно от работодателя на 
командированите работници или от 
органите на държавата членка по
установяване на доставчика на услуги в 
разумен срок и/или по-малко 
ограничителни мерки не биха 
гарантирали постигането на целите на 
преценените за необходими национални 
мерки за контрол.

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат само някои мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 
услуги. Всички мерки и изисквания за 
контрол следва да са уеднаквени на 
равнището на Съюза и могат да бъдат 
налагани единствено при условие че 
компетентните органи не могат да 
изпълняват ефективно задачите си по 
надзора без исканата информация и 
необходимата информация не може да 
бъде получена лесно от работодателя на 
командированите работници или от 
органите на държавата членка по 
установяване на доставчика на услуги в 
разумен срок и/или по-малко 
ограничителни мерки не биха 
гарантирали постигането на целите на 
преценените за необходими национални 
мерки за контрол.

Or. hu
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Изменение 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат само някои мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 
услуги. Тези мерки и изисквания могат 
да бъдат налагани единствено при 
условие че компетентните органи не 
могат да изпълняват ефективно задачите 
си по надзора без исканата информация 
и необходимата информация не може да 
бъде получена лесно от работодателя на 
командированите работници или от 
органите на държавата членка по 
установяване на доставчика на услуги в 
разумен срок и/или по-малко 
ограничителни мерки не биха 
гарантирали постигането на целите на 
преценените за необходими национални 
мерки за контрол.

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат само такива мерки за контрол 
или административни формалности към 
предприятията, които командироват 
работници с цел предоставяне на 
услуги. Мерките за контрол или 
административните формалности 
следва да бъдат пропорционални и да 
не водят до необосновани, прекомерни 
административни тежести. Тези 
мерки и изисквания могат да бъдат 
налагани единствено при условие че 
компетентните органи не могат да 
изпълняват ефективно задачите си по 
надзора без исканата информация и 
необходимата информация не може да 
бъде получена лесно от работодателя на 
командированите работници или от 
органите на държавата членка по 
установяване на доставчика на услуги в 
разумен срок и/или по-малко 
ограничителни мерки не биха 
гарантирали постигането на целите на 
преценените за необходими национални 
мерки за контрол.

Or. en

Изменение 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Всяка оценка на риска следва да 
има за цел да установи стопанските 
сектори, в които има концентрация 
на наемане на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, на тяхната територия. При 
изготвянето на подобна оценка на 
риска следва да бъдат взети под 
внимание специфичните проблеми и 
потребности на конкретните 
сектори, предишните случаи на 
нарушения, информацията, 
предоставена от социалните 
партньори по места, практиките на 
заобикаляне, както и уязвимостта на 
определени групи работници.

Or. en

Изменение 151
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Една всеобхватна система за 
превантивни мерки и мерки за контрол, 
заедно с възпиращи санкции с цел 
установяване и предотвратяване на 
отделни случаи на фалшив статус 
като самостоятелно заети лица, би 
следвало да допринесат за 
ефективната борба със скритата 
заетост.

(17) Всички форми на неправомерно 
използване на статута на 
самостоятелно заето лице трябва да 
бъдат забранени чрез всеобхватна 
система за превантивни мерки за 
контрол и възпиращи санкции.

Or. en
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Обосновка

Езиково пояснение

Изменение 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Една всеобхватна система за 
превантивни мерки и мерки за контрол, 
заедно с възпиращи санкции с цел 
установяване и предотвратяване на 
отделни случаи на фалшив статус като 
самостоятелно заети лица, би следвало 
да допринесат за ефективната борба със 
скритата заетост.

(17) Една всеобхватна и ефективна
система за превантивни мерки и мерки 
за контрол, заедно с възпиращи санкции 
с цел установяване и предотвратяване 
на отделни случаи на фалшив статус 
като самостоятелно заети лица, би 
следвало да допринесат за ефективната 
борба със скритата заетост. В този 
контекст особено важно е 
компетентните органи в държавите 
членки да разполагат със средствата 
да проверяват дали съществува 
ситуация на зависимост между 
лицето, което твърди, че е 
самостоятелно заето, и неговия или 
нейния работодател.

Or. en

Изменение 153
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Ефективното осигуряване на 
изпълнението на действащите 
условия на работа обхващат и 
борбата с фиктивната 
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самостоятелна заетост. Това е от 
решаващо значение, за да се 
предотвратят възможните 
злоупотреби. Компетентният орган 
трябва да има средствата, за да 
проверява дали предполагаемият 
самостоятелно зает работник не е в 
значителна степен многократно 
наеман от същия работодател и че 
между самостоятелно заетото лице 
и работодателя не съществува 
отношение на зависимост.

Or. de

Изменение 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) С цел борба с фалшивия статут 
на самостоятелно заето лице и други 
нарушения на съществуващото 
законодателство, следва да се създаде 
европейски регистър за дружествата, 
които нееднократно са нарушавали 
правилата, определени в настоящата 
директива и в Директива 96/71/ЕО. 
Целта на този регистър следва също 
така да бъде осигуряване на равни 
условия и лоялна конкуренция между 
дружествата.

Or. en

Изменение 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) С цел борба със заобикалянето и 
фалшивия статут на самостоятелно 
заето лице Комисията разглежда 
възможността за създаване на 
Европейски регистър („черен списък“) 
за дружествата, които нееднократно 
са нарушавали правилата, определени 
в настоящата директива и в 
Директива 96/71/EО. Целта на този 
черен списък следва да бъде 
осигуряване на лоялна конкуренция 
между дружествата.

Or. en

Изменение 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С оглед на по-доброто и уеднаквено 
в по-голяма степен прилагане на 
Директива 96/71/ЕО и осигуряването на 
нейното изпълнение на практика, както 
и за да се намалят, доколкото е 
възможно, различията в равнището 
на прилагане и изпълнение в Съюза,
държавите членки следва да осигурят 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на своята 
територия.

(18) С оглед на по-доброто и уеднаквено 
в по-голяма степен прилагане на 
Директива 96/71/ЕО и осигуряването на 
нейното изпълнение на практика 
държавите членки следва да осигурят 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на своята 
територия.

Or. en

Изменение 157
Thomas Mann
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Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С оглед на по-доброто и уеднаквено 
в по-голяма степен прилагане на 
Директива 96/71/ЕО и осигуряването на 
нейното изпълнение на практика, както 
и за да се намалят, доколкото е 
възможно, различията в равнището на 
прилагане и изпълнение в Съюза, 
държавите членки следва да осигурят 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на своята 
територия.

