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Изменение 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Роля на бюрата за връзка Роля на компетентните органи и 
бюрата за връзка

Or. en

Изменение 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 4 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с Директива 
95/46/ЕО държавите членки в крайна 
сметка са отговорни за осигуряване на 
защитата на данните и законните 
права на засегнатите лица и 
въвеждат необходимите за тази цел 
механизми.

Or. en

Изменение 410
Csaba Őry

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящата директива 
държавите членки, в съответствие с 
националното законодателство и/или 
практики, определят един или повече 
компетентни органи, които могат да 

За целите на настоящата директива 
държавите членки, в съответствие с 
националното законодателство и/или 
практики, определят един или повече 
компетентни органи, които могат да 
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включват бюрото(бюрата) за връзка, 
посочени в член 4 от 
Директива 96/71/ЕО. 

включват бюрото(бюрата) за връзка, 
посочени в член 4 от 
Директива 96/71/ЕО.

Основната задача на бюрото за 
връзка е да предоставя информация 
относно реда и условията на работа и 
правилата в областта на заетостта. 
Мониторингът на прилагането на 
гореспоменатите правила може да се 
осъществява от бюрата за връзка или 
от други органи за мониторинг.

Or. hu

Изменение 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Данните за връзка на компетентните 
органи се съобщават на Комисията и на 
останалите държави членки. Комисията 
публикува и редовно актуализира 
списъка на компетентните органи и на 
бюрата за връзка.

Данните за връзка на компетентните 
органи се съобщават на Комисията и на 
останалите държави членки и се 
предоставят на обществеността. 
Комисията публикува и редовно 
актуализира списъка на компетентните 
органи и на бюрата за връзка. 
Останалите държави членки и 
институциите на ЕС зачитат избора 
на компетентни органи, направен от 
всяка държава членка.

Or. en

Изменение 412
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат подходящи 
мерки, за да гарантират, че 
информацията относно посочените в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и 
условия на работа, които доставчиците 
на услуги трябва да прилагат и спазват, 
са обществено достояние, ясни, 
недвусмислени и леснодостъпни, от 
разстояние и по електронен път, във 
формат и по стандарти на уебсайтовете, 
които гарантират достъпа за лица с 
увреждания, както и да гарантират, че 
бюрата за връзка или останалите 
компетентни национални структури, 
посочени в член 4 от Директива 
96/71/ЕО, са в състояние да изпълняват 
ефективно своите задачи.

1. Държавите членки вземат подходящи 
мерки, за да гарантират, че 
информацията относно посочените в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и 
условия на работа, които доставчиците 
на услуги трябва да прилагат и спазват, 
са обществено достояние, ясни, 
недвусмислени и леснодостъпни, от 
разстояние и по електронен път, във 
формат и по стандарти на уебсайтовете, 
които гарантират достъпа за лица с 
увреждания, както и да гарантират, че 
бюрата за връзка или останалите 
компетентни национални структури, 
посочени в член 4 от Директива 
96/71/ЕО, са в състояние да изпълняват 
ефективно своите задачи. Държавата 
членка на произход на доставчика на 
услуги или работника осигурява 
превод на неговия език на тази 
информация за реда и условията на 
работа.

Or. fr

Изменение 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio GaetanoCofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат подходящи 
мерки, за да гарантират, че 
информацията относно посочените в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и 
условия на работа, които доставчиците 
на услуги трябва да прилагат и спазват, 
са обществено достояние, ясни, 
недвусмислени и леснодостъпни, от 
разстояние и по електронен път, във 

1. Държавите членки вземат подходящи 
мерки, за да гарантират, че 
информацията относно реда и 
условията на работа, които 
доставчиците на услуги трябва да 
прилагат и спазват, са безплатно 
обществено достояние, ясни, прозрачни,
недвусмислени и леснодостъпни, от 
разстояние и по електронен път, във 
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формат и по стандарти на уебсайтовете, 
които гарантират достъпа за лица с 
увреждания, както и да гарантират, че 
бюрата за връзка или останалите 
компетентни национални структури, 
посочени в член 4 от 
Директива 96/71/ЕО, са в състояние да 
изпълняват ефективно своите задачи.

формат и по стандарти на уебсайтовете, 
които гарантират достъпа за лица с 
увреждания, както и да гарантират, че 
бюрата за връзка или останалите 
компетентни национални структури, 
посочени в член 4 от 
Директива 96/71/ЕО, са в състояние да 
изпълняват ефективно своите задачи.

Or. en

Изменение 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат подходящи 
мерки, за да гарантират, че 
информацията относно посочените в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и 
условия на работа, които доставчиците 
на услуги трябва да прилагат и спазват, 
са обществено достояние, ясни, 
недвусмислени и леснодостъпни, от 
разстояние и по електронен път, във 
формат и по стандарти на уебсайтовете, 
които гарантират достъпа за лица с 
увреждания, както и да гарантират, че 
бюрата за връзка или останалите 
компетентни национални структури, 
посочени в член 4 от 
Директива 96/71/ЕО, са в състояние да 
изпълняват ефективно своите задачи.

1. Държавите членки вземат подходящи 
мерки, за да гарантират, че 
информацията относно посочените в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и 
условия на работа, които доставчиците 
на услуги трябва да прилагат и спазват, 
са безплатно обществено достояние, 
ясни, прозрачни, недвусмислени и 
леснодостъпни, от разстояние и по 
електронен път, във формат и по 
стандарти на уебсайтовете, които 
гарантират достъпа за лица с 
увреждания, както и да гарантират, че 
бюрата за връзка или останалите 
компетентни национални структури, 
посочени в член 4 от 
Директива 96/71/ЕО, са в състояние да 
изпълняват ефективно своите задачи.

Or. en

Изменение 415
Nadja Hirsch
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат подходящи 
мерки, за да гарантират, че 
информацията относно посочените в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и 
условия на работа, които доставчиците 
на услуги трябва да прилагат и спазват, 
са обществено достояние, ясни, 
недвусмислени и леснодостъпни, от 
разстояние и по електронен път, във 
формат и по стандарти на уебсайтовете, 
които гарантират достъпа за лица с 
увреждания, както и да гарантират, че 
бюрата за връзка или останалите 
компетентни национални структури, 
посочени в член 4 от 
Директива 96/71/ЕО, са в състояние да 
изпълняват ефективно своите задачи.

1. Държавите членки вземат подходящи 
мерки, за да гарантират, че 
информацията относно посочените в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и 
условия на работа, които доставчиците 
на услуги трябва да прилагат и спазват, 
са обществено достояние, ясни, 
прозрачни, недвусмислени и 
леснодостъпни, , от разстояние и по 
електронен път, във формат и по 
стандарти на уебсайтовете, които 
гарантират достъпа за лица с 
увреждания, както и да гарантират, че 
бюрата за връзка или останалите 
компетентни национални структури, 
посочени в член 4 от 
Директива 96/71/ЕО, са в състояние да 
изпълняват ефективно своите задачи.

Or. de

Изменение 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията и държавите членки 
подкрепят финансово съвместните 
инициативи на съответните 
социални партньори на европейско и 
национално равнище за създаване на 
съвместни инструменти, които 
имат за цел да информират 
предприятията и работниците 
относно приложимия ред и условия, 
които трябва да бъдат спазвани в
съответствие с Директива 96/71/ЕО.
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Or. en

Изменение 417
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С цел гарантиране на пълна 
достъпност и правна яснота на 
информацията само редът и 
условията на работа, посочени в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО, които 
са оповестени публично, трябва да се 
считат за обвързващи за обхвата на 
командироването на работници.
Тези ред и условия на работа се 
включват в единния официален 
национален уебсайт.

Or. en

Изменение 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С оглед извършването на 
допълнителни подобрения по 
отношение на достъпа до информация 
държавите членки:

2. С оглед извършването на 
допълнителни подобрения по 
отношение на достъпа до информация 
държавите членки в съответствие с 
принципите, установени в член 4 от 
Директива 96/71/EО:

Or. en
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Изменение 419
Traian Ungureanu

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) посочват ясно, подробно, разбираемо 
и в достъпен формат на национални 
уебсайтове кои ред и условия на работа 
и/или коя част от тяхното (национално 
и/или регионално) законодателство 
трябва да се прилага за работници, 
командировани на тяхна територия;

а) посочват ясно, подробно, разбираемо 
и в достъпен формат на национални 
уебсайтове, както и чрез определени 
агенции по заетостта или звена за 
контакт, кои ред и условия на работа 
и/или коя част от тяхното (национално 
и/или регионално) законодателство 
трябва да се прилага за работници, 
командировани на тяхна територия;

Or. en

Изменение 420
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) посочват ясно, подробно, разбираемо 
и в достъпен формат на национални 
уебсайтове кои ред и условия на работа 
и/или коя част от тяхното (национално 
и/или регионално) законодателство 
трябва да се прилага за работници, 
командировани на тяхна територия;

а) посочват ясно, подробно, разбираемо 
и в достъпен формат на национални 
уебсайтове и евентуално чрез други 
подходящи канали за комуникация кои
ред и условия на работа и/или коя част 
от тяхното (национално и/или 
регионално) законодателство трябва да 
се прилага за работници, 
командировани на тяхна територия;

Or. de

Изменение 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati



PE504.078v01-00 10/125 AM\924423BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) посочват ясно, подробно, разбираемо 
и в достъпен формат на национални 
уебсайтове кои ред и условия на работа 
и/или коя част от тяхното (национално 
и/или регионално) законодателство 
трябва да се прилага за работници, 
командировани на тяхна територия;

а) посочват ясно, подробно, разбираемо 
и в достъпен формат на национални 
уебсайтове и други средства кои ред и 
условия на работа и/или коя част от 
тяхното (национално и/или регионално) 
законодателство трябва да се прилага за 
работници, командировани на тяхна 
територия;

Or. en

Изменение 422
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) посочват ясно, подробно, разбираемо 
и в достъпен формат на национални 
уебсайтове кои ред и условия на работа 
и/или коя част от тяхното (национално 
и/или регионално) законодателство 
трябва да се прилага за работници, 
командировани на тяхна територия;

а) посочват ясно, подробно, разбираемо 
и в достъпен формат на национални 
уебсайтове и чрез други средства кои 
ред и условия на работа и/или коя част 
от тяхното (национално и/или 
регионално) законодателство трябва да 
се прилага за работници, 
командировани на тяхна територия;

Or. de

Изменение 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) гарантират наличието на органи, 
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на които държавата членка е 
възложила да предоставят на 
предприятията, които командироват 
работници, и на командированите 
работници цялата необходима 
информация, свързана с техните 
права и задължения съгласно 
директива 96/71/EО; съобразно 
националните традиции тази задача 
също може да бъде изцяло или 
частично възложена на социалните 
партньори или те могат да оказват 
подкрепа на органите, на които е 
възложена; 

Or. en

Изменение 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вземат необходимите мерки, за да 
направят обществено достояние на 
уебсайтове в интернет информацията 
за това кои колективни трудови 
договори са приложими (и за кого) и
кои ред и условия на работа трябва да 
се прилагат от доставчиците на 
услуги от други държави членки в 
съответствие с Директива 96/71/ЕО, 
като, при възможност, се предоставят 
връзки към съществуващи уебсайтове в 
интернет и други звена за контакт, и по-
специално съответните социални 
партньори;

б) вземат необходимите мерки, за да 
направят обществено достояние на 
уебсайтове и с други средства 
информацията за това кои колективни 
трудови договори са приложими (и за 
кого) и при възможност, се предоставят 
връзки към съществуващи уебсайтове в 
интернет и други звена за контакт, и по-
специално съответните социални 
партньори;

Or. en
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Изменение 425
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вземат необходимите мерки, за да 
направят обществено достояние на 
уебсайтове в интернет информацията за 
това кои колективни трудови договори 
са приложими (и за кого) и кои ред и 
условия на работа трябва да се прилагат 
от доставчиците на услуги от други 
държави членки в съответствие с 
Директива 96/71/ЕО, като, при 
възможност, се предоставят връзки към 
съществуващи уебсайтове в интернет и 
други звена за контакт, и по-специално 
съответните социални партньори;

б) вземат необходимите мерки, за да 
направят обществено достояние на 
уебсайтове в интернет и чрез други 
средства информацията за това кои 
колективни трудови договори са 
приложими (и за кого) и кои ред и 
условия на работа трябва да се прилагат 
от доставчиците на услуги от други 
държави членки в съответствие с 
Директива 96/71/ЕО, като, при 
възможност, се предоставят връзки към 
съществуващи уебсайтове в интернет и 
други звена за контакт, и по-специално 
съответните социални партньори;

Or. de

Изменение 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вземат необходимите мерки, за да 
направят обществено достояние на 
уебсайтове в интернет информацията за 
това кои колективни трудови договори 
са приложими (и за кого) и кои ред и 
условия на работа трябва да се прилагат 
от доставчиците на услуги от други 
държави членки в съответствие с 
Директива 96/71/ЕО, като, при 
възможност, се предоставят връзки към 
съществуващи уебсайтове в интернет и 
други звена за контакт, и по-специално 
съответните социални партньори;

б) вземат необходимите мерки, за да 
направят обществено достояние на 
уебсайтове в интернет и с други 
средства информацията за това кои 
колективни трудови договори са 
приложими (и за кого) и кои ред и 
условия на работа трябва да се прилагат 
от доставчиците на услуги от други 
държави членки в съответствие с 
Директива 96/71/ЕО, като, при 
възможност, се предоставят връзки към 
съществуващи уебсайтове в интернет и 
други звена за контакт, и по-специално 
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съответните социални партньори;

Or. en

Изменение 427
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от 
националния(ите) език(ци) на 
държавата, в която се предоставят 
услугите, ако е възможно, под формата 
на обобщена брошура, в която се 
посочват основните приложими условия 
на труд, а при поискване – и във 
формат, достъпен за лица с увреждания;

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на един от официалните езици в ЕС
по желание под формата на обобщена 
брошура, в която се посочват основните
приложими условия на труд, а при 
поискване – и във формат, достъпен за 
лица с увреждания; на наетите лица 
се осигурява леснодостъпна подробна 
информация относно трудовите и 
социалните условия, включително 
относно здравето и безопасността на 
работното място, чрез различни 
средства за комуникация и звена за 
контакт;

Or. de

Изменение 428
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от 
националния(ите) език(ци) на
държавата, в която се предоставят 
услугите, ако е възможно, под формата 

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на поискания официален език на ЕС, 
ако е възможно, под формата на 
обобщена брошура, в която се посочват 
основните приложими условия на труд, 
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на обобщена брошура, в която се 
посочват основните приложими условия 
на труд, а при поискване – и във 
формат, достъпен за лица с увреждания;

а при поискване – и във формат, 
достъпен за лица с увреждания; 
осигурява се лесен и безплатен достъп 
посредством различни средства за 
комуникация, включително звена за 
контакт, до допълнителна подробна 
информация относно трудовите и 
социалните условия, включително 
здравословните и безопасни условия 
на труд;

Or. en

Изменение 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от 
националния(ите) език(ци) на
държавата, в която се предоставят 
услугите, ако е възможно, под формата 
на обобщена брошура, в която се 
посочват основните приложими условия 
на труд, а при поискване – и във 
формат, достъпен за лица с увреждания;

