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Изменение 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инспекции Контрол и инспекции

Or. en

Изменение 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение. Тези 
инспекции се основават най-вече на 
оценка на риска, извършвана редовно 
от компетентните органи. При тази 
оценка на риска се установяват 
сектори на дейност, в които 
заетостта на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, е съсредоточена на тяхната 
територия. При извършването на 
такава оценка на риска се вземат 
предвид изпълнението на големи 
инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и 

1. Държавите членки гарантират 
наличието на ефективни проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
настоящата директива и в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение.



PE504.094v02-00 4/144 AM\925205BG.doc

BG

потребности на конкретни сектори, 
предишните случаи на нарушения, 
както и уязвимостта на определени 
групи работници.

Or. en

Изменение 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение. Тези 
инспекции се основават най-вече на 
оценка на риска, извършвана редовно 
от компетентните органи. При тази 
оценка на риска се установяват 
сектори на дейност, в които 
заетостта на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, е съсредоточена на тяхната 
територия. При извършването на 
такава оценка на риска се вземат 
предвид изпълнението на големи 
инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и 
потребности на конкретни сектори, 
предишните случаи на нарушения, 
както и уязвимостта на определени 
групи работници.

1. Държавите членки гарантират 
наличието на ефективни проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
директивата относно изпълнението
разпоредби и правила и гарантиране на 
тяхното правилно прилагане и 
изпълнение.

Or. en
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Изменение 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение. Тези
инспекции се основават най-вече на 
оценка на риска, извършвана редовно 
от компетентните органи. При тази 
оценка на риска се установяват 
сектори на дейност, в които 
заетостта на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, е съсредоточена на тяхната 
територия. При извършването на 
такава оценка на риска се вземат 
предвид изпълнението на големи 
инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и 
потребности на конкретни сектори, 
предишните случаи на нарушения, 
както и уязвимостта на определени 
групи работници.

1. Държавите членки гарантират 
наличието на ефективни проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение.

Or. fr

Изменение 622
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение. Тези 
инспекции се основават най-вече на 
оценка на риска, извършвана редовно 
от компетентните органи. При тази 
оценка на риска се установяват 
сектори на дейност, в които 
заетостта на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, е съсредоточена на тяхната 
територия. При извършването на 
такава оценка на риска се вземат 
предвид изпълнението на големи 
инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и 
потребности на конкретни сектори, 
предишните случаи на нарушения, 
както и уязвимостта на определени 
групи работници.

1. Държавите членки гарантират 
наличието на ефективни проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение.

Or. de

Изменение 623
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 

1. Държавите членки гарантират 
наличието на ефективни проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
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територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение. Тези 
инспекции се основават най-вече на 
оценка на риска, извършвана редовно 
от компетентните органи. При тази 
оценка на риска се установяват 
сектори на дейност, в които 
заетостта на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, е съсредоточена на тяхната 
територия. При извършването на 
такава оценка на риска се вземат 
предвид изпълнението на големи 
инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и 
потребности на конкретни сектори, 
предишните случаи на нарушения, 
както и уязвимостта на определени 
групи работници.

територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение.

Or. de

Изменение 624
Georges Bach

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение. Тези 
инспекции се основават най-вече на 
оценка на риска, извършвана редовно 
от компетентните органи. При тази 

1. Държавите членки гарантират 
наличието на ефективни проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение.
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оценка на риска се установяват 
сектори на дейност, в които 
заетостта на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, е съсредоточена на тяхната 
територия. При извършването на 
такава оценка на риска се вземат 
предвид изпълнението на големи 
инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и 
потребности на конкретни сектори, 
предишните случаи на нарушения, 
както и уязвимостта на определени 
групи работници.

Or. en

Изменение 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното
правилно прилагане и изпълнение. Тези 
инспекции се основават най-вече на 
оценка на риска, извършвана редовно 
от компетентните органи. При тази 
оценка на риска се установяват 
сектори на дейност, в които 
заетостта на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, е съсредоточена на тяхната 
територия. При извършването на 
такава оценка на риска се вземат
предвид изпълнението на големи

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение.
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инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и 
потребности на конкретни сектори, 
предишните случаи на нарушения, 
както и уязвимостта на определени 
групи работници.

Or. fr

Изменение 626
Jean-Luc Bennahmias

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение. Тези 
инспекции се основават най-вече на 
оценка на риска, извършвана редовно 
от компетентните органи. При тази 
оценка на риска се установяват 
сектори на дейност, в които 
заетостта на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, е съсредоточена на тяхната 
територия. При извършването на 
такава оценка на риска се вземат 
предвид изпълнението на големи 
инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и 
потребности на конкретни сектори, 
предишните случаи на нарушения, 
както и уязвимостта на определени 
групи работници.

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение.

Or. fr
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Изменение 627
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение. Тези 
инспекции се основават най-вече на 
оценка на риска, извършвана редовно 
от компетентните органи. При тази 
оценка на риска се установяват сектори 
на дейност, в които заетостта на 
работници, командировани с цел 
предоставяне на услуги, е 
съсредоточена на тяхната територия. 
При извършването на такава оценка на 
риска се вземат предвид изпълнението 
на големи инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и потребности 
на конкретни сектори, предишните 
случаи на нарушения, както и 
уязвимостта на определени групи 
работници.

1. Компетентните национални 
органи на държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение. Тези 
инспекции могат да се извършват 
редовно от компетентните органи
въз основа на оценка на риска. При тази 
оценка на риска могат да се 
установяват сектори на дейност, в които 
заетостта на работници, командировани 
с цел предоставяне на услуги, е 
съсредоточена на тяхната територия. 
При извършването на такава оценка на 
риска могат да се вземат предвид 
изпълнението на големи 
инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и потребности 
на конкретни сектори, предишните 
случаи на нарушения, както и 
уязвимостта на определени групи 
работници. Правото на страните 
членки на инспекции без подозрение 
остава незасегнато.