(18) С оглед на по-доброто и уеднаквено 
в по-голяма степен прилагане на 
Директива 96/71/ЕО и осигуряването на 
нейното изпълнение на практика, както 
и за да се намалят, доколкото е 
възможно, различията в равнището на 
прилагане и изпълнение в Съюза, 
държавите членки следва да осигурят 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на своята 
територия. При това държавите 
членки могат по всяко време да 
прилагат всякакви мерки за контрол 
или административни формалности, 
които считат за ефективни и 
необходими за съответната цел, по 
отношение на предприятия, които 
командироват работници с цел 
предоставяне на услуги. Това служи за 
противодействие на недекларирания 
труд.

Or. de

Изменение 158
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Националните инспекции по труда, 
социалните партньори и други 
структури за мониторинг са от 
първостепенно значение в това 
отношение и следва да запазят своята 
решаваща роля.

(19) Националните инспекции по труда, 
социалните партньори и други 
структури за мониторинг са от 
първостепенно значение в това 
отношение и следва да запазят своята 
решаваща роля. Работата на 
структурите за мониторинг не 
трябва да бъде ограничавана по 
никакъв начин.
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Or. de

Изменение 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да може да се осигури 
гъвкавост при това многообразие от 
пазари на труда и системи на 
колективни трудови правоотношения 
по изключение други участници и/или 
структури могат да извършват 
мониторинг на някои ред и условия на 
работа на командированите 
работници, при условие че те 
предлагат на засегнатите лица 
равностойно равнище на защита и 
извършват мониторинга в условия на 
недискриминация и обективност.

заличава се

Or. en

Изменение 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да може да се осигури 
гъвкавост при това многообразие от 
пазари на труда и системи на 
колективни трудови правоотношения по 
изключение други участници и/или 
структури могат да извършват 
мониторинг на някои ред и условия на 
работа на командированите работници, 
при условие че те предлагат на 

(20) За да се зачита многообразието от 
пазари на труда и системи на 
колективни трудови правоотношения 
държавите членки имат право, в 
съответствие с националното си 
право и практики, да възложат на
други участници и/или структури да 
извършват мониторинг на някои ред и 
условия на работа на командированите 
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засегнатите лица равностойно равнище 
на защита и извършват мониторинга в 
условия на недискриминация и 
обективност.

работници, при условие че те предлагат 
на засегнатите лица равностойно 
равнище на защита и извършват 
мониторинга в условия на 
недискриминация и обективност.

Or. en

Изменение 161
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Държавите членки се насърчават 
по-специално да въведат по-интегриран 
подход по отношение на 
инспектирането на труда. Също така 
следва да бъде разгледана 
необходимостта от разработване на 
общи стандарти с цел установяване на 
съпоставими модели, практики и 
минимални стандарти на равнището на 
Съюза.

(22) Държавите членки се насърчават 
по-специално да въведат по-интегриран 
подход по отношение на 
инспектирането на труда. Също така 
следва да бъде разгледана 
необходимостта от разработване на 
общи стандарти с цел установяване на 
съпоставими модели, практики и 
минимални стандарти на равнището на
Съюза. Разработването на общи 
стандарти обаче не трябва да води до 
ограничаване на държавите членки 
при ефективната борба със скритата 
заетост.

Or. de

Изменение 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С оглед улесняване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО и 
осигуряване на по-ефективното й 
прилагане следва да съществуват 
ефективни механизми за обжалване, 

(23) С оглед улесняване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО и 
осигуряване на по-ефективното й 
прилагане следва да съществуват 
ефективни механизми за обжалване, 
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посредством които командированите 
работници да могат да подават жалби 
или да започват производства, било то 
директно или чрез съответните 
определени трети страни като например 
синдикални организации или други 
сдружения, както и общи институции на 
социалните партньори. Това не следва 
да засяга националните процесуални 
правила относно представителството и 
защитата пред съдилищата.

посредством които командированите 
работници да могат да подават жалби 
или да започват производства, било то 
директно или чрез съответните 
определени трети страни като например 
синдикални организации или други 
сдружения, както и общи институции на 
социалните партньори. Сдружения, 
организации и други юридически лица, 
които имат легитимен интерес да 
осигуряват изпълнението на 
Директива 96/71/ЕО, могат да 
образуват всякакви съдебни или 
административни производства от 
името на работника. Това не следва да 
засяга националните процесуални 
правила относно представителството и 
защитата пред съдилищата.

Or. en

Изменение 163
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С оглед улесняване на
изпълнението на Директива 96/71/ЕО и 
осигуряване на по-ефективното ѝ 
прилагане следва да съществуват 
ефективни механизми за обжалване, 
посредством които командированите 
работници да могат да подават жалби 
или да започват производства, било то 
директно или чрез съответните 
определени трети страни като например 
синдикални организации или други 
сдружения, както и общи институции на 
социалните партньори. Това не следва 
да засяга националните процесуални 
правила относно представителството и 
защитата пред съдилищата.

(23) С оглед улесняване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО и 
осигуряване на по-ефективното ѝ 
прилагане следва да съществуват 
ефективни механизми за обжалване, 
посредством които командированите 
работници да могат да подават жалби 
или да започват производства, било то 
директно или, ако дадат изричното си 
съгласие, чрез съответните определени 
трети страни като например синдикални 
организации или други сдружения, 
както и общи институции на социалните 
партньори. Това не следва да засяга 
националните процесуални правила 
относно представителството и защитата 
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пред съдилищата.

Or. cs

Изменение 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С оглед улесняване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО и 
осигуряване на по-ефективното й 
прилагане следва да съществуват 
ефективни механизми за обжалване, 
посредством които командированите 
работници да могат да подават жалби 
или да започват производства, било то 
директно или чрез съответните 
определени трети страни като например 
синдикални организации или други 
сдружения, както и общи институции на 
социалните партньори. Това не следва 
да засяга националните процесуални 
правила относно представителството и 
защитата пред съдилищата.

(23) С оглед улесняване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО и 
осигуряване на по-ефективното й 
прилагане следва да съществуват 
ефективни механизми за обжалване, 
посредством които командированите 
работници да могат да подават жалби 
или да започват производства, било то 
директно или чрез съответните 
определени трети страни като например 
синдикални организации или други 
сдружения, както и общи институции на 
социалните партньори. Това не следва 
да засяга националните процесуални 
правила относно представителството и 
защитата пред съдилищата. 
Синдикалните организации следва да 
имат право на колективни действия и 
възможност за представителни 
действия.