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на поискания официален език на ЕС, 
ако е възможно, под формата на 
обобщена брошура, в която се посочват 
основните приложими условия на труд, 
а при поискване – и във формат, 
достъпен за лица с увреждания; 
осигурява се лесен достъп 
посредством различни средства за 
комуникация, включително звена за 
контакт, до допълнителна подробна 
информация относно трудовите и 
социалните условия, включително 
здравословните и безопасни условия 
на труд;

Or. en

Изменение 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от 
националния(ите) език(ци) на
държавата, в която се предоставят 
услугите, ако е възможно, под формата 
на обобщена брошура, в която се 
посочват основните приложими условия 
на труд, а при поискване – и във 
формат, достъпен за лица с увреждания;

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на най-подходящите езици, чийто 
избор е оставен на приемащата 
държава членка, ако е възможно, под 
формата на обобщена брошура, в която 
се посочват основните приложими 
условия на труд и се описват 
процедурите за подаване на жалби и 
съдебните производства и санкции, 
които се прилагат в случай на 
неспазване, а при поискване – и във 
формат, достъпен за лица с увреждания;

Or. en

Изменение 431
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от 
националния(ите) език(ци) на 
държавата, в която се предоставят 
услугите, ако е възможно, под формата 
на обобщена брошура, в която се 
посочват основните приложими условия 
на труд, а при поискване – и във 
формат, достъпен за лица с увреждания;

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на националния(ите) език(ци) на 
изпращащата държава членка, 
националния език на държавата 
членка по произход на работника и 
доставчика на услуги, както и на 
английски език, а не само на 
националния(ите) език(ци) на 
държавата, в която се предоставят 
услугите, ако е възможно, под формата 
на обобщена брошура, в която се 
посочват основните приложими условия 
на труд, а при поискване – и във 
формат, достъпен за лица с увреждания;

Or. en
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Изменение 432
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от националния(ите) 
език(ци) на държавата, в която се 
предоставят услугите, ако е възможно, 
под формата на обобщена брошура, в 
която се посочват основните приложими 
условия на труд, а при поискване – и 
във формат, достъпен за лица с 
увреждания;

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги
на английски и на други най-
подходящи езици, различни от 
националния(ите) език(ци) на 
държавата, в която се предоставят 
услугите, ако е възможно, под формата 
на обобщена брошура, в която се 
посочват основните приложими условия 
на труд, а при поискване – и във 
формат, достъпен за лица с увреждания; 
и се посочва органът за жалби, към 
който командированият работник 
може да се обърне в случай на 
неспазване на условията;

Or. en

Изменение 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от националния(ите) 
език(ци) на държавата, в която се 
предоставят услугите, ако е възможно, 
под формата на обобщена брошура, в 
която се посочват основните приложими 
условия на труд, а при поискване – и 
във формат, достъпен за лица с 
увреждания;

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на английски и на други най-
подходящи езици, различни от 
националния(ите) език(ци) на 
държавата, в която се предоставят 
услугите, ако е възможно, под формата 
на обобщена брошура, в която се 
посочват основните приложими условия 
на труд, а при поискване – и във 
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формат, достъпен за лица с увреждания; 
и се посочва органът за жалби, към 
който командированият работник 
може да се обърне в случай на 
неспазване на условията;

Or. en

Изменение 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от националния(ите) 
език(ци) на държавата, в която се 
предоставят услугите, ако е възможно, 
под формата на обобщена брошура, в 
която се посочват основните приложими 
условия на труд, а при поискване – и 
във формат, достъпен за лица с 
увреждания;

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
безплатно на английски и на други 
най-подходящи езици, различни от 
националния(ите) език(ци) на 
държавата, в която се предоставят 
услугите, ако е възможно, под формата 
на обобщена брошура, в която се 
посочват основните приложими условия 
на труд, а при поискване – и във 
формат, достъпен за лица с увреждания;

Or. en

Изменение 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от националния(ите) 
език(ци) на държавата, в която се 
предоставят услугите, ако е възможно, 

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от националния(ите) 
език(ци) на държавата, в която се 
предоставят услугите, ако е възможно, 
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под формата на обобщена брошура, в 
която се посочват основните приложими 
условия на труд, а при поискване — и 
във формат, достъпен за лица с 
увреждания;

под формата на обобщена брошура, в 
която се посочват основните приложими 
условия на труд, а при поискване — и 
във формат, достъпен за лица с 
увреждания, и посочват 
компетентния орган, към когото 
командированият работник може да 
се обърне в случай на неспазване на 
законодателството;

Or. fr

Изменение 436
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от националния(ите) 
език(ци) на държавата, в която се 
предоставят услугите, ако е възможно, 
под формата на обобщена брошура, в 
която се посочват основните приложими 
условия на труд, а при поискване – и 
във формат, достъпен за лица с 
увреждания;

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от националния(ите) 
език(ци) на държавата, в която се 
предоставят услугите, ако е възможно, 
под формата на обобщена брошура, в 
която се посочват основните приложими 
условия на труд, и във формат, достъпен 
за лица с увреждания;

Or. en

Изменение 437
Csaba Őry

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на езици, различни от националния(ите) 

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на най-важните езици, различни от 
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език(ци) на държавата, в която се 
предоставят услугите, ако е възможно, 
под формата на обобщена брошура, в 
която се посочват основните приложими 
условия на труд, а при поискване – и 
във формат, достъпен за лица с 
увреждания;

националния(ите) език(ци) на 
държавата, в която се предоставят 
услугите, ако е възможно, под формата 
на обобщена брошура, в която се 
посочват основните приложими условия 
на труд, а при поискване – и във 
формат, достъпен за лица с увреждания;

Or. hu

Изменение 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) осигурява се лесен достъп 
посредством различни средства за 
комуникация, включително звена за 
контакт, до допълнителна подробна 
информация относно трудовите и 
социалните условия, включително 
свързаните с опазването на здравето 
и безопасността на работното 
място;

Or. en

Изменение 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подобряват достъпността и яснотата 
на информацията, предоставена на 
националните уебсайтове;

г) подобряват уместността, 
достъпността и яснотата на 
информацията, предоставена на 
националните уебсайтове;

Or. en
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Изменение 440
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) посочват, при възможност, лице за 
контакт в бюрата за връзка, което е 
натоварено с обработката на искания за 
информация;

д) посочват, при възможност, лице за 
контакт в бюрата за връзка, което е 
натоварено с обработката на искания за 
информация, и гарантират, че цялата 
необходима информация е 
предоставена на командироващото 
дружество и командированите 
работници;

Or. en

Изменение 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) посочват, при възможност, лице за 
контакт в бюрата за връзка, което е 
натоварено с обработката на искания за
информация;

д) посочват, при възможност, лице за 
контакт в бюрата за връзка, което е 
натоварено с обработката на искания за 
информация, и гарантират, че цялата 
необходима информация е 
предоставена на командироващото 
дружество и командированите 
работници;

Or. en

Изменение 442
Thomas Händel
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) посочват, при възможност, лице за 
контакт в бюрата за връзка, което е 
натоварено с обработката на искания за 
информация;

д) посочват лице за контакт в бюрата за 
връзка, което е натоварено с 
обработката на искания за информация;

Or. de

Изменение 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) посочват, при възможност, лице за 
контакт в бюрата за връзка, което е 
натоварено с обработката на искания за 
информация;

д) посочват лице за контакт в бюрата за 
връзка, което е натоварено с 
обработката на искания за информация;

Or. en

Изменение 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предоставят информация и 
ресурси за други звена за контакт, 
като например такива, осигурени от 
социалните партньори;

Or. en
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Изменение 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията продължава да оказва 
подкрепа на държавите членки в тази 
област.

3. Комисията, под надзора на Съвета и 
Европейския парламент, продължава 
да оказва подкрепа на държавите членки 
в тази област.

Or. en

Изменение 446
Jean-Luc Bennahmias

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията продължава да оказва 
подкрепа на държавите членки в тази 
област.

3. Комисията продължава да оказва 
подкрепа, най-вече финансова, на 
държавите членки в тази област.

Or. fr

Изменение 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато в съответствие с националното 
законодателство, традиции и практики 
редът и условията на работа, посочени в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО, са 
определени в колективни трудови 
договори в съответствие с член 3, 
параграфи 1 и 8 от посочената 

4. Когато в съответствие с националното 
законодателство, традиции и практики и 
при пълно зачитане на автономията 
на социалните партньори редът и 
условията на работа, посочени в член 3 
от Директива 96/71/ЕО, са определени в 
колективни трудови договори в 
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директива, държавите членки 
гарантират, че социалните партньори ги 
установяват и предоставят 
съответната информация, и по-
специално относно различните 
минимални ставки на заплащане и 
техните съставни елементи, метода, 
използван за изчисляване на дължимото 
възнаграждение, и 
квалификационните критерии за 
класифициране в различни категории 
на заплащане, по достъпен и прозрачен 
начин на доставчиците на услуги от 
други държави членки и на 
командированите работници.

съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 
от посочената директива, държавите 
членки гарантират, че редът и 
условията се предоставят по 
достъпен и прозрачен начин на 
доставчиците на услуги от други 
държави членки и на 
командированите работници и могат 
да включват социалните партньори в 
това отношение. Съответната 
информация, по-специално, следва да 
обхваща различните минимални ставки 
на заплащане и метода, използван за 
изчисляване и/или класифициране на 
дължимото възнаграждение, който е на 
разположение на компетентните 
органи. Редът и условията на работа 
следва да се предоставят по достъпен 
и прозрачен начин.

Or. en

Изменение 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато в съответствие с националното 
законодателство, традиции и практики 
редът и условията на работа, посочени в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО, са 
определени в колективни трудови 
договори в съответствие с член 3, 
параграфи 1 и 8 от посочената 
директива, държавите членки 
гарантират, че социалните партньори ги 
установяват и предоставят съответната 
информация, и по-специално относно 
различните минимални ставки на 
заплащане и техните съставни 
елементи, метода, използван за 

4. Когато в съответствие с националното 
законодателство, традиции и практики и 
при пълно зачитане на автономията 
на социалните партньори редът и 
условията на работа, посочени в член 3 
от Директива 96/71/ЕО, са определени в 
колективни трудови договори в 
съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 
от посочената директива, държавите 
членки гарантират, че социалните 
партньори ги установяват и предоставят 
съответната информация относно 
различните минимални ставки на 
заплащане, метода, използван за 
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изчисляване на дължимото 
възнаграждение, и квалификационните 
критерии за класифициране в различни 
категории на заплащане, по достъпен 
и прозрачен начин на доставчиците на 
услуги от други държави членки и на 
командированите работници.

изчисляване на възнаграждението, и 
квалификационните критерии. Редът и 
условията на работа следва да се 
предоставят по достъпен и прозрачен 
начин.

Or. en

Изменение 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато в съответствие с националното 
законодателство, традиции и практики 
редът и условията на работа, посочени в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО, са 
определени в колективни трудови 
договори в съответствие с член 3, 
параграфи 1 и 8 от посочената 
директива, държавите членки 
гарантират, че социалните партньори 
ги установяват и предоставят 
съответната информация, и по-
специално относно различните 
минимални ставки на заплащане и 
техните съставни елементи, метода, 
използван за изчисляване на 
дължимото възнаграждение, и 
квалификационните критерии за 
класифициране в различни категории 
на заплащане, по достъпен и 
прозрачен начин на доставчиците на 
услуги от други държави членки и на 
командированите работници.

4. Когато в съответствие с националното 
законодателство, традиции и практики 
редът и условията на работа, посочени в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО, са 
определени в колективни трудови 
договори в съответствие с член 3, 
параграфи 1 и 8 от посочената 
директива, държавите членки 
гарантират, че тези правила се 
довеждат до знанието на 
предприятията, доставчици на услуги 
от другите държави членки, и на 
командированите работници по 
достъпен и прозрачен начин, като с 
оглед на тази цел могат да включат и 
социалните партньори. Тази 
информация уточнява по-конкретно 
различните минимални ставки на 
заплащане и техните съставни 
елементи, метода, използван за 
изчисляване на дължимото 
възнаграждение, и 
квалификационните критерии за 
класифициране в различни категории 
на заплащане.

Or. fr
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Изменение 450
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато в съответствие с националното 
законодателство, традиции и практики 
редът и условията на работа, посочени в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО, са 
определени в колективни трудови 
договори в съответствие с член 3, 
параграфи 1 и 8 от посочената 
директива, държавите членки 
гарантират, че социалните партньори ги 
установяват и предоставят съответната 
информация, и по-специално относно 
различните минимални ставки на 
заплащане и техните съставни елементи, 
метода, използван за изчисляване на 
дължимото възнаграждение, и 
квалификационните критерии за 
класифициране в различни категории на 
заплащане, по достъпен и прозрачен 
начин на доставчиците на услуги от 
други държави членки и на 
командированите работници.

4. Когато в съответствие с националното 
законодателство, традиции и практики, 
както и при пълно зачитане на 
автономността на социалните 
партньори, редът и условията на 
работа, посочени в член 3 от 
Директива 96/71/ЕО, са определени в 
колективни трудови договори в 
съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 
от посочената директива, държавите 
членки гарантират, че социалните 
партньори ги установяват и предоставят 
съответната информация, и по-
специално относно различните 
минимални ставки на заплащане и 
техните съставни елементи, метода, 
използван за изчисляване на дължимото 
възнаграждение, и квалификационните 
критерии за класифициране в различни 
категории на заплащане, по достъпен и 
прозрачен начин на доставчиците на 
услуги от други държави членки и на 
командированите работници.

Or. de

Изменение 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато в съответствие с националното 4. Когато в съответствие с националното 
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законодателство, традиции и практики 
редът и условията на работа, посочени в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО, са 
определени в колективни трудови 
договори в съответствие с член 3, 
параграфи 1 и 8 от посочената 
директива, държавите членки 
гарантират, че социалните партньори ги 
установяват и предоставят съответната 
информация, и по-специално относно 
различните минимални ставки на 
заплащане и техните съставни елементи, 
метода, използван за изчисляване на 
дължимото възнаграждение, и 
квалификационните критерии за 
класифициране в различни категории на 
заплащане, по достъпен и прозрачен 
начин на доставчиците на услуги от 
други държави членки и на 
командированите работници.

законодателство, традиции и практики 
редът и условията на работа, посочени в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО, са 
определени в колективни трудови 
договори в съответствие с член 3, 
параграфи 1 и 8 от посочената 
директива, държавите членки 
гарантират, че социалните партньори ги 
установяват и предоставят съответната 
информация, и по-специално относно 
различните минимални ставки на 
заплащане и техните съставни елементи, 
метода, използван за изчисляване на 
дължимото възнаграждение, и 
квалификационните критерии за 
класифициране в различни категории на 
заплащане, по достъпен и прозрачен 
начин на държавите членки, които 
след това ги предоставят на 
доставчиците на услуги от други 
държави членки и на командированите 
работници.

Or. en

Изменение 452
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато в съответствие с националното 
законодателство, традиции и практики 
редът и условията на работа, посочени в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО, са 
определени в колективни трудови 
договори в съответствие с член 3, 
параграфи 1 и 8 от посочената 
директива, държавите членки 
гарантират, че социалните партньори ги 
установяват и предоставят съответната 
информация, и по-специално относно 
различните минимални ставки на 
заплащане и техните съставни елементи, 

4. Когато в съответствие с националното 
законодателство, традиции и практики 
редът и условията на работа, посочени в 
член 3 от Директива 96/71/ЕО, са 
определени в колективни трудови 
договори в съответствие с член 3, 
параграфи 1 и 8 от посочената 
директива, държавите членки 
гарантират, че социалните партньори ги 
установяват и предоставят съответната 
информация, и по-специално относно 
различните минимални ставки на 
заплащане и техните съставни елементи, 
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метода, използван за изчисляване на 
дължимото възнаграждение, и 
квалификационните критерии за 
класифициране в различни категории на 
заплащане, по достъпен и прозрачен 
начин на доставчиците на услуги от 
други държави членки и на 
командированите работници.