Or. de

Изменение 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение. Тези 
инспекции се основават най-вече на 
оценка на риска, извършвана редовно от 
компетентните органи. При тази оценка 
на риска се установяват сектори на 
дейност, в които заетостта на 
работници, командировани с цел 
предоставяне на услуги, е 
съсредоточена на тяхната територия. 
При извършването на такава оценка на 
риска се вземат предвид изпълнението 
на големи инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и потребности 
на конкретни сектори, предишните 
случаи на нарушения, както и 
уязвимостта на определени групи 
работници.

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 
Директива 96/71/ЕО разпоредби и 
правила и гарантиране на тяхното 
правилно прилагане и изпълнение. Тези 
инспекции могат да се основават по-
специално на оценка на риска, 
извършвана редовно от компетентните 
органи. При тази оценка на риска могат 
да се установяват сектори на дейност, в 
които заетостта на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, е съсредоточена на тяхната 
територия. При извършването на такава 
оценка на риска могат да се вземат 
предвид по-специално изпълнението на 
големи инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и потребности 
на конкретни сектори, предишните 
случаи на нарушения, както и 
уязвимостта на определени групи 
работници.

Or. fr

Изменение 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 

1. С цел подобряване на спазването на 
членове 3 и 5 от Директива 96/71/ЕО и
гарантиране на тяхното ефективно
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извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна
територия с цел контрол и 
мониторинг на спазването на 
установените в Директива 96/71/ЕО 
разпоредби и правила и гарантиране на 
тяхното правилно прилагане и 
изпълнение. Тези инспекции се 
основават най-вече на оценка на 
риска, извършвана редовно от 
компетентните органи. При тази 
оценка на риска се установяват 
сектори на дейност, в които 
заетостта на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, е съсредоточена на тяхната 
територия. При извършването на 
такава оценка на риска се вземат 
предвид изпълнението на големи 
инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и 
потребности на конкретни сектори, 
предишните случаи на нарушения, 
както и уязвимостта на определени 
групи работници.

прилагане и изпълнение, приемащите 
държави членки гарантират 
наличието на ефективни проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия.

За да бъде възможно 
осъществяването на ефективни 
проверки и контрол, държавите 
членки по-специално могат да 
наложат следните изисквания:

Or. en

Изменение 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) задължение за доставчиците на 
услуги, установени в друга държава 
членка, да подадат декларация на 
хартиен или електронен носител на 
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езика на приемащата държава членка 
пред съответните национални 
компетентни органи преди да 
започнат да предоставят услугите, 
като тази декларация трябва да 
съдържа поне информацията, 
необходима за да се даде възможност 
за осъществяване на фактически 
контрол на работното място.
Това включва по-специално 
информация, която позволява да се 
установи по несъмнен начин 
самоличността на доставчика на 
услуги, определеното лице за 
контакт, упоменато в буква д), 
командированите работници, както и 
информация относно началото и 
очакваната продължителност на 
командироването, 
местонахождението на мястото на 
работа на командированите 
работници и услугите, които 
обуславят командироването;
необходимо е да се включи и 
информация относно това дали 
командированият работник е бил 
изпратен от своя работодател в друго 
предприятие в държавата членка по 
установяване, особено в случаите на 
премествания или сливания на 
предприятия;
последващите промени във връзка с 
тези данни трябва да се декларират 
незабавно. Тези задължения се 
отнасят и за предприятията по 
смисъла на член 1, параграф 3, буква в) 
от Директива 96/71/EО;

Or. en

Изменение 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на 
копия на хартиен или електронен 
носител на необходимите документи 
относно трудовото правоотношение, 
с цел да се даде възможност за 
осъществяване на фактически 
контрол на работното място; това 
включва по-специално трудовия 
договор (или 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 
началото, края и 
продължителността на дневното 
работно време, формуляр А1 като 
доказателство за социално 
осигуряване в държавата членка по 
произход, документи относно 
здравословните и безопасни условия 
на труд, включително необходимата 
оценка на рисковете по отношение на 
безопасните и здравословни условия 
на труд съгласно 
Директива 89/391/EО, когато 
командированият работник е 
гражданин на трета държава, копия 
на разрешителните за работа и 
пребиваване и на документите, 
удостоверяващи 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;
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Or. en

Изменение 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) задължение за предоставяне при 
поискване от органите на 
приемащата държава членка в 
разумен срок след командироването на 
документите, посочени в буква б);

Or. en

Изменение 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) превод на документите, посочени в 
буква б), на езика на приемащата 
държава членка;

Or. en

Изменение 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) задължение да се определи 
юридически или упълномощен 
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представител за водене на преговори 
и, когато това се изисква, за вземане 
на решение, при необходимост, от 
името на работодателя със 
съответните социални партньори в 
държавата членка, в която се 
осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики, или със 
съответните публични органи, и/или 
с което да контактуват 
компетентните органи на 
приемащата държава членка и на 
което могат да бъдат връчвани 
документи;

Or. en

Изменение 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други административни изисквания 
и мерки за контрол, без които 
компетентните органи в държавите 
членки не биха могли да извършват 
ефективно задачите си по надзора и в 
случаите, при които тези задачи не 
биха могли да се изпълнят при 
използване на по-малко 
ограничителни мерки.

Or. en

Изменение 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни и/или 
несъразмерни.

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни и разпределят 
необходимите ресурси за гарантиране 
на инспекциите и контрола. Те 
гарантират, че предприятията 
могат да изпълняват свързаните с 
командироването на работници 
процедури и формалности от 
разстояние и по електронен път, 
доколкото това е възможно, както и 
че всички административни 
изисквания са публично достъпни за 
доставчиците на услуги и се 
актуализират редовно.

Or. en

Изменение 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни и/или 
несъразмерни.