Or. en

Изменение 165
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към 
работодателя или освен него поне 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, 
може да бъде подведен под 
отговорност за изплащането на 
командированите работници на 
дължимите нетни минимални 
ставки на заплащане, всички 
плащания със задна дата на 
неизплатени възнаграждения и/или 
дължими вноски към общи фондове 
или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, 
доколкото те попадат в приложното 
поле на член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят 
не следва да бъде подвеждан под 
отговорност, ако е изпълнил 
задълженията за финансов и правен 
анализ. Последното може да налага 
превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

заличава се

Or. en

Изменение 166
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към 
работодателя или освен него поне 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, 
може да бъде подведен под 
отговорност за изплащането на
командированите работници на 
дължимите нетни минимални 
ставки на заплащане, всички 
плащания със задна дата на 
неизплатени възнаграждения и/или 
дължими вноски към общи фондове 
или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, 
доколкото те попадат в приложното 
поле на член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят 
не следва да бъде подвеждан под 
отговорност, ако е изпълнил 
задълженията за финансов и правен 
анализ. Последното може да налага 
превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се гарантира пълна правна яснота на командированите работници и да се 
защитят предприятията, които действат добросъвестно, отговорността трябва 
винаги да се носи от прекия работодател, независимо от неговата позиция във 
веригата от подизпълнители.
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Изменение 167
Csaba Őry

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към 
работодателя или освен него поне 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, 
може да бъде подведен под 
отговорност за изплащането на 
командированите работници на 
дължимите нетни минимални 
ставки на заплащане, всички 
плащания със задна дата на 
неизплатени възнаграждения и/или 
дължими вноски към общи фондове 
или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, 
доколкото те попадат в приложното 
поле на член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят 
не следва да бъде подвеждан под 
отговорност, ако е изпълнил 
задълженията за финансов и правен 
анализ. Последното може да налага 
превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

заличава се

Or. hu

Изменение 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към 
работодателя или освен него поне 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, 
може да бъде подведен под 
отговорност за изплащането на 
командированите работници на 
дължимите нетни минимални 
ставки на заплащане, всички 
плащания със задна дата на 
неизплатени възнаграждения и/или 
дължими вноски към общи фондове 
или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, 
доколкото те попадат в приложното 
поле на член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят 
не следва да бъде подвеждан под 
отговорност, ако е изпълнил 
задълженията за финансов и правен 
анализ. Последното може да налага 
превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

заличава се

Or. en

Изменение 169
Marek Henryk Migalski
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Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към 
работодателя или освен него поне 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, 
може да бъде подведен под 
отговорност за изплащането на 
командированите работници на 
дължимите нетни минимални 
ставки на заплащане, всички 
плащания със задна дата на 
неизплатени възнаграждения и/или 
дължими вноски към общи фондове 
или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, 
доколкото те попадат в приложното 
поле на член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят 
не следва да бъде подвеждан под 
отговорност, ако е изпълнил 
задълженията за финансов и правен 
анализ. Последното може да налага 
превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

заличава се

Or. en

Изменение 170
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към 
работодателя или освен него поне 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, 
може да бъде подведен под отговорност 
за изплащането на командированите 
работници на дължимите нетни 
минимални ставки на заплащане, 
всички плащания със задна дата на 
неизплатени възнаграждения и/или 
дължими вноски към общи фондове 
или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, 
доколкото те попадат в приложното 
поле на член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят 
не следва да бъде подвеждан под 
отговорност, ако е изпълнил 
задълженията за финансов и правен 
анализ. Последното може да налага 
превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

(24) С цел борба със злоупотребите 
при възлагането на подизпълнители и с 
оглед защитата на правата на 
командированите работници 
държавите членки трябва да 
гарантират, че изпълнителите във 
всички сектори могат да бъдат 
подвеждани под отговорност за 
изплащането на командированите 
работници на полагащите им се 
вземания.

Or. de

Изменение 171
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към 
работодателя или освен него поне 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, 
може да бъде подведен под 
отговорност за изплащането на 
командированите работници на
дължимите нетни минимални 
ставки на заплащане, всички
плащания със задна дата на 
неизплатени възнаграждения и/или
дължими вноски към общи фондове 
или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, 
доколкото те попадат в приложното 
поле на член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят 
не следва да бъде подвеждан под 
отговорност, ако е изпълнил 
задълженията за финансов и правен 
анализ. Последното може да налага 
превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители, не 
само в сектора на строителството, и с 
оглед защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че всички 
работодатели по веригата от 
подизпълнители могат да бъдат 
подвеждани под отговорност за 
изплащането на командированите 
работници на всички дължими
вземания.

Or. de

Изменение 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck,
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към 
работодателя или освен него поне 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, 
може да бъде подведен под 
отговорност за изплащането на 
командированите работници на
дължимите нетни минимални 
ставки на заплащане, всички
плащания със задна дата на 
неизплатени възнаграждения и/или 
дължими вноски към общи фондове 
или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, 
доколкото те попадат в приложното 
поле на член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят 
не следва да бъде подвеждан под 
отговорност, ако е изпълнил 
задълженията за финансов и правен 
анализ. Последното може да налага 
превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

(24) С цел намаляване на
злоупотребите при ситуации на
възлагане на подизпълнители и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че всички 
изпълнители нагоре по веригата 
могат да бъдат подведени под 
отговорност за изплащане на 
командированите работници на всички 
възнаграждения, надбавки и вноски, 
на които имат право.

Or. en

Изменение 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към 
работодателя или освен него поне 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, 
може да бъде подведен под 
отговорност за изплащането на
командированите работници на
дължимите нетни минимални 
ставки на заплащане, всички 
плащания със задна дата на 
неизплатени възнаграждения и/или 
дължими вноски към общи фондове 
или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, 
доколкото те попадат в приложното 
поле на член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят 
не следва да бъде подвеждан под 
отговорност, ако е изпълнил 
задълженията за финансов и правен 
анализ. Последното може да налага 
превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

(24) С цел намаляване на
злоупотребите при ситуации на
възлагане на подизпълнители и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че във 
всички сектори всички изпълнители 
надолу по веригата могат да бъдат 
подведени под отговорност за
изплащане на командированите 
работници на всички възнаграждения, 
надбавки и вноски, на които имат 
право.