метода, използван за изчисляване на 
дължимото възнаграждение, и 
квалификационните критерии за 
класифициране в различни категории на 
заплащане, по достъпен и прозрачен 
начин на доставчиците на услуги от 
други държави членки и на 
командированите работници. Всяка 
държава членка гарантира, че 
командированите работници 
разполагат с тази информация на 
своя език.

Or. fr

Изменение 453
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Достъп на работниците до 
информация и консултация
а) командированите работници имат 
самостоятелно право на информация 
и консултация относно 
приложимите ред и условия на 
работа от страна на приемащата 
държава членка на един от 
официалните езици на ЕС по избор на 
работника;
б) държавите членки създават 
подходящи структури и институции, 
към които работниците могат да се 
обръщат за информация, 
консултация и подкрепа при 
упражняването на своите права; 
това се отнася както за приемащата, 
така и за държавата членка по 
установяване;
в) предоставянето на консултация и 
информация на работниците може 
да бъде прехвърлено и на 
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съответните синдикални 
организации, ако необходимите 
средства се поемат от държавите 
членки.

Or. de

Изменение 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията и държавите членки 
осигуряват подходяща подкрепа на 
съвместните инициативи на 
съответните социални партньори на 
европейско и национално равнище, 
имащи за цел да информират 
предприятията и работниците 
относно приложимия ред и условия, 
определени в настоящата директива 
и в Директива 96/71/ЕО.

Or. en

Изменение 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки гарантират, 
че колективните споразумения, 
посочени в член 3, параграфи 1 и 8 от 
Директива 96/71/ЕО, се регистрират в 
официални регистри и се публикуват. 
Редът и условията на работа, 
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посочени в член 3 от 
Директива 96/71/ЕО, определени в 
тези колективни споразумения, 
трябва да се прилагат за 
предприятията, които командироват 
работници, едва след официалната 
регистрация и публикуване.

Or. en

Изменение 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Предприятието писмено 
информира своите работници за 
техните права по време на срока на 
командироването им.
Аналогично, изпълнителят, който се 
намира в приемащата държава 
членка, писмено информира своите 
чуждестранни подизпълнители 
относно реда и условията на работа, 
които са в сила в приемащата 
държава членка.

Or. en

Изменение 457
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Достъп на работниците до 
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информация и консултации
1. Командированите работници имат 
самостоятелно право на информация 
и консултация относно 
приложимите ред и условия на 
работа и заетост, предоставени от 
приемащата държава членка на 
желания официален език на ЕС.
2. Държавите членки гарантират, че 
са налични подходящи звена за 
контакт и органи, към които 
работниците могат да се обърнат за 
информация, консултация и подкрепа 
относно своите права. Това важи 
както за приемащите държави 
членки, така и за изпращащите 
държави членки.
3. Тази задача може да бъде поета от 
отговорните синдикални организации.
4. В случай че държава членка 
възложи тази задача на трета 
страна, трябва да се осигури 
подходящо финансиране.

Or. en

Изменение 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Достъп на работниците до 
информация и консултации

1. Командированите работници имат 
самостоятелно право на информация 
и консултация относно 
приложимите ред и условия на 
работа и заетост, предоставени от 
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приемащата държава членка на 
желания официален език на ЕС.
2. Държавите членки гарантират, че 
са налични подходящи звена за 
контакт и органи, към които 
работниците могат да се обърнат за 
информация, консултация и подкрепа 
относно своите права. Това важи 
както за приемащите държави 
членки, така и за изпращащите 
държави членки.
3. В случай че държава членка 
възложи тази задача на трета 
страна, трябва да се осигури 
подходящо финансиране.

Or. en

Изменение 459
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Европейската комисия и държавите 
членки подкрепят съвместни 
инициативи на съответните 
социални партньори на европейско и 
национално равнище за създаване на 
общи инструменти, които имат за 
цел да информират предприятията и 
работниците относно приложимите 
условия и разпоредби, предвидени в 
Директива 96/71/ЕО.

Or. de

Изменение 460
Martin Kastler
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Предложение за директива
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Достъп на работниците и 
предприятията до информация и 
консултация
1. Командированите работници и 
предприятията, които командироват 
работници, имат самостоятелно 
право на информация и консултация 
относно приложимите ред и условия 
на работа от страна на приемащата 
държава членка на един от 
официалните езици на ЕС по 
желание.
2. Държавите членки, в 
сътрудничество с мрежата EURES и 
други неутрални специализирани 
организации, създават подходящи 
структури и институции, към които 
засегнатите работници и 
предприятия могат да се обръщат за 
информация, консултация и подкрепа 
при упражняването на своите права. 
Това се отнася както за приемащите 
държави, така и за държавите, от 
които се извършва командироването. 
Европейската комисия подкрепя 
държавите членки чрез 
общоевропейска мрежа и информация 
на консултантските звена.

Or. de

Изменение 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 5б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Временен информационен и 
консултационен орган за 
транснационални работни места
1. Държавите членки гарантират, че 
когато поне двама чуждестранни 
доставчици на услуги командироват 
работници на дадено работно място, 
се създава временен транснационален 
информационен и консултационен 
орган за транснационални работни 
места, с цел да предоставя 
информация и консултации на 
командированите работници относно 
техните права.
2. Централното или местното 
управление на главния изпълнител 
отговаря за незабавното 
информиране на местните 
представителни органи на 
работниците и за започване на 
преговори за създаването на временен 
информационен и консултационен 
орган за транснационални работни 
места. Държавите членки определят 
процедурните правила в 
съответствие с националните 
практики.
3. Временният информационен и 
консултационен орган за 
трансгранични работни места се 
създава за цялата продължителност 
на командироването от момента, 
когато най-малко двама 
чуждестранни доставчици на услуги 
са командировали работници на 
даденото работно място.
4. Временният информационен и 
консултационен орган за 
трансгранични работни места се 
състои от представители от 
управлението на главните 
изпълнители и от представители на 
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работниците.

Or. en

Изменение 462
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки работят в тясно 
сътрудничество и си оказват 
взаимопомощ с цел подобряване на 
въвеждането, прилагането и 
осигуряването на изпълнението на 
практика на настоящата директива.

1. Държавите членки работят в тясно 
сътрудничество и си оказват 
взаимопомощ по възможно най-бърз 
начин с цел подобряване на 
въвеждането, прилагането и 
осигуряването на изпълнението на 
практика на настоящата директива.

Or. de

Изменение 463
Phil Bennion

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сътрудничеството на държавите 
членки по-специално се състои в 
отговаряне на обосновани искания за 
информация и извършване на проверки, 
инспекции и разследвания от 
компетентните органи във връзка със 
случаите на командироване, посочени в 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване 
на всякакви нарушения на приложимите 
правила относно командироването на 
работници или на евентуални случаи на 
незаконни транснационални дейности.

2. Сътрудничеството на държавите 
членки по-специално се състои в бърз и 
ефективен отговор на обосновани 
искания за информация и извършване на 
проверки, инспекции и разследвания от 
страна на техните компетентни
органи във връзка със случаите на 
командироване, посочени в член 1, 
параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, в т.ч. 
разследване на всякакви нарушения на 
приложимите правила относно 
командироването на работници или на 
евентуални случаи на незаконни 
транснационални дейности и 
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предприемане на целесъобразни 
действия в съответствие с 
националните закони и практики.

Or. en

Изменение 464
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сътрудничеството на държавите 
членки по-специално се състои в 
отговаряне на обосновани искания за 
информация и извършване на проверки, 
инспекции и разследвания от 
компетентните органи във връзка със 
случаите на командироване, посочени в 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване 
на всякакви нарушения на приложимите 
правила относно командироването на 
работници или на евентуални случаи на 
незаконни транснационални дейности.

2. Сътрудничеството на държавите 
членки по-специално се състои в 
задължението за незабавно отговаряне 
на искания за информация и извършване 
на проверки, инспекции и разследвания 
от компетентните органи във връзка със 
случаите на командироване, посочени в 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО и приложимите 
членове от настоящата директива, в 
т.ч. разследване на всякакви нарушения 
на приложимите правила относно 
командироването на работници или на 
евентуални случаи на незаконни 
транснационални дейности.

Or. de

Изменение 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сътрудничеството на държавите 
членки по-специално се състои в 
отговаряне на обосновани искания за 

2. Сътрудничеството на държавите 
членки по-специално се състои в 
незабавно отговаряне на искания за 
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информация и извършване на проверки, 
инспекции и разследвания от 
компетентните органи във връзка със 
случаите на командироване, посочени в 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване 
на всякакви нарушения на приложимите 
правила относно командироването на 
работници или на евентуални случаи на 
незаконни транснационални дейности.

информация и извършване на проверки, 
инспекции и разследвания от
компетентните органи във връзка със 
случаите на командироване, посочени в 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО и в съответните 
членове от настоящата директива, в 
т.ч. разследване на всякакви нарушения 
на приложимите правила относно 
командироването на работници или на 
евентуални случаи на незаконни 
транснационални дейности.

Or. en

Изменение 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сътрудничеството на държавите 
членки по-специално се състои в 
отговаряне на обосновани искания за 
информация и извършване на проверки,
инспекции и разследвания от 
компетентните органи във връзка със 
случаите на командироване, посочени в 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване 
на всякакви нарушения на приложимите 
правила относно командироването на 
работници или на евентуални случаи 
на незаконни транснационални 
дейности.

2. Сътрудничеството на държавите 
членки по-специално се състои в 
отговаряне на обосновани искания за 
информация и извършване на проверки, 
инспекции и разследвания от 
компетентните органи във връзка със 
случаите на командироване, посочени в 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване 
на всякакви нарушения на приложимите 
правила относно командироването на 
работници.

Or. en

Изменение 467
Thomas Mann



AM\924423BG.doc 37/125 PE504.078v01-00

BG

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сътрудничеството на държавите 
членки по-специално се състои в 
отговаряне на обосновани искания за 
информация и извършване на проверки, 
инспекции и разследвания от 
компетентните органи във връзка със 
случаите на командироване, посочени в 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване 
на всякакви нарушения на приложимите 
правила относно командироването на 
работници или на евентуални случаи на 
незаконни транснационални дейности.

2. Сътрудничеството на държавите 
членки по-специално се състои в 
своевременно отговаряне на обосновани 
искания за информация и извършване на 
проверки, инспекции и разследвания от 
компетентните органи във връзка със 
случаите на командироване, посочени в 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване 
на всякакви нарушения на приложимите 
правила относно командироването на 
работници или на евентуални случаи на 
незаконни транснационални дейности.

Or. de

Изменение 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сътрудничеството на държавите 
членки по-специално се състои в 
отговаряне на обосновани искания за 
информация и извършване на проверки, 
инспекции и разследвания от 
компетентните органи във връзка със 
случаите на командироване, посочени в 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване 
на всякакви нарушения на приложимите 
правила относно командироването на 
работници или на евентуални случаи на 
незаконни транснационални дейности.

2. Сътрудничеството на държавите 
членки по-специално се състои в 
незабавно отговаряне на обосновани 
искания за информация и извършване на 
проверки, инспекции и разследвания от 
компетентните органи във връзка със 
случаите на командироване, посочени в 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване 
на всякакви нарушения на приложимите 
правила относно командироването на
работници или на евентуални случаи на 
незаконни транснационални дейности.

Or. en
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Изменение 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Сътрудничеството между 
държавите членки може да включва 
също изпращането и връчването на 
документи, идващи от органа 
заявител.

Or. en

Изменение 470
Phil Bennion

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да могат да отговорят на искане за 
помощ от компетентните органи на 
друга държава членка, държавите 
членки гарантират, че доставчиците, 
установени на тяхна територия, 
предоставят на компетентните им 
органи цялата информация, необходима 
за надзор на техните дейности, в 
съответствие с националните закони.

3. За да могат да отговорят на искане за 
помощ от компетентните органи на 
друга държава членка, държавите 
членки гарантират, че доставчиците, 
установени на тяхна територия, 
предоставят на компетентните им 
органи цялата информация, необходима 
за надзор на техните дейности, в 
съответствие с националните закони. 
Когато доставчиците на услуги не 
предоставят тази информация, 
подходящи действия се предприемат 
от компетентните органи в 
приемащата държава и, по 
целесъобразност, в сътрудничество с 
компетентните органи на 
държавата по установяване.

Or. en
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Обосновка

Компетентните органи в приемащите държави трябва да прилагат ефективно 
националното трудово законодателство и това на ЕС. Ако се установи нарушение и 
ако по някаква причина правни действия не са възможни в приемащата държава, 
двете държави трябва да си сътрудничат, за да гарантират, че от доставчика на 
услуги се търси отговорност, че той осигурява подходящо възнаграждение на 
командированите работници и че подлежи на съответните наказателни санкции.

Изменение 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да могат да отговорят на искане за 
помощ от компетентните органи на 
друга държава членка, държавите 
членки гарантират, че доставчиците, 
установени на тяхна територия, 
предоставят на компетентните им 
органи цялата информация, необходима 
за надзор на техните дейности, в 
съответствие с националните закони.

3. За да могат да отговорят на искане за 
помощ от компетентните органи на 
друга държава членка, държавите 
членки гарантират, че доставчиците, 
установени на тяхна територия, 
предоставят на компетентните органи 
цялата информация, необходима за 
надзор на техните дейности, в 
съответствие с националните закони и 
Директива 96/71/ЕО.

Or. en

Изменение 472
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да могат да отговорят на искане за 
помощ от компетентните органи на 
друга държава членка, държавите 
членки гарантират, че доставчиците, 
установени на тяхна територия, 
предоставят на компетентните им 

3. За да могат да отговорят на искане за 
помощ от компетентните органи на 
друга държава членка, държавите 
членки гарантират своевременно, че 
доставчиците, установени на тяхна 
територия, предоставят на 
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органи цялата информация, необходима 
за надзор на техните дейности, в 
съответствие с националните закони.

компетентните им органи цялата 
информация, необходима за надзор на 
техните дейности, в съответствие с 
националните закони.

Or. de

Изменение 473
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай на трудности при отговора 
на искане за информация или при 
извършването на проверки, инспекции 
или разследвания, съответната държава 
членка информира своевременно 
държавата членка, отправила искането, 
с оглед намирането на решение.

4. В случай на трудности при отговора 
на искане за информация или при 
извършването на проверки, инспекции 
или разследвания, съответната държава 
членка информира своевременно 
държавата членка, отправила искането, 
с оглед намирането на решение. В 
случай на евентуални постоянни 
проблеми при обмена на информация, 
Комисията предприема действия, за 
да помогне на държавите членки за 
разрешаването на проблема.

Or. cs

Изменение 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай на трудности при отговора 
на искане за информация или при 
извършването на проверки, инспекции 
или разследвания, съответната държава 
членка информира своевременно 

4. В случай на трудности при отговора 
на искане за информация или при 
извършването на проверки, инспекции 
или разследвания, съответната държава 
членка информира своевременно 
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държавата членка, отправила искането, 
с оглед намирането на решение.