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на настоящата директива и 
Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни и разпределят 
необходимите ресурси за тези 
инспекции и контрол.

Or. en

Изменение 638
Thomas Händel
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни и/или 
несъразмерни.

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни и разпределят 
необходимите ресурси за гарантиране 
на проверките и контрола.

Or. de

Изменение 639
Traian Ungureanu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни и/или несъразмерни.

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни и/или несъразмерни 
и че не водят до допълнителна 
тежест за работодателите или за 
работниците.

Or. en

Изменение 640
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни и/или несъразмерни.

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни и/или несъразмерни. 
Инспекциите и контролът, 
извършвани не по подозрение,
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остават незасегнати.

Or. de

Изменение 641
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни и/или 
несъразмерни.

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни.

Or. de

Изменение 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
на Директива 96/71/ЕО не са 
дискриминационни и/или несъразмерни.

2. Държавите членки гарантират, че 
инспекциите и контролът на спазването 
не са дискриминационни и/или 
несъразмерни.

Or. en

Изменение 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В края на всяка инспекция 
компетентният орган издава 
документ, който включва най-малко 
името и адреса на инспектираното 
предприятие, идентификационни 
данни на компетентния орган, дните, 
през които е проведена инспекцията, 
правното основание за приложените 
мерки за контрол, обосновка за 
необходимостта и 
пропорционалността, по искане на 
инспектираното предприятие —
информация, че има въпроси, обект на 
търговска тайна, описание на 
установените измами или 
информация, че не са установени 
такива, както и всякаква друга 
съществена информация. 
Инспектираното предприятие има 
право да представи забележки по 
констатациите, включени в 
документа. Инспектираното 
предприятие получава копие от 
документа.

Or. en

Изменение 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Мерките за контрол на 
прилагането на Директива 96/71/ЕО и 
за установяване на злоупотреби по 
отношение на командироването на 
работници ще се считат за 
разпоредби, свързани с обществения 
ред, по смисъла на Декларация № 10 
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във връзка с член 3, параграф 10 от 
Директива 96/71/ЕО, включена в 
протокола на Съвета на Европейския 
съюз при приемането на 
Директива 96/71/ЕО. Разпоредбите на 
държавите членки за борба с 
недекларирания труд и 
предотвратяване на социалния 
дъмпинг не могат да бъдат 
ограничавани на основание на 
потенциално възпрепятстване на 
свободата на предоставяне на услуги, 
ако не са протекционистки или 
дискриминационни.

Or. en

Изменение 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва 
преглед на необходимостта, 
целесъобразността и достатъчната 
ефективност 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 и в по-голяма степен 
стандартизирани документи, 
установяването на общи принципи 
или стандарти за инспекции в 
областта на командироването на 
работници, както и технологичното, 
социалното и икономическото
развитие в областта на 
командироването, с цел да се 
предложат, когато е целесъобразно, 
необходимите изменения или 
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модификации, за да се гарантира 
ефективен контрол от страна на 
компетентните органи на 
приемащата държава членка на 
условията на работа.

Or. en

Изменение 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. По време на командировъчен 
период на работник, инспекцията на 
условията на труд е отговорност на 
натоварените с тази задача органи 
или структура в приемащата 
държава членка. Те могат да 
извършват фактически проверки и 
контрол по собствена инициатива и 
не са обвързани с резултатите от 
никакви проверки или контрол, 
проведени в държавата членка по 
установяване.

Or. en

Изменение 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Методите и механизмите за 
провеждане на инспекции, които 
целят осъществяване на контрол във 
връзка с правилата на 
Директива 96/71/ЕО и установяване 
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на нарушения на правилата за 
командироване или злоупотреби с 
друга цел, освен тази за свободно 
предоставяне на услуги, принадлежат 
към основната част разпоредби, 
свързани с обществения ред, 
формулирани в Декларация № 10 на 
Съвета. Задължителните правила на 
държавите членки за борба с 
недекларирания труд и избягване на 
социалния дъмпинг във връзка с 
трансграничното наемане на работна 
сила, не могат да бъдат ограничавани 
единствено поради това, че могат да 
възпрепятстват свободното 
предоставяне на услуги.

Or. en

Изменение 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако в хода на инспекциите е 
необходима информация и с оглед на 
предвидените в член 3 критерии 
държавата членка, в която се предоставя 
услугата, и държавата членка по 
установяване действат в съответствие с 
правилата за административно 
сътрудничество, т.е. компетентните 
органи си сътрудничат съгласно 
правилата и принципите, установени в 
членове 6 и 7.

3. Ако в хода на инспекциите е 
необходима информация и с оглед на 
предвидените в член 3 критерии 
държавата членка, в която се предоставя 
услугата, и държавата членка по 
установяване действат в съответствие с 
правилата за административно 
сътрудничество, т.е. компетентните 
органи си сътрудничат съгласно 
правилата и принципите, установени в 
членове 6 и 7 от директивата за 
изпълнението.

Or. en

Изменение 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В съответствие с правилата за 
административно сътрудничество 
държавата членка по установяване е 
задължена да предостави изисканата 
информация. Продължаващото 
неспазване на това изискване се счита 
за нарушение съгласно правото на ЕС.

Or. en

Изменение 650
Traian Ungureanu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В държавите членки, в които 
съгласно националното
законодателство и практика
определянето на реда и условията на 
работа на командированите работници, 
посочени в член 3 от 
Директива 96/71/ЕО, и по-специално на
минималните ставки на заплащане, в 
т.ч. работното време, е възложено на 
социалните партньори, те могат, на 
подходящо равнище и при условията, 
установени от държавите членки, 
също така да извършват мониторинг на 
прилагането на съответните ред и 
условия на работа на командированите 
работници, ако е гарантирано 
подходящо равнище на защита, 
равностойно на произтичащото от
Директива 96/71/ЕО и от настоящата 
директива.