Or. en

Изменение 174
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към 
работодателя или освен него поне 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, 
може да бъде подведен под 
отговорност за изплащането на 
командированите работници на 
дължимите нетни минимални 
ставки на заплащане, всички 
плащания със задна дата на 
неизплатени възнаграждения и/или 
дължими вноски към общи фондове 
или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, 
доколкото те попадат в приложното 
поле на член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят 
не следва да бъде подвеждан под 
отговорност, ако е изпълнил 
задълженията за финансов и правен 
анализ. Последното може да налага 
превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор се вземат специфични мерки.

Or. fr

Изменение 175
Jean-Luc Bennahmias

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към работодателя 
или освен него поне изпълнителят, 
чийто пряк подизпълнител е 
работодателят, може да бъде подведен 
под отговорност за изплащането на 
командированите работници на 
дължимите нетни минимални ставки на 
заплащане, всички плащания със задна 
дата на неизплатени възнаграждения 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, доколкото 
те попадат в приложното поле на член 3, 
параграф 1 от Директива 96/71/ЕО. 
Изпълнителят не следва да бъде 
подвеждан под отговорност, ако е 
изпълнил задълженията за финансов и 
правен анализ. Последното може да 
налага превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към работодателя 
или освен него поне изпълнителят, 
чийто пряк или непряк подизпълнител е 
работодателят, може да бъде подведен 
под отговорност за изплащането на 
командированите работници на 
дължимите нетни минимални ставки на 
заплащане, всички плащания със задна 
дата на неизплатени възнаграждения 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, доколкото 
те попадат в приложното поле на член 3, 
параграф 1 от Директива 96/71/ЕО. 
Изпълнителят не следва да бъде 
подвеждан под отговорност, ако е 
изпълнил задълженията за финансов и 
правен анализ. Последното може да 
налага превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

Or. fr

Изменение 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
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сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към работодателя 
или освен него поне изпълнителят, 
чийто пряк подизпълнител е 
работодателят, може да бъде подведен 
под отговорност за изплащането на 
командированите работници на 
дължимите нетни минимални ставки на 
заплащане, всички плащания със задна 
дата на неизплатени възнаграждения 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, доколкото 
те попадат в приложното поле на член 3, 
параграф 1 от Директива 96/71/ЕО. 
Изпълнителят не следва да бъде 
подвеждан под отговорност, ако е 
изпълнил задълженията за финансов и 
правен анализ. Последното може да 
налага превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

някои стопански сектори и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към работодателя 
или освен него поне изпълнителят, 
чийто пряк подизпълнител е 
работодателят, може да бъде подведен 
под отговорност за изплащането на 
командированите работници на 
дължимите нетни минимални ставки на 
заплащане, всички плащания със задна 
дата на неизплатени възнаграждения 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, доколкото 
те попадат в приложното поле на член 3, 
параграф 1 от Директива 96/71/ЕО. 
Изпълнителят не следва да бъде 
подвеждан под отговорност, ако е 
изпълнил задълженията за финансов и 
правен анализ. Последното може да 
налага превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

Or. fr

Изменение 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към работодателя 

(24) Предвид нарастването на 
честотата на прибягване до услугите
на подизпълнители в рамките на 
предоставянето на международни 
услуги и с оглед защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
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или освен него поне изпълнителят, 
чийто пряк подизпълнител е 
работодателят, може да бъде подведен 
под отговорност за изплащането на 
командированите работници на 
дължимите нетни минимални ставки на 
заплащане, всички плащания със задна 
дата на неизплатени възнаграждения 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, доколкото 
те попадат в приложното поле на член 3, 
параграф 1 от Директива 96/71/ЕО. 
Изпълнителят не следва да бъде 
подвеждан под отговорност, ако е 
изпълнил задълженията за финансов и 
правен анализ. Последното може да 
налага превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

сектор в допълнение към работодателя 
или освен него поне изпълнителят, 
чийто пряк подизпълнител е 
работодателят, може да бъде подведен 
под отговорност за изплащането на 
командированите работници на 
дължимите нетни минимални ставки на 
заплащане, всички плащания със задна 
дата на неизплатени възнаграждения 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, доколкото 
те попадат в приложното поле на член 3, 
параграф 1 от Директива 96/71/ЕО. 
Изпълнителят не следва да бъде 
подвеждан под отговорност, ако е 
изпълнил задълженията за финансов и 
правен анализ. Последното може да 
налага превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

Or. fr

Изменение 178
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В определени случаи в 
съответствие с националното 
законодателство и практики и след 
консултации със социалните 
партньори на национално или 
секторно равнище други изпълнители 
също могат да бъдат подведени под 
отговорност поради неспазване на 
задълженията по силата на 
настоящата директива, или тяхната 
отговорност може да бъде 

заличава се
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ограничена.

Or. en

Изменение 179
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В определени случаи в 
съответствие с националното 
законодателство и практики и след 
консултации със социалните 
партньори на национално или 
секторно равнище други изпълнители 
също могат да бъдат подведени под 
отговорност поради неспазване на 
задълженията по силата на 
настоящата директива, или тяхната 
отговорност може да бъде 
ограничена.

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се гарантира пълна правна яснота на командированите работници и да се 
защитят предприятията, които действат добросъвестно, отговорността трябва 
винаги да се носи от прекия работодател, независимо от неговата позиция във 
веригата от подизпълнители.

Изменение 180
Csaba Őry

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В определени случаи в 
съответствие с националното 

заличава се
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законодателство и практики и след 
консултации със социалните 
партньори на национално или 
секторно равнище други изпълнители 
също могат да бъдат подведени под 
отговорност поради неспазване на 
задълженията по силата на 
настоящата директива, или тяхната 
отговорност може да бъде 
ограничена.

Or. hu

Изменение 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В определени случаи в 
съответствие с националното 
законодателство и практики и след 
консултации със социалните 
партньори на национално или 
секторно равнище други изпълнители 
също могат да бъдат подведени под 
отговорност поради неспазване на 
задълженията по силата на 
настоящата директива, или тяхната 
отговорност може да бъде 
ограничена.

заличава се

Or. en

Изменение 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В определени случаи в 
съответствие с националното 
законодателство и практики и след 
консултации със социалните 
партньори на национално или 
секторно равнище други изпълнители 
също могат да бъдат подведени под 
отговорност поради неспазване на 
задълженията по силата на 
настоящата директива, или тяхната 
отговорност може да бъде 
ограничена.