държавата членка, отправила искането, 
с оглед намирането на решение
възможно най-бързо. Всеки траен 
отказ за предоставяне на исканата 
информация се счита за нарушение на 
правото на ЕС съгласно определеното 
в член 258 и следващите членове от 
ДФЕС.

Or. en

Изменение 475
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай на трудности при отговора 
на искане за информация или при 
извършването на проверки, инспекции 
или разследвания, съответната държава 
членка информира своевременно 
държавата членка, отправила искането, 
с оглед намирането на решение.

4. В случай на трудности при отговора 
на искане за информация или при 
извършването на проверки, инспекции 
или разследвания, съответната държава 
членка информира своевременно 
държавата членка, отправила искането, 
с оглед намирането на решение. Всеки 
траен отказ за предоставяне на 
исканата информация представлява 
нарушение на правото на ЕС съгласно 
определеното в член 258 и следващите 
членове от ДФЕС.

Or. de

Изменение 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай на трудности при отговора 
на искане за информация или при 

4. В случай на трудности при отговора 
на искане за информация или при 
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извършването на проверки, инспекции 
или разследвания, съответната държава 
членка информира своевременно 
държавата членка, отправила искането, 
с оглед намирането на решение.

извършването на проверки, инспекции 
или разследвания, съответната държава 
членка информира своевременно 
държавата членка, отправила искането, 
с оглед намирането на решение. Всеки 
траен отказ за предоставяне на 
исканата информация представлява 
нарушение на правото на ЕС съгласно 
определеното в член 258 и следващите 
членове от ДФЕС.

Or. en

Изменение 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Всеки траен отказ да се 
предостави исканата информация 
дава на държавата членка заявител 
правото да състави публично 
достъпен списък на несъдействащите 
органи и да информира Комисията за 
това. Комисията създава публично 
достъпен списък на органите, за 
които е била уведомена, че не са 
склонни да съдействат.

Or. en

Изменение 478
Csaba Őry

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
информацията, поискана от други 
държави членки или от Комисията, по 
електронен път във възможно най-

1. Държавите членки предоставят 
информацията, поискана от други 
държави членки или от Комисията, по 
електронен път във възможно най-
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кратък срок – най-късно до 2 седмици от 
получаване на искането.

кратък срок – най-късно до 2 седмици от 
получаване на искането или в срок от 
един месец, в случай че отговорът 
изисква проверка на място. Сроковете 
се задават в работни дни, за да се 
избегне създаването на график за 
инспекции въз основа на искания, 
отправени през почивните дни или 
официалните празници.

Or. hu

Изменение 479
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
информацията, поискана от други 
държави членки или от Комисията, по 
електронен път във възможно най-
кратък срок – най-късно до 2 седмици от 
получаване на искането.

1. Държавите членки предоставят 
информацията, поискана от други 
държави членки или от Комисията, по 
електронен път във възможно най-
кратък срок – най-късно до 2 седмици от 
получаване на искането или в срок от 
един месец, в случай че отговорът 
изисква проверка на място.

Or. cs

Изменение 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Случаите на отказ от страна на 
държавите членки да предоставят 
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исканата информация се записват от 
Комисията, включително и 
участващите отговорни органи.

Or. en

Изменение 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При специални ситуации, когато 
държава членка получи сведения за 
особени обстоятелства, които налагат 
спешни действия, се използва 
специфичен механизъм за спешни 
случаи. При тези обстоятелства 
информацията се предоставя в срок от 
24 часа.

При специални ситуации, когато 
държава членка получи сведения за 
особени обстоятелства, които налагат 
спешни действия, се използва 
специфичен механизъм за спешни 
случаи. При тези обстоятелства 
информацията се предоставя в срок от 
24 часа. Този механизъм за спешни 
случаи се използва, когато съгласно 
критериите, описани в член 3, има 
основания за подозрения, че 
командированият работник е нает 
от недействително дружество, че не 
е работник или че не е действително 
командирован. Това не възпрепятства
националните органи и/или 
инспекторати на приемащата 
държава да предприемат незабавни 
мерки за предотвратяване, 
разследване и санкциониране на 
социална измама.

Or. en

Изменение 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При специални ситуации, когато 
държава членка получи сведения за 
особени обстоятелства, които налагат 
спешни действия, се използва 
специфичен механизъм за спешни 
случаи. При тези обстоятелства 
информацията се предоставя в срок от 
24 часа.

При специални ситуации, когато 
държава членка получи сведения за 
особени обстоятелства, които налагат 
спешни действия, се използва 
специфичен механизъм за спешни 
случаи. При тези обстоятелства 
информацията се предоставя в срок от 
24 часа. Този механизъм за спешни 
случаи се използва, когато се 
предполага, че дадено предприятие не 
изпълнява действително съществени 
дейности в държавата членка по 
установяване в съответствие с член 3 
от настоящата директива.

Or. en

Изменение 483
Csaba Őry

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При специални ситуации, когато 
държава членка получи сведения за 
особени обстоятелства, които налагат 
спешни действия, се използва 
специфичен механизъм за спешни 
случаи. При тези обстоятелства 
информацията се предоставя в срок от 
24 часа.

При специални ситуации, когато 
държава членка получи сведения за 
особени обстоятелства, които налагат 
спешни действия, се използва 
специфичен механизъм за спешни 
случаи. При тези обстоятелства 
информацията се предоставя в срок от 5 
работни дни.

Or. hu

Изменение 484
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Този механизъм за спешни случаи се 
прилага също така, когато в 
съответствие с критериите по 
член 3 възниква съмнение, че 
командированият работник е нает 
от фиктивно предприятие или не е 
действително командирован. Това не 
изключва възможността
националните органи и/или 
инспекцията по труда на 
приемащата държава членка да 
предприемат незабавни мерки за 
предотвратяване, разследване и 
санкциониране на социалната 
измама.

Or. de

Изменение 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият член не пречи на 
компетентните органи на 
приемащата държава да 
предприемат незабавни мерки за 
предотвратяване, разследване и 
санкциониране на социална измама.

Or. en

Изменение 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комисията и държавите членки 
подкрепят финансово съвместните 
инициативи на съответните 
социални партньори на европейско и 
национално равнище, с цел да се 
установят общи инструменти за 
информиране на предприятията и 
работниците относно разпоредбите 
и условията, които трябва да бъдат 
спазвани по силата на Директива 
96/71/ЕО.

Or. fr

Изменение 487
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират 
поверителността на информацията, 
която обменят. Обменената информация 
се използва единствено във връзка с 
въпроса(ите), за който(които) е била 
поискана.

7. Държавите членки гарантират 
поверителността на информацията, 
която обменят. Обменената информация 
се използва единствено във връзка с 
въпроса(ите), за който(които) е била 
поискана, и в строго съответствие 
със закона за защита на личните 
данни.

Or. cs

Изменение 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират 
поверителността на информацията, 
която обменят. Обменената 
информация се използва единствено 
във връзка с въпроса(ите), за 
който(които) е била поискана.

7. Държавите членки гарантират 
поверителността на информацията, 
която обменят, в съответствие с 
националното право и практика.

Or. en

Изменение 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират 
поверителността на информацията, 
която обменят. Обменената 
информация се използва единствено 
във връзка с въпроса(ите), за 
който(които) е била поискана.

7. Държавите членки гарантират 
поверителността на информацията, 
която обменят, в съответствие с 
европейското право, както и с
националното право и практики.

Or. en

Изменение 490
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират 
поверителността на информацията, 
която обменят. Обменената информация 
се използва единствено във връзка с 
въпроса(ите), за който(които) е била 
поискана.

7. Държавите членки гарантират строга 
поверителност на информацията, 
която обменят. Обменената информация 
се използва изключително само във 
връзка с въпроса(ите), за който(които) е 
била поискана.
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Or. de

Изменение 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията и компетентните 
органи си сътрудничат тясно, за да 
разгледат всички трудности, които 
могат да възникнат при прилагането 
на член 3, параграф 10 от 
Директива 96/71/ЕО.

заличава се

Or. en

Изменение 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията и компетентните органи 
си сътрудничат тясно, за да разгледат 
всички трудности, които могат да 
възникнат при прилагането на член 3, 
параграф 10 от Директива 96/71/ЕО.

9. В съответствие с принципа, 
установен с параграф 4 от Директива 
96/71/EО, Комисията и компетентните 
органи си сътрудничат тясно, за да 
разгледат всички трудности, които 
могат да възникнат при изпълнението
на Директива 96/71/ЕО.

Or. en

Изменение 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията и компетентните органи 
си сътрудничат тясно, за да разгледат 
всички трудности, които могат да 
възникнат при прилагането на член 3, 
параграф 10 от Директива 96/71/ЕО.

9. Комисията и компетентните органи 
си сътрудничат тясно, за да разгледат 
всички трудности във връзка с 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО.

Or. en

Изменение 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. За да се улесни взаимопомощта и 
трансграничното сътрудничество, в 
рамките на две години след влизането 
в сила на настоящата директива 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета оценка на 
въздействието относно 
осъществимостта на общоевропейска 
система за нотифициране или 
регистрация, основана на и 
съвместима със съществуващите 
системи в държавите членки.

Or. en

Изменение 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за директива
Член 7 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Роля на държавата членка по 
установяване

Сътрудничество между държавата 
членка по установяване и приемащата 
държава членка

Or. en

Изменение 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Роля на държавата членка по 
установяване

Роля на държавите членки

Or. en

Изменение 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Роля на държавата членка по 
установяване

Роля на държавите членки

Or. en

Изменение 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 7 – параграф -1 (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В съответствие с членове 4 и 5 от 
Директива 96/71/EО инспекцията на 
условията на труд, които трябва да 
се спазват, е задължение на органите 
на приемащата държава членка и 
тази държава членка следователно 
продължава да осъществява контрол 
и мониторинг, както и да взема 
необходимите мерки за надзор или за 
осигуряване на изпълнението, в 
съответствие с националното си 
законодателство и/или практики и 
административни процедури, по 
отношение на работниците, 
командировани на нейна територия.
Компетентните органи могат, по 
своя собствена инициатива, да 
извършват фактически проверки и не 
са обвързани с никакви резултати от 
проверки, проведени от органите на 
държавата членка по установяване.

Or. en

Изменение 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка по установяване 
на доставчика на услуги продължава 
да осъществява контрол и 
мониторинг и да взема необходимите 
мерки за надзор или за осигуряване на 
изпълнението в съответствие с 
националното си законодателство, 
практики и административни 
процедури по отношение на 
работниците, командировани в друга 

заличава се
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държава членка.

Or. en

Изменение 500
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка по установяване на 
доставчика на услуги продължава да 
осъществява контрол и мониторинг и да 
взема необходимите мерки за надзор 
или за осигуряване на изпълнението в 
съответствие с националното си 
законодателство, практики и 
административни процедури по 
отношение на работниците, 
командировани в друга държава 
членка.

1. В съответствие с член 5 от 
Директива 96/71/EО приемащата 
държава членка осъществява контрол 
и мониторинг и взема необходимите 
мерки за надзор или за осигуряване на 
изпълнението в съответствие с 
националното си законодателство 
и/или практики и административни 
процедури по отношение на 
работниците, командировани на 
нейна територия.
В съответствие с принципите, 
установени с членове 4 и 5 от 
Директива 96/71/EО, държавата членка 
по установяване на доставчика на 
услуги също продължава да 
осъществява контрол и мониторинг и да 
взема необходимите мерки за надзор 
или за осигуряване на изпълнението в 
съответствие с националното си 
законодателство, практики и 
административни процедури. За да се 
осигури по-добро изпълнение, тя 
подкрепя компетентния орган на 
приемащата държава членка, като 
незабавно му предоставя информация 
за това дали предприятията, които 
командироват работници, отговарят 
на минималните критерии, посочени 
в член 3 от настоящата директива и 
в Директива 96/71/EО, и дали имат 
право да командироват работници.
Държави членки, които получат 
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данни, че доставчици на услуги 
набират работници на тяхна 
територия единствено с цел да ги 
командироват направо в трета 
държава членка, не трябва да 
подкрепят тези дейности, а трябва 
да информират компетентните 
органи в приемащата държава 
членка.

Or. de

Изменение 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка по установяване на 
доставчика на услуги продължава да 
осъществява контрол и мониторинг и 
да взема необходимите мерки за 
надзор или за осигуряване на 
изпълнението в съответствие с 
националното си законодателство, 
практики и административни 
процедури по отношение на 
работниците, командировани в друга 
държава членка.

1. Държавата членка по установяване на 
доставчика на услуги оказва 
съдействие на държавата членка, в 
която се извършва командироването, 
за да се гарантира спазването на 
условията, приложими по силата на 
Директива 96/71/ЕО и на настоящата 
директива, като своевременно 
предоставя информация за това дали 
предприятията, които командироват 
работници отговарят на 
минималните критерии, посочени в 
член 3 от настоящата директива и в 
Директива 96/71/EО.
Тази отговорност по никакъв начин 
не намалява възможностите на 
държавата членка, в която се 
извършва командироването, да 
наблюдава, контролира и да взема 
всякакви необходими мерки за надзор 
или за осигуряване на изпълнението 
съгласно настоящата директива и 
Директива 96/71/EО.

Or. en
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Изменение 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При посочените в член 3, параграфи 
1 и 2 и член 9, параграф 1 
обстоятелства държавата членка по 
установяване на доставчика на услуги 
оказва съдействие на държавата 
членка, в която се извършва 
командироването, за да се гарантира 
спазването на условията, приложими 
по силата на Директива 96/71/ЕО и на 
настоящата директива. Държавата 
членка по установяване на 
доставчика на услуги съобщава по 
своя инициатива на държавата 
членка, в която се извършва 
командироването, всякаква свързана 
информация, така както е посочено в 
член 3, параграфи 1 и 2 и член 9, 
параграф 1, когато държавата членка 
по установяване на доставчика на 
услуги е уведомена за конкретни 
факти, които сочат за наличието на 
евентуални нередности.

заличава се

Or. en

Изменение 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При посочените в член 3, 
параграфи 1 и 2 и член 9, параграф 1 

2. Държавата членка по установяване на 
доставчика на услуги съобщава 
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обстоятелства държавата членка по 
установяване на доставчика на услуги 
оказва съдействие на държавата 
членка, в която се извършва 
командироването, за да се гарантира 
спазването на условията, приложими 
по силата на Директива 96/71/ЕО и на 
настоящата директива. Държавата 
членка по установяване на доставчика 
на услуги съобщава по своя инициатива
на държавата членка, в която се 
извършва командироването, всякаква 
свързана информация, така както е 
посочено в член 3, параграфи 1 и 2 и 
член 9, параграф 1, когато държавата 
членка по установяване на 
доставчика на услуги е уведомена за 
конкретни факти, които сочат за 
наличието на евентуални 
нередности.

незабавно на приемащата държава 
членка по своя инициатива или в 
отговор на нейно искане всякаква 
свързана информация, така както е 
посочено в настоящата директива 
или е необходимо за спазване на член 3
от Директива 96/71/EC.
Компетентните органи могат да 
поискат информация по всяка 
императивна причина от общ 
интерес.