4. В държавите членки, в които 
националните разпоредби и съдебна 
практика относно реда и условията на 
работа на командированите работници, 
посочени в член 3 от 
Директива 96/71/ЕО, и по-специално
минималните ставки на заплащане и
работното време, остават предмет на 
двустранно договаряне между 
работодателя и работника, и двете 
договарящи страни могат да извършват 
мониторинг на прилагането на 
съответните ред и условия на работа на 
командированите работници в 
съответствие със съществуващите 
разпоредби на националното право,
при условие че те могат да 
гарантират спазване на правата и 
задълженията, произтичащи от
настоящата директива и от
Директива 96/71/ЕО. С оглед на това 
прилагането на принципите на 
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субсидиарност и пропорционалност е 
от значение за това да се гарантира 
ефективното прилагане на 
директивите във връзка с 
националните разпоредби на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 651
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В държавите членки, в които съгласно 
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
условията на работа на 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-
специално на минималните ставки на 
заплащане, в т.ч. работното време, е 
възложено на социалните партньори, те 
могат, на подходящо равнище и при 
условията, установени от държавите 
членки, също така да извършват 
мониторинг на прилагането на 
съответните ред и условия на работа на 
командированите работници, ако е 
гарантирано подходящо равнище на 
защита, равностойно на 
произтичащото от Директива 
96/71/ЕО и от настоящата 
директива.

4. В държавите членки, в които съгласно 
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
условията на работа на 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-
специално на минималните ставки на 
заплащане, в т.ч. работното време, е 
възложено на социалните партньори, те 
могат, на подходящо равнище и при 
условията, установени от държавите 
членки, също така да извършват 
мониторинг на прилагането на 
съответните ред и условия на работа на 
командированите работници.

Or. de

Изменение 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati



PE504.094v02-00 26/144 AM\925205BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В държавите членки, в които съгласно 
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
условията на работа на 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-
специално на минималните ставки на 
заплащане, в т.ч. работното време, е 
възложено на социалните партньори, те 
могат, на подходящо равнище и при 
условията, установени от държавите 
членки, също така да извършват 
мониторинг на прилагането на 
съответните ред и условия на работа на 
командированите работници, ако е 
гарантирано подходящо равнище на 
защита, равностойно на 
произтичащото от 
Директива 96/71/ЕО и от 
настоящата директива.

4. В държавите членки, в които съгласно 
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
условията на работа на 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-
специално на минималните ставки на 
заплащане, в т.ч. работното време, е 
възложено на социалните партньори, те 
могат, на подходящо равнище и при 
условията, установени от държавите 
членки, да извършват мониторинг на 
прилагането на съответните ред и 
условия на работа на командированите 
работници.

Or. en

Изменение 653
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В държавите членки, в които съгласно 
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
условията на работа на 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-
специално на минималните ставки на 
заплащане, в т.ч. работното време, е 
възложено на социалните партньори, те 
могат, на подходящо равнище и при 

4. В държавите членки, в които съгласно 
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
условията на работа на 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-
специално на минималните ставки на 
заплащане, в т.ч. работното време, е 
възложено на социалните партньори, те 
могат, на подходящо равнище и при 
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условията, установени от държавите 
членки, също така да извършват 
мониторинг на прилагането на 
съответните ред и условия на работа на 
командированите работници, ако е 
гарантирано подходящо равнище на 
защита, равностойно на 
произтичащото от Директива 
96/71/ЕО и от настоящата 
директива.

условията, установени от държавите 
членки, също така да извършват 
мониторинг на прилагането на 
съответните ред и условия на работа на 
командированите работници.

Or. de

Изменение 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В държавите членки, в които съгласно
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
условията на работа на 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-
специално на минималните ставки на 
заплащане, в т.ч. работното време, е 
възложено на социалните партньори, те 
могат, на подходящо равнище и при 
условията, установени от държавите 
членки, също така да извършват 
мониторинг на прилагането на 
съответните ред и условия на работа на 
командированите работници, ако е 
гарантирано подходящо равнище на 
защита, равностойно на 
произтичащото от 
Директива 96/71/ЕО и от 
настоящата директива.

4. В държавите членки, в които съгласно 
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
условията на работа на 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-
специално на минималните ставки на 
заплащане, в т.ч. работното време, е 
възложено на социалните партньори, те 
могат, на подходящо равнище и при 
условията, установени от държавите 
членки, също така да извършват 
мониторинг на прилагането на 
съответните ред и условия на работа на 
командированите работници.

Or. en
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Обосновка

Не е възможно социалните партньори да преценят в подробности дали действията 
им могат да се считат за „подходящо равнище на защита“, така че тази 
ограничителна разпоредба следва да бъде заличена с оглед на правната яснота.

Изменение 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В държавите членки, в които съгласно 
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
условията на работа на 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-
специално на минималните ставки на 
заплащане, в т.ч. работното време, е 
възложено на социалните партньори, те 
могат, на подходящо равнище и при 
условията, установени от държавите 
членки, също така да извършват 
мониторинг на прилагането на 
съответните ред и условия на работа на 
командированите работници, ако е 
гарантирано подходящо равнище на 
защита, равностойно на произтичащото 
от Директива 96/71/ЕО и от настоящата 
директива.

4. В държавите членки, в които съгласно 
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
условията на работа на 
командированите работници, посочени 
в член 3 от директивата за 
изпълнението, и по-специално на 
минималните ставки на заплащане, в 
т.ч. работното време, е възложено на 
социалните партньори, те могат, на 
подходящо равнище и при условията, 
установени от държавите членки, също 
така да извършват мониторинг на 
прилагането на съответните ред и 
условия на работа на командированите 
работници, ако е гарантирано 
подходящо равнище на защита, 
равностойно на произтичащото от 
Директива 96/71/ЕО и от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 656
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В държавите членки, в които съгласно 
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
условията на работа на 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-
специално на минималните ставки на 
заплащане, в т.ч. работното време, е 
възложено на социалните партньори, те 
могат, на подходящо равнище и при 
условията, установени от държавите 
членки, също така да извършват 
мониторинг на прилагането на 
съответните ред и условия на работа на 
командированите работници, ако е 
гарантирано подходящо равнище на 
защита, равностойно на произтичащото 
от Директива 96/71/ЕО и от настоящата 
директива.