заличава се

Or. en

Изменение 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В определени случаи в 
съответствие с националното 
законодателство и практики и след 
консултации със социалните 
партньори на национално или 
секторно равнище други изпълнители 
също могат да бъдат подведени под 
отговорност поради неспазване на 
задълженията по силата на 
настоящата директива, или тяхната
отговорност може да бъде 
ограничена.

заличава се

Or. en

Изменение 184
Marek Henryk Migalski
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Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В определени случаи в 
съответствие с националното 
законодателство и практики и след 
консултации със социалните 
партньори на национално или 
секторно равнище други изпълнители 
също могат да бъдат подведени под 
отговорност поради неспазване на 
задълженията по силата на 
настоящата директива, или тяхната 
отговорност може да бъде 
ограничена.

заличава се

Or. en

Изменение 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В определени случаи в 
съответствие с националното 
законодателство и практики и след 
консултации със социалните 
партньори на национално или 
секторно равнище други изпълнители 
също могат да бъдат подведени под 
отговорност поради неспазване на 
задълженията по силата на 
настоящата директива, или тяхната 
отговорност може да бъде 
ограничена.

заличава се

Or. fr
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Изменение 186
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В определени случаи в 
съответствие с националното 
законодателство и практики и след 
консултации със социалните 
партньори на национално или 
секторно равнище други изпълнители 
също могат да бъдат подведени под 
отговорност поради неспазване на 
задълженията по силата на 
настоящата директива, или тяхната 
отговорност може да бъде 
ограничена.

(25) Държавите членки са свободни да 
запазят или да въведат по-строги 
правила за възникналите вземания на 
командировани работници.

Or. de

Изменение 187
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В определени случаи в 
съответствие с националното 
законодателство и практики и след 
консултации със социалните партньори 
на национално или секторно равнище 
други изпълнители също могат да бъдат 
подведени под отговорност поради 
неспазване на задълженията по силата 
на настоящата директива, или тяхната 
отговорност може да бъде 
ограничена.

(25) В определени случаи в 
съответствие с националното 
законодателство и практики и след 
консултации със социалните партньори 
на национално или секторно равнище 
други изпълнители също могат да бъдат 
подведени под отговорност поради 
неспазване на задълженията по силата 
на настоящата директива.

Or. de
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Изменение 188
Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Държавите членки са свободни 
да запазят или да въведат по-строги 
правила относно общата 
отговорност на предприемачите.

Or. de

Изменение 189
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Задължението за налагане на 
изискване за отговорност на 
изпълнителя, в случай че прекият 
подизпълнител е доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, 
който командирова работници, е 
оправдано от по-висшия обществен 
интерес от социална закрила на 
работниците. Тези командировани 
работници не могат да бъдат в 
същото положение като 
работниците, наети от пряк 
подизпълнител, установен в 
държавата членка по установяване 
на изпълнителя, с оглед на 
възможността за предявяване на 
искания за неизплатени плащания 
или възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски.

заличава се

Or. de
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Изменение 190
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Задължението за налагане на 
изискване за отговорност на 
изпълнителя, в случай че прекият 
подизпълнител е доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, 
който командирова работници, е 
оправдано от по-висшия обществен 
интерес от социална закрила на 
работниците. Тези командировани 
работници не могат да бъдат в 
същото положение като 
работниците, наети от пряк 
подизпълнител, установен в 
държавата членка по установяване 
на изпълнителя, с оглед на 
възможността за предявяване на 
искания за неизплатени плащания 
или възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски.

заличава се

Or. en

Изменение 191
Csaba Őry

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Задължението за налагане на 
изискване за отговорност на 
изпълнителя, в случай че прекият 
подизпълнител е доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, 

заличава се
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който командирова работници, е 
оправдано от по-висшия обществен 
интерес от социална закрила на 
работниците. Тези командировани 
работници не могат да бъдат в 
същото положение като 
работниците, наети от пряк 
подизпълнител, установен в 
държавата членка по установяване 
на изпълнителя, с оглед на 
възможността за предявяване на 
искания за неизплатени плащания 
или възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски.

Or. hu

Изменение 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Задължението за налагане на 
изискване за отговорност на 
изпълнителя, в случай че прекият 
подизпълнител е доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, 
който командирова работници, е 
оправдано от по-висшия обществен 
интерес от социална закрила на 
работниците. Тези командировани 
работници не могат да бъдат в 
същото положение като 
работниците, наети от пряк 
подизпълнител, установен в 
държавата членка по установяване 
на изпълнителя, с оглед на 
възможността за предявяване на 
искания за неизплатени плащания 
или възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 

заличава се
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вноски.

Or. en

Изменение 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Задължението за налагане на 
изискване за отговорност на 
изпълнителя, в случай че прекият 
подизпълнител е доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, 
който командирова работници, е 
оправдано от по-висшия обществен 
интерес от социална закрила на 
работниците. Тези командировани 
работници не могат да бъдат в 
същото положение като 
работниците, наети от пряк 
подизпълнител, установен в 
държавата членка по установяване 
на изпълнителя, с оглед на 
възможността за предявяване на 
искания за неизплатени плащания 
или възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски.

заличава се

Or. en

Изменение 194
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Задължението за налагане на 
изискване за отговорност на 

заличава се
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изпълнителя, в случай че прекият 
подизпълнител е доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, 
който командирова работници, е 
оправдано от по-висшия обществен 
интерес от социална закрила на 
работниците. Тези командировани 
работници не могат да бъдат в 
същото положение като 
работниците, наети от пряк 
подизпълнител, установен в 
държавата членка по установяване 
на изпълнителя, с оглед на 
възможността за предявяване на 
искания за неизплатени плащания 
или възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира пълна правна яснота на командированите работници и да се 
защитят предприятията, които действат добросъвестно, отговорността трябва 
винаги да се носи от прекия работодател, независимо от неговата позиция във 
веригата от подизпълнители.

Изменение 195
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Задължението за налагане на 
изискване за отговорност на 
изпълнителя, в случай че прекият 
подизпълнител е доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, 
който командирова работници, е 
оправдано от по-висшия обществен 
интерес от социална закрила на 
работниците. Тези командировани 
работници не могат да бъдат в 

заличава се
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същото положение като 
работниците, наети от пряк 
подизпълнител, установен в 
държавата членка по установяване 
на изпълнителя, с оглед на 
възможността за предявяване на 
искания за неизплатени плащания 
или възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски.