Or. en

Изменение 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По повод на всяко предоставяне на 
услуги или във връзка с всеки 
доставчик на услуги компетентните 
органи на приемащата държава 
членка могат също да се обърнат към 
компетентните органи на 
държавата членка по установяване с 
искане за предоставяне на 
информация относно законността на 
установяването на доставчика на 
услуги, неговото добро професионално 
поведение и липсата на всякакви 
нарушения на приложимите правила. 
Компетентните органи на 

заличава се
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държавата членка по установяване 
предоставят тази информация в 
съответствие с член 6.

Or. en

Изменение 505
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По повод на всяко предоставяне на 
услуги или във връзка с всеки доставчик 
на услуги компетентните органи на 
приемащата държава членка могат също 
да се обърнат към компетентните 
органи на държавата членка по 
установяване с искане за предоставяне 
на информация относно законността 
на установяването на доставчика на 
услуги, неговото добро професионално 
поведение и липсата на всякакви 
нарушения на приложимите правила. 
Компетентните органи на държавата 
членка по установяване предоставят 
тази информация в съответствие с 
член 6.

3. По повод на всяко предоставяне на 
услуги или във връзка с всеки доставчик 
на услуги компетентните органи на 
приемащата държава членка могат също 
да се обърнат към компетентните 
органи на държавата членка по 
установяване с искане за предоставяне 
на информация за проверка на пълното 
спазване както на 
Директива 96/71/EО, така и на 
настоящата директива. 
Компетентните органи на държавата 
членка по установяване предоставят 
тази информация в съответствие с 
член 6.

Or. de

Изменение 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По повод на всяко предоставяне на 
услуги или във връзка с всеки доставчик 
на услуги компетентните органи на 

3. По повод на всяко предоставяне на 
услуги или във връзка с всеки доставчик 
на услуги компетентните органи на 
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приемащата държава членка могат също 
да се обърнат към компетентните 
органи на държавата членка по 
установяване с искане за предоставяне 
на информация относно законността на 
установяването на доставчика на 
услуги, неговото добро професионално 
поведение и липсата на всякакви 
нарушения на приложимите правила. 
Компетентните органи на държавата 
членка по установяване предоставят 
тази информация в съответствие с 
член 6.

приемащата държава членка могат също 
да се обърнат към компетентните 
органи на държавата членка по 
установяване с искане за предоставяне 
на информация за проверка на пълното 
спазване както на Директива 
96/71/EО, така и на настоящата 
директива, включително относно 
законността на установяването на 
доставчика на услуги, неговото добро 
професионално поведение и липсата на 
всякакви нарушения на приложимите 
правила.  Компетентните органи на 
държавата членка по установяване 
предоставят тази информация в 
съответствие с член 6.

Or. en

Изменение 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Задължението, предвидено в 
параграфи 1 и 2, не включва 
задължение за държавата членка по 
установяване да извършва 
фактически проверки и контрол на 
територията на приемащата 
държава членка, където се 
предоставя услугата. При 
необходимост посочените проверки и 
контрол се извършват от органите 
на приемащата държава членка по 
искане на компетентните органи на 
държавата членка по установяване в 
съответствие с член 10 и при 
спазване на правомощията за надзор, 
предвидени в националното 
законодателство, практики и 
административни процедури на 

заличава се
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приемащата държава членка, както и 
на правото на Съюза.

Or. en

Изменение 508
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Задължението, предвидено в 
параграфи 1 и 2, не включва
задължение за държавата членка по 
установяване да извършва 
фактически проверки и контрол на 
територията на приемащата 
държава членка, където се 
предоставя услугата. При 
необходимост посочените проверки и 
контрол се извършват от органите на 
приемащата държава членка по искане 
на компетентните органи на 
държавата членка по установяване в 
съответствие с член 10 и при спазване 
на правомощията за надзор, предвидени 
в националното законодателство, 
практики и административни процедури 
на приемащата държава членка, както 
и на правото на Съюза.

4. Проверки и контрол се извършват от 
органите на приемащата държава членка 
в съответствие с член 10 и при спазване 
на правомощията за надзор, предвидени 
в националното законодателство, 
практики и административни процедури 
на приемащата държава членка.

Or. de

Изменение 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Задължението, предвидено в 4. Проверки и контрол се извършват от 
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параграфи 1 и 2, не включва 
задължение за държавата членка по 
установяване да извършва 
фактически проверки и контрол на 
територията на приемащата 
държава членка, където се 
предоставя услугата. При 
необходимост посочените проверки и 
контрол се извършват от органите на 
приемащата държава членка по искане 
на компетентните органи на 
държавата членка по установяване в 
съответствие с член 10 и при спазване 
на правомощията за надзор, предвидени 
в националното законодателство, 
практики и административни процедури 
на приемащата държава членка, както 
и на правото на Съюза.

органите на приемащата държава членка 
в съответствие с член 10 и при спазване 
на правомощията за надзор, предвидени 
в националното законодателство, 
практики и административни процедури 
на приемащата държава членка.

Or. en

Изменение 510
Jean-Luc Bennahmias

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Задължението, предвидено в 
параграфи 1 и 2, не включва задължение 
за държавата членка по установяване да 
извършва фактически проверки и 
контрол на територията на приемащата 
държава членка, където се предоставя 
услугата. При необходимост посочените 
проверки и контрол се извършват от 
органите на приемащата държава членка 
по искане на компетентните органи 
на държавата членка по 
установяване в съответствие с член 10 
и при спазване на правомощията за 
надзор, предвидени в националното 
законодателство, практики и 
административни процедури на 
приемащата държава членка, както и на 

4. Задължението, предвидено в 
параграфи 1 и 2, не включва задължение 
за държавата членка по установяване да 
извършва фактически проверки и 
контрол на територията на приемащата 
държава членка, където се предоставя 
услугата. При необходимост посочените 
проверки и контрол се извършват от 
органите на приемащата държава членка 
в съответствие с член 10 и при спазване 
на правомощията за надзор, предвидени 
в националното законодателство, 
практики и административни процедури 
на приемащата държава членка, както и 
на правото на Съюза.
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правото на Съюза.

Or. fr

Изменение 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По време на срока на 
командироване на работник в друга 
държава членка инспекцията на 
условията на труд, които трябва да 
се спазват съгласно Директива 
96/71/ЕО, е задължение на органите 
на приемащата държава членка в 
сътрудничество с държавата членка 
по установяване.

Or. en

Изменение 512
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки предоставят 
необходимите средства за извършване 
на ефективни проверки и контрол.

Or. de

Изменение 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
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Berès

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
1. В съответствие с член 5 от 
Директива 96/71/EО държавата 
членка, в която се осъществява 
командироването, продължава да 
осъществява контрол и мониторинг, 
както и да взема всичките 
необходими мерки за надзор или за 
осигуряване на изпълнението в 
съответствие с националното си 
законодателство и/или практики и 
административни процедури по 
отношение на работниците, 
командировани на нейна територия.
2. В съответствие с принципите, 
установени в членове 4 и 5 от 
Директива 96/71/EО, държавата 
членка по установяване на 
доставчика на услуги също така 
продължава да осъществява контрол 
и мониторинг, както и да взема 
необходимите мерки за надзор или за 
осигуряване на изпълнението в 
съответствие с националното си 
законодателство, практики и 
административни процедури.
За да се подобри осигуряването на 
изпълнението тя подкрепя 
компетентния орган на държавата 
членка, в която се осъществява 
командироването, като своевременно 
предоставя информация за това дали 
предприятията, които командироват 
работници, отговарят на 
минималните критерии, посочени в 
член 3 от настоящата директива и в 
Директива 96/71/EО.
3. Проверки и контрол се извършват 
от органите на държавата членка, в 
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която се осъществява 
командироването, в съответствие с 
член 10 и при спазване на
правомощията за надзор, предвидени в 
националното законодателство, 
практики и административни 
процедури на държавата членка.
4. Държави членки, които установят, 
че работниците се назначават 
единствено с цел командироване в 
трета държава членка или с цел да 
работят с фалшив статут на 
самостоятелно заети лица, незабавно 
информират компетентните органи 
в държавата членка, в която се 
осъществява командироването.
5. Държавите членки предоставят 
необходимите средства, за да 
осигурят ефективни проверки и 
контрол.

Or. en

Изменение 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
По време на срока на командироване 
на работник в друга държава членка, 
инспекцията на условията на труд е 
задължение на органите на 
приемащата държава членка. 
Приемащата държава може да 
извършва контрол по своя собствена 
инициатива и не е обвързана с 
никакви резултати или контрол, 
проведени от органите на държавата 
членка по установяване.
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Or. en

Изменение 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, със съдействието 
на Комисията, вземат съпътстващи 
мерки, за да развият, улеснят и насърчат 
обмена между длъжностните лица, 
натоварени с изпълнението на 
административното сътрудничество и 
взаимопомощ, както и с мониторинга 
на спазването на приложимите 
правила и с осигуряването на 
тяхното изпълнение.

1. Държавите членки, със съдействието 
на Комисията, вземат съпътстващи 
мерки, за да развият, улеснят и насърчат 
обмена между социалните партньори, 
длъжностните лица, натоварени с 
изпълнението на административното 
сътрудничество и взаимопомощ, както и 
за да гарантират подкрепа за 
организациите, предоставящи 
информация на командированите 
работници.

Or. en

Изменение 516
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Компетентните органи в 
приемащата държава членка 
регистрират декларираните данни по 
член 9, параграф 1 и ги подлагат на 
оценка.
Компетентните органи в държавата 
членка по установяване регистрират 
съответните данни във връзка с 
посочените в член 3, параграф 1 
критерии, както и относно 
плащането на осигурителни вноски и 
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данъци от доставчика на услуги.
Държавите членки са длъжни да 
предоставят редовни доклади на 
Комисията. Европейската Комисия 
обобщава докладите и ги публикува 
редовно.
В рамките на две години след 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията представя на
Европейския парламент и на Съвета 
оценка на въздействието относно 
осъществимостта на общоевропейска 
система за нотифициране или 
регистрация, основана на 
съществуващите системи в 
държавите членки и съвместима с 
тях.

Or. de

Изменение 517
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Компетентните органи в 
приемащата държава членка 
регистрират декларираните данни по 
член 9, параграф 1 и ги подлагат на 
оценка.
Компетентните органи в държавата 
членка по установяване регистрират 
съответните данни във връзка с 
посочените в член 3, параграф 1 
критерии, както и относно 
плащането на осигурителни вноски и 
данъци от доставчика на услуги.
Държавите членки са длъжни да 
предоставят редовни доклади на 
Европейската комисия. Европейската 
Комисия обобщава по подходящ начин 
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докладите и ги публикува редовно.

Or. de

Изменение 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Компетентните органи в 
приемащата държава членка 
записват съответните данни по 
отношение на член 9, параграф 1, 
буква а). Компетентните органи в 
държавата членка по установяване 
записват съответните данни по 
отношение на член 3, параграф 1 и по 
отношение на плащането на 
социалноосигурителни вноски и 
данъци от доставчика на услуги. 
Компетентните органи както в 
приемащата държава членка, така и 
в държавата членка по установяване 
изпращат своите данни на 
Европейската комисия (Евростат) за 
обобщаване и редовно публично 
отчитане.

Or. en

Изменение 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Компетентните органи в 
държавата членка по установяване и 
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в приемащата държава членка 
събират данните, записани във връзка 
с процеса на командироване, и ги 
оценяват.
Държавите членки трябва редовно да 
докладват на Европейската комисия. 
Европейската комисия събира 
информацията и редовно публикува 
доклади.

Or. en

Изменение 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията преценява 
необходимостта от финансова 
подкрепа за допълнително подобряване 
на административното сътрудничество и 
повишаване на взаимното доверие чрез 
проекти, в т.ч. насърчаване на обмена 
между съответните длъжностни лица и 
обучение, както и за разработване, 
предоставяне и насърчаване на 
инициативи, свързани с най-добрите 
практики, в т.ч. на социалните 
партньори на равнището на Съюза, като 
например разработване и актуализиране 
на бази данни или съвместни уебсайтове 
с обща и специфична за секторите 
информация относно реда и условията 
на работа, които трябва да бъдат 
спазвани.

2. Комисията гарантира подходяща
финансова подкрепа за допълнително 
подобряване на административното 
сътрудничество и повишаване на 
взаимното доверие чрез проекти, в т.ч. 
насърчаване на обмена между 
съответните длъжностни лица и 
обучение, както и за разработване, 
предоставяне и насърчаване на 
инициативи, свързани с най-добрите 
практики, в т.ч. на социалните 
партньори на равнището на Съюза, като 
например разработване и актуализиране 
на бази данни или съвместни уебсайтове 
с обща и специфична за секторите 
информация относно реда и условията 
на работа, които трябва да бъдат 
спазвани.

Or. en
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Изменение 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията преценява 
необходимостта от финансова 
подкрепа за допълнително подобряване 
на административното сътрудничество и 
повишаване на взаимното доверие чрез 
проекти, в т.ч. насърчаване на обмена 
между съответните длъжностни лица и 
обучение, както и за разработване, 
предоставяне и насърчаване на 
инициативи, свързани с най-добрите 
практики, в т.ч. на социалните 
партньори на равнището на Съюза, като
например разработване и актуализиране 
на бази данни или съвместни уебсайтове 
с обща и специфична за секторите 
информация относно реда и условията 
на работа, които трябва да бъдат 
спазвани.

2. Комисията гарантира подходяща
финансова подкрепа за допълнително 
подобряване на административното 
сътрудничество и повишаване на 
взаимното доверие чрез проекти, в т.ч. 
насърчаване на обмена между 
съответните длъжностни лица и 
обучение, както и за разработване, 
предоставяне и насърчаване на 
инициативи, свързани с най-добрите 
практики, в т.ч. на социалните 
партньори на равнището на Съюза, като 
например разработване и актуализиране 
на бази данни или съвместни уебсайтове 
с обща и специфична за секторите 
информация относно реда и условията 
на работа, които трябва да бъдат 
спазвани.

Or. en

Изменение 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки се насърчават 
да установят звена за информация и 
практическа помощ за 
командированите работници, за да се 
гарантира, че те разполагат с 
подходящи знания за своите права. 
Мястото на звената за информация и 
езиците, които ще се използват, се 
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решават след оценка на 
присъствието на командировани 
работници на територията на 
съответната държава членка. Това се 
отнася както за държавата членка 
по установяване, така и за 
приемащата държава членка, тъй 
като е еднакво важно да се 
предоставя информация на 
работника и преди неговото 
заминаване, и по време на срока му на 
командироване.

Or. en

Изменение 523
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 9 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. По принцип държавите членки са 
свободни при избора и прилагането на 
своите административни изисквания 
и мерки за контрол.