4. В държавите членки, в които съгласно 
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
условията на работа на 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-
специално на минималните ставки на 
заплащане и работното време, е 
възложено на социалните партньори, те 
могат, на подходящо равнище и при 
условията, установени от държавите 
членки, също така да извършват 
мониторинг на прилагането на 
съответните ред и условия на работа на 
командированите работници, ако е 
гарантирано подходящо равнище на 
защита, равностойно на произтичащото 
от Директива 96/71/ЕО и от настоящата 
директива.

Or. pl

Изменение 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки, в които 
инспекциите по труда нямат 
правомощия във връзка с контрола и 
мониторинга на условията на труд 
и/или реда и условията на работа на 
командированите работници, по 
изключение и след консултации със 
социалните партньори на национално 
равнище могат да установят или 
запазят мерки за гарантиране 
спазването на посочените ред и 
условия на работа, ако мерките 
предлагат на засегнатите лица 

5. В съответствие с член 5 от 
Директива 96/71/ЕО и при пълно 
зачитане на различните модели на
пазара на труда, държавите членки
имат право да използват широк набор 
от мерки в съответствие с 
националното им законодателство и 
практика, с цел спазване на 
Директива 96/71/ЕО, така че да се 
гарантира на засегнатите лица 
подходящо равнище на защита, така
както се определя от 
Директива 96/71/ЕО и от настоящата 
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подходящо равнище на защита,
равностойно на произтичащото от 
Директива 96/71/ЕО и от настоящата 
директива.

директива.

Or. en

Изменение 658
Traian Ungureanu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки, в които 
инспекциите по труда нямат 
правомощия във връзка с контрола и 
мониторинга на условията на труд и/или 
реда и условията на работа на 
командированите работници, по 
изключение и след консултации със 
социалните партньори на национално 
равнище могат да установят или 
запазят мерки за гарантиране
спазването на посочените ред и условия 
на работа, ако мерките предлагат на 
засегнатите лица подходящо равнище на 
защита, равностойно на произтичащото 
от Директива 96/71/ЕО и от настоящата 
директива.

5. Държавите членки, в които 
инспекциите по труда нямат 
правомощия във връзка с контрола и 
мониторинга на условията на труд и/или 
реда и условията на работа на 
командированите работници, по 
изключение и след предварителна 
консултация със социалните партньори 
на национално равнище могат да 
създадат, променят или запазят 
необходими процедури и механизми, 
които ще гарантират спазването на 
посочените ред и условия на работа.
Посочените процедури и механизми 
трябва да осигуряват на засегнатите 
лица подходящо равнище на защита,
равностойно на произтичащото от 
Директива 96/71/ЕО и от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 659
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Националните надзорни органи 
незабавно уведомяват националните 
органи на съдебната система, които 
отговарят за наказателното 
преследване, както и Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
за случаите на измама, установени 
при извършване на инспекции съгласно 
настоящата директива.

Or. fr

Изменение 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед осигуряване на изпълнението 
на задълженията по член 6 от 
Директива 96/71/ЕО и по настоящата 
директива държавите членки 
гарантират, че също и в държавата 
членка, на чиято територия 
работниците са командировани или 
са били командировани, когато 
работниците смятат, че са 
претърпели загуба или вреда поради 
неспазване на приложимите правила, 
дори след приключване на 
правоотношението, при което е 
настъпило предполагаемото неспазване 
на правилата, са налице ефективни 
механизми, чрез които командированите 
работници могат да подават жалби 
директно срещу своя работодател и да 
упражняват правото си за започване на 
съдебни или административни 
производства.

1. С оглед осигуряване на изпълнението 
на задълженията по член 6 от 
Директива 96/71/ЕО и по настоящата 
директива държавите членки 
гарантират, че в държавата членка по 
установяване на предприятието или в 
приемащата държава членка, дори 
след приключване на 
правоотношението, при което е 
настъпило предполагаемото неспазване 
на правилата, са налице ефективни 
механизми, чрез които командированите 
работници могат да подават жалби 
директно срещу своя работодател и да 
упражняват правото си за започване на 
съдебни или административни 
производства.

Or. en
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Изменение 661
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед осигуряване на изпълнението 
на задълженията по член 6 от
Директива 96/71/ЕО и по настоящата 
директива държавите членки 
гарантират, че също и в държавата 
членка, на чиято територия работниците 
са командировани или са били 
командировани, когато работниците 
смятат, че са претърпели загуба или 
вреда поради неспазване на 
приложимите правила, дори след 
приключване на правоотношението, при 
което е настъпило предполагаемото 
неспазване на правилата, са налице 
ефективни механизми, чрез които 
командированите работници могат да 
подават жалби директно срещу своя 
работодател и да упражняват правото си 
за започване на съдебни или 
административни производства.

1. С оглед осигуряване на изпълнението 
на задълженията по настоящата 
директива и по Директива 96/71/ЕО
държавите членки гарантират, че също и 
в държавата членка, на чиято територия 
работниците са командировани или са 
били командировани, когато 
работниците смятат, че са претърпели 
загуба или вреда поради неспазване на 
приложимите правила, дори след 
приключване на правоотношението, при 
което е настъпило предполагаемото 
неспазване на правилата, са налице 
ефективни механизми, чрез които 
командированите работници могат да 
подават жалби директно срещу своя 
работодател и да упражняват правото си 
за започване на съдебни или 
административни производства.