Or. en

Изменение 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Задължението за налагане на 
изискване за отговорност на 
изпълнителя, в случай че прекият
подизпълнител е доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, 
който командирова работници, е 
оправдано от по-висшия обществен 
интерес от социална закрила на
работниците. Тези командировани 
работници не могат да бъдат в 
същото положение като 
работниците, наети от пряк 
подизпълнител, установен в 
държавата членка по установяване 
на изпълнителя, с оглед на 
възможността за предявяване на 
искания за неизплатени плащания 
или възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски.

(26) Вече съществуващите в 
държавите членки системи за 
съгласуваност по веригата за 
доставки, които предвиждат по-
добри условия и закрила за
работниците, по никакъв начин не се 
ограничават от настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 197
Jean-Luc Bennahmias

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Задължението за налагане на 
изискване за отговорност на 
изпълнителя, в случай че прекият 
подизпълнител е доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, 
който командирова работници, е 
оправдано от по-висшия обществен 
интерес от социална закрила на 
работниците. Тези командировани 
работници не могат да бъдат в същото 
положение като работниците, наети от 
пряк подизпълнител, установен в 
държавата членка по установяване на 
изпълнителя, с оглед на възможността 
за предявяване на искания за 
неизплатени плащания или 
възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски.

(26) Задължението за налагане на 
изискване за отговорност на 
изпълнителя, в случай че прекият или 
непрекият подизпълнител е доставчик 
на услуги, установен в друга държава 
членка, който командирова работници, е 
оправдано от по-висшия обществен 
интерес от социална закрила на 
работниците. Тези командировани 
работници не могат да бъдат в същото 
положение като работниците, наети от 
подизпълнител, установен в държавата 
членка по установяване на изпълнителя, 
с оглед на възможността за предявяване 
на искания за неизплатени плащания 
или възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски.

Or. fr

Изменение 198
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Задължението за налагане на 
изискване за отговорност на 
изпълнителя, в случай че прекият 
подизпълнител е доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, 
който командирова работници, е 
оправдано от по-висшия обществен 
интерес от социална закрила на 

(26) Задължението за налагане на 
специфични правила на изпълнителя, в 
случай че прекият подизпълнител е 
доставчик на услуги, установен в друга 
държава членка, който командирова 
работници, е оправдано от по-висшия 
обществен интерес от социална закрила 
на работниците. Тези командировани 
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работниците. Тези командировани 
работници не могат да бъдат в същото 
положение като работниците, наети от 
пряк подизпълнител, установен в 
държавата членка по установяване на 
изпълнителя, с оглед на възможността 
за предявяване на искания за 
неизплатени плащания или 
възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски.

работници не могат да бъдат в същото 
положение като работниците, наети от 
пряк подизпълнител, установен в 
държавата членка по установяване на 
изпълнителя, с оглед на възможността 
за предявяване на искания за 
неизплатени плащания или 
възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски.

Or. fr

Изменение 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Настоящата директива и 
Директива 96/71/ЕО се прилагат също 
и по отношение на транспортните 
предприятия, различни от тези, 
извършващи морски транспорт, 
които командироват работници в 
други държави членки, включително 
въздушния транспорт и товарния 
превоз, както и каботажните 
превози, споменати в съображение 17 
от Регламент № 1072/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно общите правила за достъп до 
пазара на международни 
автомобилни превози на товари.

Or. en

Изменение 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Предложение за директива
Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Крайните клиенти, публични и 
частни, също имат задължението да 
следят и ролята да гарантират 
спазването на правата на 
командированите работници, когато 
последните са наети пряко от 
предприятието изпълнител. По 
аналогия с инструмента за солидарна 
отговорност, въведен по отношение 
на изпълнители, чийто работодател 
е подизпълнителят, солидарната 
отговорност следва да се прилага при 
същите условия и по отношение на 
клиент, чийто изпълнител е 
работодател на командировани 
работници. В действителност 
работниците, командировани от 
последния, могат да не се намират в 
същото положение като 
работниците, наети от 
предприятие, установено в 
държавата членка на клиента, с оглед 
на възможността да предявяват 
искове за неизплатени заплати или за 
възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски. Подобен режим обаче не 
следва да се прилага по отношение на 
частните лица, които нямат 
възможност да извършат същите 
проверки като един професионален 
краен клиент.

Or. fr

Изменение 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Различията между системите на 
държавите членки по отношение на 
средствата за изпълнение на наложените 
административни глоби и/или санкции 
при трансгранични случаи са в ущърб 
на доброто функциониране на 
вътрешния пазар и има риск да 
затруднят в голяма степен, ако не и да 
направят невъзможно гарантирането на 
еднакво равнище на защита за 
командированите работници навсякъде 
в Съюза.

(27) Различията между системите на 
държавите членки по отношение на 
средствата за изпълнение на наложените 
административни глоби и/или санкции 
при трансгранични случаи са в ущърб 
на доброто функциониране на 
вътрешния пазар и има риск да 
затруднят в голяма степен, ако не и да 
направят невъзможно гарантирането на 
еднакво равнище на защита за 
командированите работници навсякъде 
в Съюза. Когато такива глоби и 
санкции са наложени заради 
несъответствие с условията на 
работа, установени от съдилища по 
трудовоправни въпроси или 
колективни споразумения, те трябва 
да имат изпълнителна сила.

Or. en

Изменение 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Различията между системите на 
държавите членки по отношение на 
средствата за изпълнение на наложените 
административни глоби и/или санкции 
при трансгранични случаи са в ущърб 
на доброто функциониране на 
вътрешния пазар и има риск да 
затруднят в голяма степен, ако не и да 
направят невъзможно гарантирането на 
еднакво равнище на защита за 
командированите работници навсякъде 
в Съюза.

(27) Различията между системите на 
държавите членки по отношение на 
средствата за изпълнение на наложените 
административни глоби и/или санкции в 
ситуации, свързани с 
командироването на работници в 
съответствие с настоящата 
директива и Директива 96/71/ЕО, при 
трансгранични случаи са в ущърб на 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар и има риск да затруднят в голяма
степен, ако не и да направят 
невъзможно гарантирането на еднакво 
равнище на защита за командированите 



AM\919866BG.doc 95/103 PE500.574v01-00

BG

работници навсякъде в Съюза.