Or. de

Изменение 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки налагат най-малко 
следните административни изисквания 
и мерки за контрол:

Or. en
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Изменение 525
Jean-Luc Bennahmias

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки налагат най-малко 
следните административни изисквания 
и мерки за контрол:

Or. fr

Изменение 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки налагат най-малко 
следните административни изисквания 
и мерки за контрол:

Or. en

Изменение 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки налагат най-малко 
следните административни изисквания 
и мерки за контрол:

Or. fr
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Изменение 528
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки налагат най-малко
следните административни изисквания 
и мерки за контрол:

Or. de

Изменение 529
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки трябва да налагат 
най-малко следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

Or. de

Изменение 530
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки налагат най-малко 
следните административни изисквания 
и мерки за контрол:

Or. en
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Изменение 531
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки налагат най-малко 
следните административни изисквания 
и мерки за контрол:

Or. en

Изменение 532
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки налагат следните 
административни изисквания и мерки за 
контрол:

Or. en

Изменение 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки налагат 
административни изисквания и 
ефективни мерки за контрол. Тези 
мерки включват по-специално:
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Or. en

Изменение 534
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. За да се подобри спазването на 
членове 3 и 5 от Директива 96/71/ЕО,
държавите членки следва да въведат
административни изисквания и мерки за 
контрол, като например:

Or. de

Изменение 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните 
административни изисквания и 
мерки за контрол:

1. С цел да се подобри осигуряването 
на изпълнението на Директива 
96/71/ЕО, държавите членки, при пълно 
спазване на принципа за 
недискриминация, могат да
контролират всички елементи, 
необходими за проверка на 
съответствието с членове 3 и 5 от 
Директива 96/71/ЕО и член 3 от 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки могат да налагат 
следните административни изисквания 
и мерки за контрол:

Or. en

Изменение 537
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки могат да налагат 
например следните административни 
изисквания и мерки за контрол: 

Or. de

Изменение 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация 
пред отговорните национални 
компетентни органи най-късно при 
започване на предоставянето на 
услугите, като предмет на 
декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието 
на един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият 

заличава се



AM\924423BG.doc 75/125 PE504.078v01-00

BG

брой на работниците, планираната 
продължителност и 
местоположение на тяхното 
присъствие, както и услугите, които 
обуславят командироването;

Or. en

Изменение 539
Csaba Őry

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация 
пред отговорните национални 
компетентни органи най-късно при 
започване на предоставянето на 
услугите, като предмет на 
декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието 
на един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият 
брой на работниците, планираната 
продължителност и 
местоположение на тяхното 
присъствие, както и услугите, които 
обуславят командироването;

заличава се

Or. hu

Изменение 540
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията може да 
бъде единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият 
брой на работниците, планираната 
продължителност и 
местоположение на тяхното 
присъствие, както и услугите, които 
обуславят командироването;

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи декларация пред отговорните 
национални компетентни органи преди
започване на командироването. В тази 
декларация се посочва, че 
доставчикът на услуги е бил 
информиран за минималните 
изисквания относно реда и условията 
на работа, посочени в член 3 от 
Директива 96/71/EC, и че ще ги спазва. 
В нея се съдържат поне данните за
самоличността на доставчика на услуги,
името и адресът на определения от 
него законен или упълномощен 
представител, данни относно 
продължителността на 
командироването, началната дата, 
самоличността и броя на 
командированите работници,
дейността на командированите 
работници, както и работното място 
и адресът на пребиваване в 
приемащата държава членка;

Доставчикът на услуги е длъжен да 
информира компетентните органи в 
най-кратък срок:
— ако командироването не се 
извършва, не е било извършено или е 
приключило предварително;

— ако дейностите са преустановени;
— ако командированият работник е 
бил изпратен от своя работодател в 
друго предприятие в държавата 
членка по установяване, особено в 
случаите на прехвърляне или сливане 
на предприятия;

Or. de

Обосновка

Само ясно определена информация може да бъде подложена на контрол. Освен това 
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тя помага за статистическото обхващане на командированите работници и с това 
за проверката дали с настоящата директива е станало възможно да се постигнат 
поставените цели.

Изменение 541
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията може да 
бъде единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият
брой на работниците, планираната 
продължителност и местоположение на 
тяхното присъствие, както и
услугите, които обуславят 
командироването;

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи на езика на целевата държава 
членка преди започване на 
предоставянето на услугите, като 
декларацията трябва да съдържа 
следните данни за:

i) самоличността на доставчика на 
услуги;

ii) самоличността на 
командированите работници;
iii) предвидения брой на работниците;
iv) планираната продължителност на 
командироването и предполагаемото
местоположение, където ще бъдат 
предоставяни услугите;
v) достъпното и ясно установено 
място за съхраняване или 
предоставяне на подлежащите на 
проверка документи (като трудови 
договори, фишове за трудово 
възнаграждение, документи, 
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удостоверяващи отработеното време 
и изплащането на трудовите 
възнаграждения, или равностойни 
документи) на хартиен или 
електронен носител;
vi) фамилното и собственото име и 
адреса на упълномощения 
представител в целевата държава, 
т.е. на лицето, на което могат да 
бъдат връчвани съобщения и 
официални документи и това да 
поражда правни последици за 
установения в друга държава членка 
доставчик на услуги;
vii) услугите, които обуславят 
командироването.

В декларацията се предвижда 
задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
уведоми своевременно националните 
компетентни органи, ако настъпят 
промени в декларираните данни.

Or. de

Изменение 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно един месец преди 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията по-специално 
е:
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работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият 
брой на работниците, планираната 
продължителност и местоположение 
на тяхното присъствие, както и 
услугите, които обуславят 
командироването;

— самоличността на доставчика на 
услуги;
— предвиденият брой и личните 
данни за самоличност на 
командированите работници;
— планираната продължителност на 
командироването;
— мястото, където трябва да бъде 
предоставена услугата;
— услугите, които обуславят 
командироването;

Or. en

Изменение 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият 
брой на работниците, планираната 
продължителност и местоположение 
на тяхното присъствие, както и 

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи декларация пред отговорните 
национални компетентни органи най-
късно един месец преди предоставянето 
на услугите, като предмет на 
декларацията по-специално е:
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услугите, които обуславят 
командироването;

— самоличността на доставчика на 
услуги, по-специално неговото 
собствено и фамилно име, родното 
място и дата на раждане, домашен 
адрес и адрес на настаняване в 
приемащата държава по време на 
неговия престой,
— предвиденият брой и личните данни 
за самоличност на командированите 
работници,

— планираната продължителност на 
командироването,
— мястото, където трябва да бъде 
предоставена услугата,
— услугите, които обуславят 
командироването;

Or. en

Изменение 544
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият 
брой на работниците, планираната 
продължителност и местоположение на 
тяхното присъствие, както и 

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи декларация пред отговорните 
национални компетентни органи преди 
започване на предоставянето на 
услугите на един от официалните 
езици на приемащата държава 
членка, като предмет на декларацията е 
най-малко:
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услугите, които обуславят 
командироването;

1) самоличността на доставчика на 
услуги,

2) предвиденият брой и лични данни за 
самоличност на командированите
работници,
3) планираната продължителност на 
командироването и местоположение на 
мястото, където трябва да бъде 
предоставена услугата,
4) услугите, които обуславят 
командироването,
и тази декларация се актуализира, 
ако съдържанието на информацията 
се промени преди или по време на 
предоставянето на услугата.

Or. en

Изменение 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на 
предоставянето на услугите, като
предмет на декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият 
брой на работниците, планираната 
продължителност и местоположение
на тяхното присъствие, както и 
услугите, които обуславят 

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи преди започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията е най-малко:
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командироването;
i) самоличността на доставчика на 
услуги,
ii) предвиденият брой на работниците и 
индивидуалните данни за 
самоличността на командированите 
работници,
iii) планираната продължителност и 
мястото, на което трябва да се 
предоставя услугата, както и

iv) услугите, които обуславят 
командироването;

Or. fr

Изменение 546
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията може да 
бъде единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият 
брой на работниците, планираната
продължителност и 
местоположение на тяхното 
присъствие, както и услугите, които 
обуславят командироването;

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи декларация пред отговорните 
национални компетентни органи преди
започване на командироването. В тази 
декларация се посочва, че 
доставчикът на услуги е бил 
информиран за изискванията относно 
реда и условията на работа, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/EC, и че 
ще ги спазва; в нея се съдържат поне
данните за самоличността на 
доставчика на услуги, името и адреса 
на определения от него законен или 
упълномощен представител, данни 
относно продължителността на 
командироването, началната дата, 
самоличността и броя на 
командированите работници,
дейността на командированите 
работници, както и работното място 
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и адреса на пребиваване в 
приемащата държава членка;

Or. de

Изменение 547
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият 
брой на работниците, планираната 
продължителност и местоположение на 
тяхното присъствие, както и услугите,
които обуславят командироването;

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на 
предоставянето на услугите на езика на 
приемащата държава, като предмет на 
декларацията може да бъде 
самоличността на доставчика на услуги, 
самоличността на командированите 
работници, предвиденият брой на 
работниците, както и планираната 
продължителност и местоположение на 
тяхното присъствие, мястото в 
страната, на което се съхраняват 
документите по буква б), фамилното 
и собственото име и адреса в 
приемащата държава на 
упълномощен представител, както и 
секторът, в който се командироват 
работниците, които обуславят 
задължение за работодателя съобщи 
незабавно за настъпване на промени в 
тези данни.

Or. de

Изменение 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация 
пред отговорните национални 
компетентни органи най-късно при
започване на предоставянето на 
услугите, като предмет на 
декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият 
брой на работниците, планираната 
продължителност и местоположение на 
тяхното присъствие, както и 
услугите, които обуславят 
командироването;

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
уведоми отговорните национални 
компетентни органи на английски език 
или на езика на приемащата държава 
членка преди започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на уведомлението е най-малко
самоличността на доставчика на услуги, 
предвиденият брой на
командированите работници и 
техните лични данни за 
самоличност, определеното лице за 
контакт, началото и планираната 
продължителност и местоположение на 
тяхната дейност, както и услугите, 
които обуславят командироването;

Or. en

Изменение 549
Georges Bach

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият брой 

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи предварителна декларация 
пред отговорните национални 
компетентни органи най-късно пет 
работни дни преди започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията следва да бъде 
най-малко самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
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на работниците, планираната 
продължителност и местоположение на 
тяхното присъствие, както и услугите, 
които обуславят командироването;

ясно да се установи, предвиденият брой 
на работниците, планираната 
продължителност и местоположение на 
тяхното присъствие, както и услугите, 
които обуславят командироването;

Or. en

Изменение 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият 
брой на работниците, планираната
продължителност и местоположение
на тяхното присъствие, както и 
услугите, които обуславят 
командироването;

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи преди започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията е най-малко
самоличността на доставчика на услуги, 
предвиденият брой на командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно и еднозначно да се установи, 
посоченото лице за контакт, 
планираното начало и
продължителност и мястото, на което 
трябва да се предоставя услугата, 
както и услугите, които обуславят 
командироването;

Or. fr

Изменение 551
Jean-Luc Bennahmias

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият брой 
на работниците, планираната 
продължителност и местоположение
на тяхното присъствие, както и 
услугите, които обуславят 
командироването;

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи декларация пред отговорните 
национални компетентни органи преди
започване на предоставянето на 
услугите, като предмет на декларацията 
е най-малко самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият брой 
на работниците, планираната 
продължителност и мястото, на което 
трябва да се предоставя услугата, 
както и услугите, които обуславят 
командироването;

Or. fr

Изменение 552
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация пред 
отговорните национални компетентни 
органи най-късно при започване на 
предоставянето на услугите, като 
предмет на декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието на 
един или повече командировани
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият брой 
на работниците, планираната 
продължителност и местоположение на 
тяхното присъствие, както и услугите, 

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи декларация пред отговорните 
национални компетентни органи най-
късно при започване на предоставянето 
на услугите, като предмет на 
декларацията може да бъде единствено 
самоличността на доставчика на услуги, 
тази на командированите работници, 
чиято самоличност може ясно да се 
установи, предвиденият брой на 
работниците, планираната 
продължителност и местоположение на 
тяхното присъствие, както и услугите, 
които обуславят командироването; за 
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които обуславят командироването; всяка подадена информация, свързана 
с определен работник, на същия се 
предоставя копие;

Or. fr

Изменение 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) задължение на доставчика на 
услуги незабавно да информира 
отговорните национални 
компетентни органи:
— в случай че командироването не е 
започнало или е било осъществено или 
приключило предварително;
— в случай че услугата, която 
обуславя командироването, е била 
прекъсната;
— в случай че командированият 
работник е бил изпратен от своя 
работодател в друго предприятие, по-
специално в случаите на сливане или 
преместване на предприятие;
— в случай на всякакви други промени, 
свързани с информацията, 
предоставена съгласно член 9, 
параграф 1, буква а);

Or. en

Изменение 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на 
копия на хартиен или електронен 
носител от трудовия договор (или на 
равностоен документ по смисъла на 
Директива 91/533/ЕИО, в т.ч., където 
е целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, 
упомената в член 4 от посочената 
директива), фишовете за трудово 
възнаграждение, документите, 
удостоверяващи отработеното време 
и изплащането на трудовите 
възнаграждения, или копия на 
равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установимо място на тяхна 
територия, като например на 
работното място или в сградата, а за 
мобилните работници в сектора на 
транспорта – оперативната база или 
превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

заличава се

Or. en

Изменение 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на Директива 

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне на документи и/или 
задържане на копия на хартиен или 
електронен носител за компетентните 
органи и синдикалните организации 
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91/533/ЕИО, в т.ч., където е 
целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, упомената 
в член 4 от посочената директива), 
фишовете за трудово възнаграждение, 
документите, удостоверяващи 
отработеното време и изплащането на 
трудовите възнаграждения, или копия 
на равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установимо място на тяхна 
територия, като например на 
работното място или в сградата, а за 
мобилните работници в сектора на 
транспорта – оперативната база или 
превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

на мястото, където се предоставя 
услугата, за периода на предоставяне 
на услугата и до две години след края 
на периода на предоставяне на 
услугата. Това задължение се отнася 
по-специално до следните документи:

— копие от формуляр А1 като 
доказателство за социално 
осигуряване в държавата членка по 
произход,
—копие от трудовия договор (или на 
равностоен документ по смисъла на 
Директива 91/533/ЕИО, в т.ч., където е 
целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, упомената 
в член 4 от посочената директива),
— фишовете за трудово 
възнаграждение,
— документите, удостоверяващи 
отработеното време,
— документите, удостоверяващи
изплащането на трудовите 
възнаграждения, или копия на 
равностойни документи,
— оценка на рисковете по отношение 
на безопасните и здравословни 
условия на труд, включително 
защитни мерки, които трябва да 
бъдат взети, в съответствие с 
Директива 89/391/ЕИО,
— когато командированият работник 
е гражданин на трета държава —
копия от разрешителното за работа 
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и пребиваване.
Тези документи се съхраняват на 
достъпно и ясно установимо място на 
територията на приемащата 
държава членка, като например на 
работното място или в сградата, а за 
мобилните работници в сектора на 
транспорта – оперативната база или 
превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

Or. en

Изменение 556
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на 
Директива 91/533/ЕИО, в т.ч., където 
е целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, 
упомената в член 4 от посочената 
директива), фишовете за трудово 
възнаграждение, документите, 
удостоверяващи отработеното време 
и изплащането на трудовите 
възнаграждения, или копия на 
равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установило място на тяхна 
територия, като например на 
работното място или в сградата, а за 
мобилните работници в сектора на 
транспорта – оперативната база или 
превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител за 
срока на командироването, като 
например на работното място, а за 
мобилните работници – в превозното 
средство, с което се предоставя 
услугата, и до две години след 
предоставянето на услугата на 
достъпно и ясно установено място в 
държавата членка, от която се 
извършва командироването, по-
специално в това число се включват 
следните документи:

— документ, удостоверяващ 
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самоличността на командирования 
работник;
— копие от формуляр А1 като 
доказателство за това, че 
работникът е осигурен в родната си 
държава членка;
— трудовия договор (или равностоен 
документ по смисъла на 
Директива 91/533/ЕИО, в т.ч. 
допълнителната информация, 
упомената в член 4 от посочената 
директива);
— ведомости за заплати и 
документи, удостоверяващи плащане;
— документи, удостоверяващи 
отработеното време;
— оценка на рисковете за 
безопасността и здравето на 
работното място съгласно 
Директива 89/391/EО;
— когато работникът е гражданин 
на трета държава — копия от 
разрешителното за работа и 
пребиваване;

Or. de

Изменение 557
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на 
Директива 91/533/ЕИО, в т.ч., където 
е целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, 

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител за 
срока на командироването и до две 
години след предоставянето на 
услугата на достъпно и ясно 
установено място на тяхна територия, 
като например на работното място или 
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упомената в член 4 от посочената 
директива), фишовете за трудово 
възнаграждение, документите, 
удостоверяващи отработеното време 
и изплащането на трудовите 
възнаграждения, или копия на 
равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установило място на тяхна територия, 
като например на работното място или в 
сградата, а за мобилните работници в 
сектора на транспорта – оперативната 
база или превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

на строителния обект, а за мобилните 
работници в сектора на транспорта –
оперативната база или превозното 
средство, с което се предоставя 
услугата, по-специално от следните 
документи:

— копие от формуляр А1 като 
доказателство за това, че 
работникът е осигурен в държавата 
членка по установяване;

— трудовия договор (или равностоен 
документ по смисъла на 
Директива 91/533/ЕИО, в т.ч. 
допълнителната информация, 
упомената в член 4 от посочената 
директива);
— ведомости за заплати и 
документи, удостоверяващи плащане;
— документи, удостоверяващи 
отработеното време;
— оценка на рисковете за 
безопасността и здравето на 
работното място съгласно 
Директива 89/71/EО;
— когато командированият работник 
е гражданин на трета държава —
копие от разрешителното за работа 
и пребиваване;

Or. de

Изменение 558
Martin Kastler
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на 
Директива 91/533/ЕИО, в т.ч., където 
е целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, 
упомената в член 4 от посочената 
директива), фишовете за трудово 
възнаграждение, документите, 
удостоверяващи отработеното време и 
изплащането на трудовите 
възнаграждения, или копия на 
равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установило място на тяхна територия, 
като например на работното място или в 
сградата, а за мобилните работници в 
сектора на транспорта – оперативната 
база или превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ, който обхваща 
задължителните условия на труд), 
фишовете за трудово възнаграждение, 
документите, удостоверяващи 
отработеното време и изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
удостоверението А1 като 
доказателство за това, че 
работникът е осигурен в държавата, 
от която се извършва 
командироването, или копия на 
равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установено място на тяхна територия, 
като например на работното място или 
на строителния обект, а за мобилните 
работници в сектора на транспорта –
оперативната база или превозното 
средство, с което се предоставя 
услугата;

Or. de

Изменение 559
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на 
Директива 91/533/ЕИО, в т.ч., където 

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ, от който се получава 
информация относно условията на 
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е целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, 
упомената в член 4 от посочената 
директива), фишовете за трудово 
възнаграждение, документите, 
удостоверяващи отработеното време и 
изплащането на трудовите 
възнаграждения, или копия на 
равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установило място на тяхна територия, 
като например на работното място или в 
сградата, а за мобилните работници в 
сектора на транспорта – оперативната 
база или превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

труд), фишовете за трудово 
възнаграждение, документите 
удостоверяващи отработеното време и 
изплащането на трудовите 
възнаграждения, разрешението за 
работа и престой за трети държави, 
формуляра А1 като доказателство за 
това, че работникът е осигурен в 
родната си държава членка, или копия 
на равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установено място на тяхна територия, 
като например на работното място или 
на строителния обект, а за мобилните 
работници в сектора на транспорта –
оперативната база или превозното 
средство, с което се предоставя 
услугата;

Or. de

Изменение 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на Директива 
91/533/ЕИО, в т.ч., където е 
целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, 
упомената в член 4 от посочената 
директива), фишовете за трудово 
възнаграждение, документите, 
удостоверяващи отработеното време 
и изплащането на трудовите 
възнаграждения, или копия на 
равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установимо място на тяхна 

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на член 2, 
параграф 2 и член 4 от Директива 
91/533/ЕИО за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установимо място, като например на 
работното място или в сградата, а за 
мобилните работници в сектора на 
транспорта – оперативната база или 
превозното средство, с което се 
предоставя услугата, като другите 
документи като фишовете за 
трудово възнаграждение и 
документите, удостоверяващи 
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територия, като например на 
работното място или в сградата, а за 
мобилните работници в сектора на 
транспорта – оперативната база или 
превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

отработеното време и изплащането 
на трудовите възнаграждения, следва 
да бъдат предоставени в рамките на 
разумен срок, посочен в член 6, 
параграф 5, по искане на органите на 
приемащата държава членка или от
работодателя, или от 
компетентните органи в държавата 
членка по установяване; 

Or. en

Изменение 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на Директива 
91/533/ЕИО, в т.ч., където е 
целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, упомената 
в член 4 от посочената директива), 
фишовете за трудово възнаграждение, 
документите, удостоверяващи 
отработеното време и изплащането на 
трудовите възнаграждения, или копия 
на равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установимо място на тяхна територия, 
като например на работното място или в 
сградата, а за мобилните работници в 
сектора на транспорта – оперативната 
база или превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане за срока 
на командироването на копия на 
хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на Директива 
91/533/ЕИО, в т.ч., където е 
целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, упомената 
в член 4 от посочената директива), 
фишовете за трудово възнаграждение, 
документите, удостоверяващи 
отработеното време и изплащането на 
трудовите възнаграждения, или копия 
на равностойни документи, 
формулярите за предоставяне на 
информация относно членството в 
мрежа за социална сигурност в 
държавата на произход или пълните 
данни за контакт на органа за 
социална сигурност, с който 
командированите работници са 
свързани по време на престоя им в 
приемащата държава членка 
(Регламенти (EО) № 883/2004 и (EО) 
№ 987/2009), удостоверението за 
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годност за работа, издадено от 
квалифицирана служба по трудова 
медицина в държавата на произход,
на достъпно и ясно установимо място на 
тяхна територия, като например на 
работното място или в сградата, а за 
мобилните работници в сектора на 
транспорта – оперативната база или 
превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

Or. en

Изменение 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на Директива 
91/533/ЕИО, в т.ч., където е 
целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, упомената 
в член 4 от посочената директива), 
фишовете за трудово възнаграждение, 
документите, удостоверяващи 
отработеното време и изплащането на 
трудовите възнаграждения, или копия 
на равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установимо място на тяхна територия, 
като например на работното място или в 
сградата, а за мобилните работници в 
сектора на транспорта – оперативната 
база или превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне в разумни срокове и/или 
задържане по избор на доставчика на 
услугите на копия на хартиен или 
електронен носител от трудовия договор 
(или на равностоен документ по 
смисъла на Директива 91/533/ЕИО, в 
т.ч., където е целесъобразно или 
уместно, допълнителната информация, 
упомената в член 4 от посочената 
директива), фишовете за трудово 
възнаграждение, документите, 
удостоверяващи отработеното време и 
изплащането на трудовите 
възнаграждения, или копия на 
равностойни документи, издадени в 
съответствие с националното 
законодателство на държавата 
членка по установяване, за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установимо място на тяхна територия, 
като например на работното място или в 
сградата, а за мобилните работници в 
сектора на транспорта – оперативната 
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база или превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

Or. en

Изменение 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на Директива 
91/533/ЕИО, в т.ч., където е 
целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, упомената 
в член 4 от посочената директива), 
фишовете за трудово възнаграждение, 
документите, удостоверяващи 
отработеното време и изплащането на 
трудовите възнаграждения, или копия 
на равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установимо място на тяхна територия, 
като например на работното място или в 
сградата, а за мобилните работници в 
сектора на транспорта – оперативната 
база или превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на Директива 
91/533/ЕИО, в т.ч., където е 
целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, упомената 
в член 4 от посочената директива), 
формулярите А1, разрешителните за 
работа и пребиваване на гражданите 
на трети страни, фишовете за трудово 
възнаграждение, документите, 
удостоверяващи отработеното време и 
изплащането на трудовите 
възнаграждения, или копия на 
равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установимо място на тяхна територия, 
като например на работното място или в 
сградата, а за мобилните работници в 
сектора на транспорта – оперативната 
база или превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

Or. fr

Изменение 564
Jean-Luc Bennahmias
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на Директива 
91/533/ЕИО, в т.ч., където е
целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, упомената 
в член 4 от посочената директива), 
фишовете за трудово възнаграждение, 
документите, удостоверяващи 
отработеното време и изплащането на 
трудовите възнаграждения, или копия 
на равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установимо място на тяхна територия, 
като например на работното място или в 
сградата, а за мобилните работници в 
сектора на транспорта – оперативната 
база или превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на копия 
на хартиен или електронен носител от 
трудовия договор (или на равностоен 
документ по смисъла на Директива 
91/533/ЕИО, в т.ч., където е 
целесъобразно или уместно, 
допълнителната информация, упомената 
в член 4 от посочената директива), 
формулярите А1, фишовете за трудово 
възнаграждение, документите, 
удостоверяващи отработеното време и 
изплащането на трудовите 
възнаграждения, или копия на 
равностойни документи за срока на 
командироването на достъпно и ясно 
установимо място на тяхна територия, 
като например на работното място или в 
сградата, а за мобилните работници в 
сектора на транспорта – оперативната 
база или превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

Or. fr

Изменение 565
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) доставчикът на услуги е длъжен 
да информира компетентните органи 
в най-кратък срок:
— ако командироването не се 
извършва, не е било извършено или е 
приключило предварително;
— ако дейностите са преустановени;
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— ако командированият работник е 
бил изпратен от своя работодател в 
друго предприятие в държавата 
членка по установяване, особено в 
случаите на прехвърляния или 
сливания на предприятия;

Or. de

Изменение 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем 
и за тяхното изготвяне по принцип се 
използват еднотипни формулировки;

заличава се

Or. en

Изменение 567
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем 
и за тяхното изготвяне по принцип се 
използват еднотипни формулировки;

в) превод на всички съответни 
документи, както на еднотипните, 
така и на нееднотипните формуляри,
независимо от обема на съответния 
документ или формуляр;

Or. de
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Изменение 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем 
и за тяхното изготвяне по принцип се 
използват еднотипни формулировки;

в) превод на документите, посочени в 
буква б), на поисканите официални 
езици на ЕС;

Or. en

Изменение 569
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем 
и за тяхното изготвяне по принцип се 
използват еднотипни формулировки;

в) превод на документите, посочени в 
буква б), на един от официалните 
езици на ЕС по желание;

Or. de

Изменение 570
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем 
и за тяхното изготвяне по принцип се 
използват еднотипни формулировки;

в) превод на документите, посочени в 
буква б);

Or. de

Изменение 571
Jean-Luc Bennahmias

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем 
и за тяхното изготвяне по принцип се 
използват еднотипни формулировки;

в) задължение за предоставяне на
превод на документите, посочени в 
буква б), в един от официалните 
езици на приемащата държава;

Or. fr

Изменение 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем 
и за тяхното изготвяне по принцип се 
използват еднотипни формулировки;

в) превод на документите, посочени в 
буква б), в някой от официалните 
езици на приемащата държава;
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Or. fr

Изменение 573
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем 
и за тяхното изготвяне по принцип се 
използват еднотипни формулировки;

в) превод на документите, посочени в 
буква б), на един от официалните 
езици на държавата членка;

Or. de

Изменение 574
Georges Bach

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем 
и за тяхното изготвяне по принцип се 
използват еднотипни формулировки;

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, ако е счетено за 
необходимо от компетентния орган 
или органа на приемащата държава 
членка;

Or. en

Изменение 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем и 
за тяхното изготвяне по принцип се 
използват еднотипни формулировки;

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем и 
за тяхното изготвяне по принцип се 
използват еднотипни формулировки; 
преводът няма да бъде за сметка на 
работодателите;

Or. en

Изменение 576
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем и 
за тяхното изготвяне по принцип се 
използват еднотипни формулировки;

в) възможността да поискат превод 
на документите, посочени в буква б), 
при условие че документите не са с 
прекомерен обем и за тяхното изготвяне 
по принцип се използват еднотипни 
формулировки;

Or. en

Изменение 577
Tadeusz Cymański

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, при условие че 
документите не са с прекомерен обем и 
за тяхното изготвяне по принцип се 

в) възможността да поискат превод 
на документите, посочени в буква б), 
при условие че документите не са с 
прекомерен обем и за тяхното изготвяне 
по принцип се използват еднотипни 
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използват еднотипни формулировки; формулировки;

Or. en

Изменение 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) държавата членка, в която се 
осъществява командироването, може 
да изиска документите, посочени в 
буква б), и всякакви допълнителни 
задължителни документи да бъдат 
незабавно предоставени на 
компетентните национални органи;

Or. en

Изменение 579
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните 
социални партньори в държавата 
членка, в която се осъществява 
командироването, в съответствие с 
националното законодателство и 
практики за периода, през който се 
предоставят услугите.

заличава се

Or. de
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Изменение 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните 
социални партньори в държавата 
членка, в която се осъществява 
командироването, в съответствие с 
националното законодателство и 
практики за периода, през който се 
предоставят услугите.

заличава се

Or. en

Изменение 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

г) при необходимост да се определи 
лице за контакт, което при 
необходимост да води преговори от 
името на работодателя със съответните 
социални партньори в държавата 
членка, в която се осъществява 
командироването, в съответствие с 
националното законодателство и 
практики за периода, през който се 
предоставят услугите; представителят 
или лицето за контакт може да бъде 
всяко лице, избрано от работодателя 
или от асоциация на работодателите 
в държавата членка по установяване, 
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в която членува работодателят.

Or. en

Изменение 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните 
социални партньори в държавата
членка, в която се осъществява 
командироването, в съответствие с 
националното законодателство и 
практики за периода, през който се 
предоставят услугите.

г) възможността да се определи лице 
за контакт, което при необходимост да 
представлява работодателя в 
приемащата държава членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики в рамките 
на периода, през който се предоставят 
услугите.

Or. en

Изменение 583
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

г) възможност да се определи лице за 
контакт, към което компетентните 
органи на приемащата държава 
членка да могат пряко да се обърнат 
и което при необходимост да води 
преговори от името на работодателя със 
съответните социални партньори в 
държавата членка, в която се 
осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
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през който се предоставят услугите.

Or. en

Изменение 584
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

г) възможност да се поиска 
определянето на лице за контакт, което 
при необходимост да води преговори от 
името на работодателя със съответните 
социални партньори в държавата 
членка, в която се осъществява 
командироването, в съответствие с 
националното законодателство и 
практики за периода, през който се 
предоставят услугите.

Or. en

Изменение 585
Tadeusz Cymański

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

г) възможност да се поиска 
определянето на лице за контакт, което 
при необходимост да води преговори от 
името на работодателя със съответните 
социални партньори в държавата 
членка, в която се осъществява 
командироването, в съответствие с 
националното законодателство и 
практики за периода, през който се 
предоставят услугите.
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Or. en

Изменение 586
Csaba Őry

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в 
която се осъществява 
командироването, в съответствие с 
националното законодателство и 
практики за периода, през който се 
предоставят услугите.