Or. de

Изменение 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед осигуряване на изпълнението 
на задълженията по член 6 от
Директива 96/71/ЕО и по настоящата 
директива държавите членки 

1. С оглед осигуряване на изпълнението 
на задълженията по настоящата 
директива и по Директива 96/71/ЕО 
държавите членки гарантират, че също и 
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гарантират, че също и в държавата 
членка, на чиято територия работниците 
са командировани или са били 
командировани, когато работниците 
смятат, че са претърпели загуба или 
вреда поради неспазване на 
приложимите правила, дори след 
приключване на правоотношението, при 
което е настъпило предполагаемото 
неспазване на правилата, са налице 
ефективни механизми, чрез които 
командированите работници могат да 
подават жалби директно срещу своя 
работодател и да упражняват правото си 
за започване на съдебни или 
административни производства.

в държавата членка, на чиято територия 
работниците са командировани или са 
били командировани, когато 
работниците смятат, че са претърпели 
загуба или вреда поради неспазване на 
приложимите правила, дори след 
приключване на правоотношението, при 
което е настъпило предполагаемото 
неспазване на правилата, са налице 
ефективни механизми, чрез които 
командированите работници могат да 
подават жалби директно срещу своя 
работодател и да упражняват правото си 
за започване на съдебни или 
административни производства.

Or. en

Изменение 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например 
сдружения, организации и други 
правни субекти, които съгласно 
критериите, определени от 
съответното им национално 
законодателство, имат законен 
интерес да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива, могат от името на 
командированите работници или на 
техния работодател или в тяхна 
подкрепа и с тяхно съгласие да 
образуват всякакви съдебни или 
административни производства, 
предвидени за целите на прилагането 
на настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 

заличава се
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задълженията по настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива, 
могат от името на командированите 
работници или на техния работодател 
или в тяхна подкрепа и с тяхно 
съгласие да образуват всякакви съдебни 
или административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива 
и на Директива 96/71/ЕО, могат от 
името на командированите работници 
или на техния работодател или в тяхна 
подкрепа да образуват всякакви съдебни 
или административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и на 
Директива 96/71/ЕО и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива 
и по Директива 96/71/ЕО.
Синдикалните организации имат 
право да предприемат колективни 
действия с цел гарантиране 
спазването на изискванията на 
настоящата директива и на 
Директива 96/71/ЕО, както и 
възможност да предприемат 
представителни действия от името 
на командировани работници.

Or. en
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Изменение 665
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива, 
могат от името на командированите 
работници или на техния работодател 
или в тяхна подкрепа и с тяхно съгласие 
да образуват всякакви съдебни или 
административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива 
и на Директива 96/71/ЕО, могат от 
името на командированите работници 
или на техния работодател или в тяхна 
подкрепа и с тяхно съгласие да 
образуват всякакви съдебни или 
административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива. 
Професионалните съюзи получават 
съюзно право на предявяване на иск за 
прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Директива 96/71/ЕО. Освен това, на 
тях може да им бъде дадено право да 
водят дела от свое име , но за сметка 
на командировани работници.

Or. de

Изменение 666
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива, 
могат от името на командированите 
работници или на техния работодател 
или в тяхна подкрепа и с тяхно съгласие 
да образуват всякакви съдебни или 
административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива, 
могат от името на командированите 
работници или на техния работодател 
или в тяхна подкрепа и с тяхно 
съгласие, без да се засягат 
националните системи на 
колективни трудови правоотношения 
и независимостта на социалните 
партньори, да образуват всякакви 
съдебни или административни 
производства, предвидени за целите на 
прилагането на настоящата директива 
и/или на осигуряване на изпълнението 
на задълженията по настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 667
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива, 

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива, 
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могат от името на командированите 
работници или на техния работодател 
или в тяхна подкрепа и с тяхно съгласие 
да образуват всякакви съдебни или 
административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

могат от името на командированите 
работници или на техния работодател 
или в тяхна подкрепа и с тяхно изрично 
съгласие да образуват всякакви съдебни 
или административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

Or. cs

Изменение 668
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива, 
могат от името на командированите 
работници или на техния работодател 
или в тяхна подкрепа и с тяхно съгласие 
да образуват всякакви съдебни или 
административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива 
и на Директива 96/71/ЕО, могат от 
името на командированите работници 
или на техния работодател или в тяхна 
подкрепа и с тяхно съгласие да 
образуват всякакви съдебни или 
административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

Or. de

Изменение 669
Mitro Repo
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива, 
могат от името на командированите 
работници или на техния работодател 
или в тяхна подкрепа и с тяхно 
съгласие да образуват всякакви съдебни 
или административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива 
и на Директива 96/71/ЕО, могат от 
името на командированите работници 
или на техния работодател или в тяхна 
подкрепа да образуват всякакви съдебни 
или административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

Or. en

Изменение 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива, 
могат от името на командированите 
работници или на техния работодател 

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива 
и на Директива 96/71/ЕО, могат от 
името на командированите работници 
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или в тяхна подкрепа и с тяхно съгласие 
да образуват всякакви съдебни или 
административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

или на техния работодател или в тяхна 
подкрепа и с тяхно съгласие да 
образуват всякакви съдебни или 
административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

Or. en

Изменение 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива, 
могат от името на командированите 
работници или на техния работодател 
или в тяхна подкрепа и с тяхно съгласие 
да образуват всякакви съдебни или 
административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

3. Държавите членки гарантират, че 
синдикалните организации и други 
трети страни, като например сдружения, 
организации и други правни субекти, 
които съгласно критериите, определени 
от съответното им национално 
законодателство, имат законен интерес 
да осигуряват спазването на 
разпоредбите на настоящата директива, 
могат от името на командированите 
работници или на техния работодател 
или в тяхна подкрепа и само с тяхно 
съгласие да образуват всякакви съдебни 
или административни производства, 
предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

Or. en

Изменение 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат, без да се 
засягат националните правила относно 
крайните срокове на давност или 
сроковете за завеждане на подобни дела 
и националните процесуални правила 
относно представителството и защитата 
пред съдилищата.