Or. en

Изменение 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Ефективното изпълнение на 
съществените правила, с които се 
урежда командироването на работници 
с цел предоставяне на услуги, следва да 
бъде гарантирано чрез специфични 
действия, насочени към 
трансграничното изпълнение на 
наложените административни глоби и 
санкции. Поради това сближаването на 
законодателствата на държавите членки 
в тази област е основно предварително 
условие за осигуряването на по-високо, 
по-равностойно и съпоставимо равнище 
на защита, необходимо за доброто 
функциониране на вътрешния пазар.

(28) Ефективното изпълнение на 
съществените правила, с които се 
урежда командироването на работници 
с цел предоставяне на услуги, следва да 
бъде гарантирано чрез специфични 
действия, насочени към 
трансграничното изпълнение на 
наложените административни глоби и 
санкции в ситуации, свързани с 
командироването на работници в 
съответствие с настоящата 
директива и Директива 96/71/ЕО. 
Поради това сближаването на 
законодателствата на държавите членки 
в тази област е основно предварително 
условие за осигуряването на по-високо, 
по-равностойно и съпоставимо равнище 
на защита, необходимо за доброто 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Приемането на общи правила за 
предоставяне на взаимопомощ и 

(29) Приемането на общи правила за 
предоставяне на взаимопомощ и 
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подкрепа при мерките за изпълнение и
за свързаните с това разходи, както и 
приемането на единни изисквания за 
нотифицирането на решения относно 
наложени административни санкции и 
глоби, следва да решат редица 
практически проблеми, свързани с 
трансграничното изпълнение, и да 
гарантират по-добра комуникация и по-
добро изпълнение на такива решения, 
идващи от друга държава членка.

подкрепа при мерките за изпълнение и 
за свързаните с това разходи, както и 
приемането на единни изисквания за 
нотифицирането на решения относно 
наложени административни санкции и 
глоби в ситуации, свързани с 
командироването на работници в 
съответствие с настоящата 
директива и Директива 96/71/ЕО, 
следва да решат редица практически 
проблеми, свързани с трансграничното 
изпълнение, и да гарантират по-добра 
комуникация и по-добро изпълнение на 
такива решения, идващи от друга 
държава членка.

Or. en

Изменение 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Въпреки създаването на уеднаквени 
в по-голяма степен правила по 
отношение на трансграничното 
изпълнение на санкции и глоби и 
необходимостта от по-общи критерии за 
процедурите за проследяване, в случай 
че тези санкции и глоби не бъдат 
платени, те не следва да засягат 
компетентността на държавите членки 
да определят свои системи на санкции, 
наказателни мерки и глоби или мерки за 
събиране на вземанията, предвидени в 
тяхното вътрешно законодателство.

(30) Въпреки създаването на уеднаквени 
в по-голяма степен правила по 
отношение на трансграничното 
изпълнение на санкции и глоби в 
ситуации, свързани с 
командироването на работници в 
съответствие с настоящата 
директива и Директива 96/71/ЕО, и 
необходимостта от по-общи критерии за 
процедурите за проследяване, в случай 
че тези санкции и глоби не бъдат 
платени, те не следва да засягат 
компетентността на държавите членки 
да определят свои системи на санкции, 
наказателни мерки и глоби или мерки за 
събиране на вземанията, предвидени в 
тяхното вътрешно законодателство.

Or. en
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Изменение 206
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Въпреки създаването на уеднаквени 
в по-голяма степен правила по 
отношение на трансграничното 
изпълнение на санкции и глоби и 
необходимостта от по-общи критерии за 
процедурите за проследяване, в случай 
че тези санкции и глоби не бъдат 
платени, те не следва да засягат 
компетентността на държавите членки 
да определят свои системи на санкции, 
наказателни мерки и глоби или мерки за 
събиране на вземанията, предвидени в 
тяхното вътрешно законодателство.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. pl

Обосновка

Езиково изменение (отнася се само за полския текст).

Изменение 207
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) С настоящата директива не се цели 
създаването на хармонизирани правила 
за съдебно сътрудничество, 
компетентност, признаване и 
изпълнение на решения по граждански и 
търговски въпроси, нито се засягат 
въпросите за приложимото право.

(31) С настоящата директива не се цели 
създаването на хармонизирани правила 
за съдебно сътрудничество, 
компетентност, признаване и 
изпълнение на решения по граждански и 
търговски въпроси, нито се засягат 
въпросите за приложимото право, нито 
се ограничават контролните мерки 
на държавите членки.
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Or. de

Изменение 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите членки следва да вземат 
необходимите мерки в случай на 
неспазване на задълженията, установени 
в настоящата директива, в т.ч. 
административни и съдебни 
производства, и да предвидят 
ефективни, възпиращи и 
пропорционални санкции за всякакви 
нарушения на задълженията по силата 
на настоящата директива.

(32) Държавите членки следва да вземат 
необходимите мерки в случай на 
неспазване на задълженията, установени 
в настоящата директива, в т.ч. 
административни и съдебни 
производства, и да предвидят 
ефективни, възпиращи и 
пропорционални санкции за всякакви 
нарушения на задълженията по силата 
на настоящата директива. 
Недостатъчното сътрудничество 
между държавите членки 
продължава да бъде проблем при 
прилагането на Директива 96/71/ЕО. 
Това възпрепятства създаването на 
равни условия за дружествата и 
защитата на работниците. В случай 
че държавите членки не спазват 
разпоредбите на настоящата 
директива и на Директива 96/71/ЕО, 
Комисията следва, в съответствие с 
Договора за Европейския съюз, да 
предприеме правни действия.

Or. en

Изменение 209
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите членки следва да вземат (32) Държавите членки следва да вземат 
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необходимите мерки в случай на 
неспазване на задълженията, установени 
в настоящата директива, в т.ч. 
административни и съдебни 
производства, и да предвидят 
ефективни, възпиращи и 
пропорционални санкции за всякакви 
нарушения на задълженията по силата 
на настоящата директива.

необходимите мерки в случай на 
неспазване на задълженията, установени 
в настоящата директива, в т.ч. 
административни и съдебни 
производства, и да предвидят 
ефективни, възпиращи и 
пропорционални санкции за всякакви 
нарушения на задълженията по силата 
на настоящата директива. В случай че 
държавите членки не спазят изцяло 
настоящата директива, Комисията 
следва да започне процедура за 
нарушение.