г) възможността да поискат да се
определи лице за контакт, което при 
необходимост да води преговори от 
името на работодателя със съответните 
социални партньори в приемащата 
държава членка, в съответствие с 
националното законодателство и 
практики за периода, през който се 
предоставят услугите.

Or. hu

Изменение 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

г) задължение да се определи правен 
представител с местопребиваване в 
държавата членка, в която се 
осъществява командироването, по 
време на срока на командироване и до 
една година след предоставянето на 
услугите, който да се занимава с 
административни и съдебни 
производства и при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
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партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

Or. en

Изменение 588
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните 
социални партньори в държавата 
членка, в която се осъществява 
командироването, в съответствие с 
националното законодателство и 
практики за периода, през който се 
предоставят услугите.

г) задължение да се определи правен 
представител, който се намира в 
държавата членка, в която се 
осъществява командироването, за 
периода, през който се предоставят 
услугите, който при необходимост да 
води преговори и да сключва 
колективни споразумения в 
съответствие с националното 
законодателство и практики от името 
на работодателя със съответните 
социални партньори в тази държава 
членка.

Or. en

Изменение 589
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните 

г) задължение да се определи законен 
или упълномощен представител, 
който да изпълнява функциите на 
доставчика на услуги в приемащата 
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социални партньори в държавата 
членка, в която се осъществява 
командироването, в съответствие с 
националното законодателство и 
практики за периода, през който се 
предоставят услугите.

държава членка и на когото могат да 
се връчват правно валидно съобщения 
и официални документи за 
дружеството, което командирова 
работници.

Or. de

Изменение 590
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за 
периода, през който се предоставят 
услугите.

г) задължение да се определи правен 
представител; задачите на правния 
представител обхващат при 
необходимост съдебни и 
административни производства, 
както и преговори в съответствие с 
националното законодателство и 
практики от името на работодателя със 
съответните социални партньори в 
държавата членка, в която се 
осъществява командироването, за 
периода, през който се предоставят 
услугите.

Or. en

Изменение 591
Georges Bach

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
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работодателя със съответните 
социални партньори в държавата 
членка, в която се осъществява 
командироването, в съответствие с 
националното законодателство и 
практики за периода, през който се 
предоставят услугите.

работодателя с компетентният орган 
или организация в държавата членка, в 
която се осъществява командироването, 
в съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

Or. en

Изменение 592
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
действа като правен представител 
или да води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики.

Or. en

Обосновка

В много държави членки, където се изисква определянето на лице за контакт, ролята 
на това лице за контакт не е да „преговаря“ със социалните партньори на 
приемащата държава членка, а да действа като лице за контакт и източник на 
информация (като представител). Посочването само на преговорите води до риска 
от намеса в националните системи за колективно договаряне. Поради това следва да 
бъде изрично посочено, че ролята на лицето за контакт може вместо това или също 
така да се състои и във функционирането му като представител.

Изменение 593
Thomas Händel
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

г) задължение да се определи законен 
или упълномощен представител, 
който да изпълнява функцията на 
доставчика на услуги в приемащата 
държава членка и на чийто служебен 
адрес в приемащата държава членка 
могат да се връчват правно валидно 
съобщения и официални документи за 
предприятието, което командирова 
работници; функциите на 
представителя обхващат при 
необходимост и воденето на преговори 
от името на работодателя със 
съответните социални партньори в 
държавата членка, в която се 
осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

Or. de

Изменение 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

г) задължение да се определи лице за 
контакт, с което компетентните 
органи на държавата членка да могат 
да се свържат и което да е 
упълномощено при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
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законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

Or. en

Изменение 595
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължение да се определи лице за 
контакт, което при необходимост да 
води преговори от името на 
работодателя със съответните социални 
партньори в държавата членка, в която 
се осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

(Не се отнася до английския текст)

Or. pl

Обосновка

Езиково изменение (отнася се само за полския текст). Много важен елемент липсва 
във версията на полски език.

Изменение 596
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) държавите членки могат да 
предвидят допълнителни 
административни изисквания и 
мерки за контрол при спазване на 
член 56 от Договора за 
функционирането на Европейския 
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съюз, както и в съответствие с 
разпоредбите на националното 
законодателство.

Or. de

Изменение 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) други административни 
изисквания и мерки за контрол, без 
които компетентните органи не 
могат да осъществяват ефективно 
своите надзорни функции; тези 
изисквания се правят обществено 
достояние.

Or. en

Изменение 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) всякакви допълнителни 
национални мерки за контрол или 
документи, посочени в параграф 1, 
буква б), могат да бъдат налагани 
само след като бъдат предварително 
одобрени от Европейската комисия и 
като се ограничават до целта да се 
провери, че редът и условията на 
работа, посочени в член 3 от 
Директива 96/71/ЕО, са спазени.
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Or. en

Изменение 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки налагат 
необходимите административни 
изисквания и мерки за контрол, 
посочени в параграф 1, по 
недискриминационен, обоснован и 
пропорционален начин.

Or. en

Изменение 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Мерки, насочени към борба със 
сивата икономика, като например 
задължение за определяне на личен 
данъчен номер на служителя.

Or. en

Изменение 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 9 — параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки имат 
свободата да уреждат 
административните изисквания и 
мерките за контрол в допълнение към 
посочените в точки б) и в) елементи, 
като спазват принципите на Съюза 
за пропорционалност и необходимост 
и условието да информират за това 
предприятията, доставчици на 
услуги, по точен, ясен и достъпен 
начин.

Or. fr

Изменение 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
предприятията могат да изпълняват 
свързаните с командироването на 
работници процедури и формалности 
лесно, от разстояние и по електронен 
път, доколкото това е възможно.

заличава се

Or. en

Изменение 603
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
предприятията могат да изпълняват 

2. Държавите членки гарантират, че 
предприятията могат да изпълняват 
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свързаните с командироването на 
работници процедури и формалности 
лесно, от разстояние и по електронен 
път, доколкото това е възможно.

свързаните с командироването на 
работници процедури и формалности от 
разстояние и по електронен път, 
доколкото това е възможно.

Or. de

Изменение 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr,
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
предприятията могат да изпълняват 
свързаните с командироването на 
работници процедури и формалности 
лесно, от разстояние и по електронен 
път, доколкото това е възможно.

2. Държавите членки гарантират, че 
предприятията могат да изпълняват 
свързаните с командироването на 
работници процедури и формалности от 
разстояние и по електронен път, 
доколкото това е възможно.

Or. en

Изменение 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва 
преглед на необходимостта и 
целесъобразността на прилагането 
на национални мерки за контрол с 
оглед на опита от системата за 
сътрудничество и обмен на 
информация и на нейната 
ефективност, разработването на 
уеднаквени в по-голяма степен 
стандартизирани документи, 

заличава се
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установяването на общи принципи 
или стандарти за инспекции в 
областта на командироването на 
работници, както и технологичното 
развитие с цел да се предложат, 
когато е целесъобразно, необходимите 
изменения или модификации.

Or. en

Изменение 606
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на необходимостта и 
целесъобразността на прилагането на 
национални мерки за контрол с оглед 
на опита от системата за 
сътрудничество и обмен на информация 
и на нейната ефективност, 
разработването на уеднаквени в по-
голяма степен стандартизирани 
документи, установяването на общи 
принципи или стандарти за инспекции в 
областта на командироването на 
работници, както и технологичното 
развитие с цел да се предложат, когато е 
целесъобразно, необходимите 
изменения или модификации.

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на ефективността на националните
мерки за контрол с оглед на опита от 
системата за сътрудничество и обмен на 
информация и на нейната ефективност, 
разработването на уеднаквени в по-
голяма степен стандартизирани 
документи, установяването на общи 
принципи или стандарти за инспекции в 
областта на командироването на 
работници, както и технологичното 
развитие с цел да се предложат, когато е 
целесъобразно, необходимите 
изменения или модификации.

Or. de

Изменение 607
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на необходимостта и 
целесъобразността на прилагането на 
национални мерки за контрол с оглед 
на опита от системата за 
сътрудничество и обмен на информация 
и на нейната ефективност, 
разработването на уеднаквени в по-
голяма степен стандартизирани 
документи, установяването на общи 
принципи или стандарти за инспекции в 
областта на командироването на 
работници, както и технологичното 
развитие с цел да се предложат, когато е 
целесъобразно, необходимите 
изменения или модификации.

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на ефективността на националните 
системи за контрол с оглед на опита от 
системата за сътрудничество и обмен на 
информация, разработването на 
уеднаквени в по-голяма степен 
стандартизирани документи, 
установяването на общи принципи или 
стандарти за инспекции в областта на 
командироването на работници, както и 
технологичното развитие с цел да се 
предложат, когато е целесъобразно, 
необходимите изменения или 
модификации.

Or. de

Изменение 608
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на необходимостта и целесъобразността 
на прилагането на национални мерки за 
контрол с оглед на опита от системата за 
сътрудничество и обмен на информация 
и на нейната ефективност, 
разработването на уеднаквени в по-
голяма степен стандартизирани 
документи, установяването на общи 
принципи или стандарти за инспекции в 
областта на командироването на 
работници, както и технологичното 
развитие с цел да се предложат, когато 
е целесъобразно, необходимите

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на необходимостта и целесъобразността 
на прилагането на национални мерки за 
контрол с оглед на опита от системата за 
сътрудничество и обмен на информация 
и на нейната ефективност, 
разработването на уеднаквени в по-
голяма степен стандартизирани 
документи, предлагането на общи 
принципи или стандарти за инспекции в 
областта на командироването на 
работници, както и технологичното 
развитие, с цел, когато е целесъобразно, 
на държавите членки да се
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изменения или модификации. препоръчат изменения или 
модификации.

Or. de

Изменение 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на необходимостта и 
целесъобразността на прилагането на 
национални мерки за контрол с оглед на 
опита от системата за сътрудничество и 
обмен на информация и на нейната
ефективност, разработването на 
уеднаквени в по-голяма степен 
стандартизирани документи, 
установяването на общи принципи или 
стандарти за инспекции в областта на 
командироването на работници, както и 
технологичното развитие с цел да се 
предложат, когато е целесъобразно, 
необходимите изменения или 
модификации.

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
от Европейската комисия на 
прилагането на национални мерки за 
контрол с оглед на опита от системата за 
сътрудничество и обмен на информация 
и на нейната ефективност, 
разработването на уеднаквени в по-
голяма степен стандартизирани 
документи, установяването на общи 
принципи или стандарти за инспекции в 
областта на командироването на 
работници, както и технологичното 
развитие с цел да се оцени 
необходимостта и осъществимостта 
на общоевропейска цифрова система 
за предварително нотифициране и да 
се предложат, когато е целесъобразно, 
необходимите изменения или 
модификации.

Or. en

Изменение 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на необходимостта и 
целесъобразността на прилагането на 
национални мерки за контрол с оглед на 
опита от системата за сътрудничество и 
обмен на информация и на нейната 
ефективност, разработването на 
уеднаквени в по-голяма степен 
стандартизирани документи, 
установяването на общи принципи или 
стандарти за инспекции в областта на 
командироването на работници, както и 
технологичното развитие с цел да се 
предложат, когато е целесъобразно, 
необходимите изменения или 
модификации.

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на прилагането на национални мерки за 
контрол с оглед на опита от системата за 
сътрудничество и обмен на информация 
и на нейната ефективност, 
разработването на уеднаквени в по-
голяма степен стандартизирани 
документи, установяването на общи 
принципи или стандарти за инспекции в 
областта на командироването на 
работници, както и технологичното 
развитие с цел да се предложат, когато е 
целесъобразно, необходимите 
изменения или модификации.

Or. fr

Изменение 611
Jean-Luc Bennahmias

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на необходимостта и 
целесъобразността на прилагането на 
национални мерки за контрол с оглед на 
опита от системата за сътрудничество и 
обмен на информация и на нейната 
ефективност, разработването на 
уеднаквени в по-голяма степен 
стандартизирани документи, 
установяването на общи принципи или 
стандарти за инспекции в областта на 
командироването на работници, както и 
технологичното развитие с цел да се 
предложат, когато е целесъобразно, 

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на прилагането на национални мерки за 
контрол с оглед на опита от системата за 
сътрудничество и обмен на информация 
и на нейната ефективност, 
разработването на уеднаквени в по-
голяма степен стандартизирани 
документи, установяването на общи 
принципи или стандарти за инспекции в 
областта на командироването на 
работници, както и технологичното 
развитие с цел да се предложат, когато е 
целесъобразно, необходимите 
изменения или модификации.
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необходимите изменения или 
модификации.

Or. fr

Изменение 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на необходимостта и 
целесъобразността на прилагането на 
национални мерки за контрол с оглед на 
опита от системата за сътрудничество и 
обмен на информация и на нейната 
ефективност, разработването на 
уеднаквени в по-голяма степен 
стандартизирани документи, 
установяването на общи принципи или 
стандарти за инспекции в областта на 
командироването на работници, както и 
технологичното развитие с цел да се 
предложат, когато е целесъобразно, 
необходимите изменения или 
модификации.

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на ефективността и 
целесъобразността на прилагането на 
национални мерки за контрол с оглед на 
опита от системата за сътрудничество и 
обмен на информация и на нейната 
ефективност, разработването на 
уеднаквени в по-голяма степен 
стандартизирани документи, 
установяването на общи принципи или 
стандарти за инспекции в областта на 
командироването на работници, както и 
технологичното развитие с цел да се 
предложат, когато е целесъобразно, 
необходимите изменения или 
модификации.

Or. en

Изменение 613
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. По време на срока на 
командироване на работник 



AM\924423BG.doc 123/125 PE504.078v01-00

BG

инспекцията на условията на труд е 
отговорност на органите или 
компетентната структура в 
приемащата държава членка. Те 
могат да предприемат фактически 
проверки и контрол по собствена 
инициатива, при които резултатите 
от предходни проверки не са 
решаващи.

Or. de

Изменение 614
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. По време на срока на 
командироване на работник 
инспекцията на условията на труд е 
отговорност на органите или 
компетентните структури в 
приемащата държава членка. Те 
могат да предприемат фактически 
проверки и контрол по собствена 
инициатива.

Or. de

Изменение 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавата членка по 
установяване, както и държавата 
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членка, в която се осъществява 
командироването, имат 
компетентността да извършват 
проверки на редовността на 
трудовите отношения и условията 
на труд. В случаи на противоречиви 
тълкувания законодателството на 
държавата членка, в която се 
осъществява командироването, има 
предимство.

Or. en

Изменение 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Предложение за директива
Член 9 - параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. По време на срока на 
командироване на работник, 
инспекцията на условията на труд е 
задължение на органите или 
компетентния орган на държавата 
членка, в която се осъществява 
командироването. Те могат да 
извършват фактически проверки и 
контрол по собствена инициатива и 
не са обвързани с никакви проверки 
или контрол, проведени в държавата 
членка по установяване.

Or. en

Изменение 617
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 9a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
С цел трайно осигуряване на 
изпълнението на националните мерки 
за контрол е необходимо, в случай на 
командироване на работници,
установените в друга държава членка 
доставчици на услуги да определят 
упълномощен представител в 
целевата държава. На 
упълномощения представител могат 
да бъдат връчвани съобщения и 
официални документи и това да 
поражда правни последици за 
установения в друга държава членка 
доставчик на услуги.

Or. de