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат, без да се 
засягат националните правила относно 
крайните срокове на давност или 
сроковете за завеждане на подобни дела 
и националните процесуални правила 
относно представителството и защитата 
пред съдилищата, ако те са по-
благоприятни от посоченото в 
буква а), и без да се засягат 
националните разпоредби, според 
които страните по колективни 
трудови договори прилагат тези 
договори.

Or. en

Изменение 673
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат, без да се 
засягат националните правила относно 
крайните срокове на давност или 
сроковете за завеждане на подобни дела 
и националните процесуални правила 
относно представителството и защитата 
пред съдилищата.

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат, без да се 
засягат националните правила относно 
крайните срокове на давност или 
сроковете за завеждане на подобни дела
и националните процесуални правила 
относно представителството и защитата 
пред съдилищата, ако те са по-
благоприятни от посоченото в 
буква а), и без да се засягат 
националните разпоредби, според 
които страните по колективни 
трудови договори прилагат тези 
договори.

Or. de
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Изменение 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат, без да се 
засягат националните правила относно 
крайните срокове на давност или 
сроковете за завеждане на подобни дела 
и националните процесуални правила 
относно представителството и защитата 
пред съдилищата.

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат, без да се 
засягат националните правила относно 
крайните срокове на давност или 
сроковете за завеждане на подобни дела 
и националните процесуални правила 
относно представителството и защитата 
пред съдилищата и без да се засягат 
националните разпоредби, според 
които страните по колективни 
трудови договори прилагат тези 
договори.

Or. en

Изменение 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат, без да се 
засягат националните правила относно 
крайните срокове на давност или 
сроковете за завеждане на подобни дела 
и националните процесуални правила 
относно представителството и защитата 
пред съдилищата.

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат, без да се 
засягат националните правила относно 
крайните срокове на давност или 
сроковете за завеждане на подобни дела 
и националните процесуални правила 
относно представителството и защитата 
пред съдилищата. Съгласно 
националните процесуални правила се 
предвижда обаче минимален срок от 
най-малко шест месеца за 
предявяване на иск.

Or. en
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Изменение 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Забранява се всякакво 
неблагоприятно третиране от 
страна на работодателя на 
командировани работници, които 
образуват съдебни или 
административни производства. 
Командированите работници, които 
са граждани на трети държави, имат 
право да пребивават в ЕС до края на 
производството.

Or. en

Изменение 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват 
необходимите механизми, така да се 
гарантира, че командированите 
работници могат да получат:

Държавите членки осигуряват 
необходимите механизми, така че да се 
гарантира, че командированите 
работници или органите, действащи 
от тяхно име, могат да изискат и
получат всички дължими на 
работника права.

Or. en

Изменение 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват 
необходимите механизми, така да се 
гарантира, че командированите 
работници могат да получат:

Държавите членки осигуряват 
необходимите механизми, така че да се 
гарантира, че командированите 
работници или органите, действащи 
от тяхно име, могат да изискат и
получат всички дължими на 
работника права, които включват, но 
не се ограничават до:

Or. en

Изменение 679
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват 
необходимите механизми, така да се 
гарантира, че командированите 
работници могат да получат:

Държавите членки осигуряват 
необходимите механизми, така че да се 
гарантира, че командированите 
работници могат да получат най-малко
следното:

Or. de

Изменение 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички неизплатени 
възнаграждения, които биха били 
дължими съгласно приложимите ред 

заличава се
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и условия на работа, обхванати от 
член 3 от Директива 96/71/ЕО;

Or. en

Изменение 681
Phil Bennion

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички неизплатени възнаграждения, 
които биха били дължими съгласно 
приложимите ред и условия на 
работа, обхванати от член 3 от 
Директива 96/71/ЕО;

а) всички неизплатени възнаграждения, 
които са дължими, и/или дължими 
вноски към общи фондове или 
институции на социалните 
партньори, обхванати от член 3 от 
Директива 96/71/ЕО;

Or. en

Обосновка

Настоящата директива предоставя стабилни механизми за осигуряване на 
изпълнението, които защитават правата и интересите на командированите 
работници. Необходимо е да се подчертае, че съгласно членове 3 и 11 държавите 
членки имат задължение да гарантират защитата на командированите работници 
по отношение на всички въпроси, свързани със заплащането, данъчното облагане и 
социалното осигуряване, и че те трябва да си сътрудничат със съответните 
участници, за да осигурят спазването на посочените права.

Изменение 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички неизплатени възнаграждения, 
които биха били дължими съгласно 
приложимите ред и условия на 

а) всички неизплатени възнаграждения, 
които са дължими, и/или дължими 
вноски към общи фондове или 
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работа, обхванати от член 3 от 
Директива 96/71/ЕО;

институции на социалните 
партньори, обхванати от член 3 от 
Директива 96/71/ЕО;

Or. en

Изменение 683
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички неизплатени възнаграждения, 
които биха били дължими съгласно 
приложимите ред и условия на 
работа, обхванати от член 3 от 
Директива 96/71/ЕО;

а) всички неизплатени възнаграждения, 
които са дължими, и/или дължими 
вноски към общи фондове или 
институции на социалните 
партньори, обхванати от член 3 от 
Директива 96/71/ЕО;

Or. en

Изменение 684
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички неизплатени възнаграждения, 
които биха били дължими съгласно 
приложимите ред и условия на работа, 
обхванати от член 3 от 
Директива 96/71/ЕО;

а) всички неизплатени възнаграждения, 
а с това и свързаните с тях 
компоненти на възнаграждението, на 
социалната осигуровка, включително 
лихви, които биха били дължими 
съгласно приложимите ред и условия на 
работа, обхванати от член 3 от 
Директива 96/71/ЕО;

Or. de
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Изменение 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички неизплатени възнаграждения, 
които биха били дължими съгласно
приложимите ред и условия на 
работа, обхванати от член 3 от 
Директива 96/71/ЕО;

а) всички неизплатени възнаграждения
и свързани с тях помощи, плащания 
за социално осигуряване и т.н., заедно 
с лихвите;

Or. en

Изменение 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Coferati

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възстановяване на прекомерно 
високи разходи спрямо нетното 
възнаграждение или качеството на 
настаняването, удържани или 
приспаднати от възнаграждението за 
предоставено от работодателя 
настаняване.