Or. en

Обосновка

Неприлагането на съществуващата директива доведе до редица решения на Съда на 
ЕС, които като цяло не успяха да разрешат по-широкия въпрос за неизпълнението. 
Важно е всички участници да признаят значението на правилното прилагане, за да се 
защитят правата на работниците и да се гарантира гладкото функциониране на 
единния пазар.

Изменение 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите членки следва да вземат 
необходимите мерки в случай на 
неспазване на задълженията, установени 
в настоящата директива, в т.ч. 
административни и съдебни 
производства, и да предвидят 
ефективни, възпиращи и 
пропорционални санкции за всякакви 
нарушения на задълженията по силата 
на настоящата директива.

(32) Държавите членки следва да вземат 
необходимите мерки в случай на 
неспазване на задълженията, установени 
в настоящата директива, в т.ч. 
административни и съдебни 
производства, и да предвидят 
ефективни, възпиращи и 
пропорционални санкции за всякакви 
нарушения на задълженията по силата 
на настоящата директива. 
Недостатъчното сътрудничество 
между държавите членки за 
съжаление продължава да бъде 
проблем при изпълнението на 
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Директива 96/71/EО и да 
възпрепятства създаването на равни 
условия за дружествата, както и 
защитата на работниците.

Or. en

Изменение 211
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите членки следва да вземат 
необходимите мерки в случай на 
неспазване на задълженията, установени 
в настоящата директива, в т.ч. 
административни и съдебни 
производства, и да предвидят 
ефективни, възпиращи и 
пропорционални санкции за всякакви 
нарушения на задълженията по силата 
на настоящата директива.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. pl

Обосновка

Езиково изменение (отнася се само за полския текст).

Изменение 212
Marian Harkin

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите членки следва да вземат 
необходимите мерки в случай на
неспазване на задълженията, установени 
в настоящата директива, в т.ч. 

(32) Държавите членки следва да вземат 
необходимите мерки в случай на 
неспазване на задълженията, установени 
в настоящата директива, в т.ч. 
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административни и съдебни 
производства, и да предвидят 
ефективни, възпиращи и 
пропорционални санкции за всякакви 
нарушения на задълженията по силата 
на настоящата директива.

административни и съдебни 
производства, и да предвидят 
ефективни, възпиращи и 
пропорционални санкции за всякакви 
нарушения на задълженията по силата 
на настоящата директива. В случай че 
държавите членки не спазят изцяло 
настоящата директива, Комисията 
следва да започне процедура за 
нарушение.

Or. en

Изменение 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) В настоящата директива се зачитат 
основните права и се спазват 
принципите, признати в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, и 
по-специално защита на личните данни 
(член 8), свобода при избор на професия 
и право на труд (член 15), свобода на 
стопанската инициатива (член 16), 
право на колективни преговори и 
действия (член 28), справедливи и равни 
условия на труд (член 31) и право на 
ефективни правни средства за защита и 
на справедлив съдебен процес (член 47) 
и тя трябва да бъде изпълнявана в 
съответствие с посочените права и 
принципи.

(33) В настоящата директива и в 
Директива 96/71/ЕО се зачитат 
основните права и се спазват 
принципите, признати в Европейската 
конвенция за правата на човека, в 
конвенциите на МОТ и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, и 
по-специално защита на личните данни 
(член 8), свобода при избор на професия 
и право на труд (член 15), свобода на 
стопанската инициатива (член 16), 
право на равенство пред закона 
(член 20), недискриминация (член 21), 
право на колективни преговори и 
действия (член 28), справедливи и равни 
условия на труд (член 31) и право на 
ефективни правни средства за защита и 
на справедлив съдебен процес (член 47)
и те трябва да бъдат изпълнявани в 
съответствие с посочените права и 
принципи.

Or. en
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Изменение 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) В настоящата директива се зачитат 
основните права и се спазват 
принципите, признати в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, и 
по-специално защита на личните данни 
(член 8), свобода при избор на професия 
и право на труд (член 15), свобода на 
стопанската инициатива (член 16), 
право на колективни преговори и 
действия (член 28), справедливи и равни 
условия на труд (член 31) и право на 
ефективни правни средства за защита и 
на справедлив съдебен процес (член 47) 
и тя трябва да бъде изпълнявана в 
съответствие с посочените права и 
принципи.

(33) В настоящата директива се зачитат 
основните права и се спазват 
принципите, признати в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, и 
по-специално защита на личните данни 
(член 8), свобода при избор на професия 
и право на труд (член 15), свобода на 
стопанската инициатива (член 16), 
право на колективни преговори и 
действия (член 28), справедливи и равни 
условия на труд (член 31) и право на 
ефективни правни средства за защита и 
на справедлив съдебен процес (член 47), 
както и съответните конвенции на 
МОТ, и тя трябва да бъде изпълнявана в 
съответствие с посочените права и 
принципи.

Or. en

Изменение 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 33a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) Основните социални права не 
бива да бъдат поставяни под въпрос в 
името на икономическите свободи. 
Следователно настоящата 
директива следва да засили 
прилагането на Директива 96/71/ЕО, 
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особено в светлината на правните 
неясноти, произтичащи от 
решенията на Съда на Европейския 
съюз, а именно делата Viking (C-
438/05), Laval (C-341/05), Rüffert (C-
346/06) и Luxembourg (C-319/06).

Or. en

Изменение 216
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно – да се установи 
основна обща рамка от подходящи 
разпоредби, мерки и механизми за 
контрол, необходими за по-добро и 
уеднаквено в по-голяма степен 
въвеждане, прилагане и осигуряване на 
изпълнението на практика на 
Директива 96/71/ЕО, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки и следователно 
поради мащаба и ефекта от действията 
може да бъде постигната по-добре на 
равнището на Съюза, последният може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, изложен в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, изложен в същия 
член, в настоящата директива не се 
предвижда повече от необходимото за 
постигането на посочената цел,

(34) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно – да се засилят по 
всеобхватен начин механизмите за 
контрол и мерките на държавите 
членки, както и да се установи основна 
обща рамка от подходящи разпоредби, 
необходими за по-добро и уеднаквено в 
по-голяма степен въвеждане, прилагане 
и осигуряване на изпълнението на 
практика на Директива 96/71/ЕО, не 
може да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки и 
следователно поради мащаба и ефекта 
от действията може да бъде постигната 
по-добре на равнището на Съюза, 
последният може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, изложен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, изложен в същия 
член, в настоящата директива не се 
предвижда повече от необходимото за 
постигането на посочената цел,

Or. de