заличава се

Or. en

Изменение 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възстановяване на прекомерно високи 
разходи спрямо нетното
възнаграждение или качеството на 
настаняването, удържани или 
приспаднати от възнаграждението за 
предоставено от работодателя 
настаняване.

б) възстановяване на прекомерно високи 
разходи спрямо възнаграждението или 
качеството на настаняването, удържани 
или приспаднати от възнаграждението 
за предоставено от работодателя 
настаняване.

Or. en

Изменение 688
Phil Bennion

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) всички плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива предоставя стабилни механизми за осигуряване на 
изпълнението, които защитават правата и интересите на командированите 
работници. Необходимо е да се подчертае, че съгласно членове 3 и 11 държавите 
членки имат задължение да гарантират защитата на командированите работници 
по отношение на всички въпроси, свързани със заплащането, данъчното облагане и 
социалното осигуряване, и че те трябва да си сътрудничат със съответните 
участници, за да осигурят спазването на посочените права.

Изменение 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) всички плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.

Or. en

Изменение 690
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) всички плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.

Or. en

Изменение 691
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият параграф се прилага също 
така в случаи, когато командированите 
работници са се върнали от държавата 
членка, в която е било извършено 
командироването.

Настоящият параграф се прилага също 
така в случаи, когато командированите 
работници са се върнали от държавата 
членка, в която е било извършено 
командироването и в случаите, в които 
работниците са наети зад граница 
като фиктивно самостоятелно заети 
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лица.

Or. de

Изменение 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият параграф се прилага също 
така в случаи, когато командированите 
работници са се върнали от държавата 
членка, в която е било извършено 
командироването.

Настоящият параграф се прилага също 
така в случаи, когато командированите 
работници са се върнали от държавата 
членка, в която е било извършено 
командироването, както и в случаите 
на фалшив статус на работници 
като самостоятелно заети лица.

Or. en

Изменение 693
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Механизмите, посочени в 
параграф 5, могат да включват 
система, която предвижда, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на работниците на преките 
подизпълнители, установени на 
територията на приемащата 
държава членка, че изпълнителят, на 
когото работодателят (доставчик на 
услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
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може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
командированите работници и/или 
от общите фондове или 
институциите на социалните 
партньори при неизплащане на 
сумите, посочени в параграф 5.

Or. en

Изменение 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Възлагане на подизпълнители –

солидарна отговорност 
1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:
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а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане,
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;
б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.
Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.
2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.
3. В съответствие със 
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законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 
на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към 
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов 
и правен анализ, така както са 
определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.
4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, след 
консултации с държавите членки и 
със социалните партньори на 
равнището на ЕС, прави преглед на 
прилагането на настоящия член с 
оглед предлагането, където е 
целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

Or. en

Изменение 695
Csaba Őry

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагане на подизпълнители –
солидарна отговорност 

заличава се
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1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:
а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;
б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.
Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.
2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
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под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.
3. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 
на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към 
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов 
и правен анализ, така както са 
определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.
4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, след 
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консултации с държавите членки и 
със социалните партньори на 
равнището на ЕС, прави преглед на 
прилагането на настоящия член с 
оглед предлагането, където е 
целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

Or. hu

Изменение 696
Sampo Terho

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
 Възлагане на подизпълнители –

солидарна отговорност 
1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:
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а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;
б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски. 
Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.
2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници. 
3. В съответствие със 
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законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 
на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към 
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов 
и правен анализ, така както са 
определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.
4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, след 
консултации с държавите членки и 
със социалните партньори на 
равнището на ЕС, прави преглед на 
прилагането на настоящия член с 
оглед предлагането, където е 
целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

Or. fi

Изменение 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Възлагане на подизпълнители –

солидарна отговорност 
1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:
а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;
б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.
Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
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между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.
2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.
3. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 
на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към 
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов 
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и правен анализ, така както са 
определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.
4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, след 
консултации с държавите членки и 
със социалните партньори на 
равнището на ЕС, прави преглед на 
прилагането на настоящия член с 
оглед предлагането, където е 
целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

Or. en

Изменение 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Възлагане на подизпълнители –

солидарна отговорност 
1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
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може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:
а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;
б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.
Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.
2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
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трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.
3. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 
на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към 
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов 
и правен анализ, така както са 
определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.
4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, след 
консултации с държавите членки и 
със социалните партньори на 
равнището на ЕС, прави преглед на 
прилагането на настоящия член с 
оглед предлагането, където е 
целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

Or. en

Изменение 699
Csaba Őry
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:

заличава се

а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;
б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.
Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
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подизпълнител.

Or. hu

Изменение 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:

заличава се

а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;
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б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.
Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.

Or. en

Изменение 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 

заличава се
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партньори при неизплащане на 
следното:
а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;
б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.

Or. en

Изменение 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 

заличава се
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бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:
а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;
б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.

Or. en

Изменение 703
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 

заличава се
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може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:
а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;
б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.

Or. en

Изменение 704
Phil Bennion

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението към 
Директива 96/71/ЕО, за всички случаи 
на командироване, обхванати от член 1, 
параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, 
държавите членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права на 
служителите на преките 
подизпълнители, установени на тяхна 
територия, че изпълнителят, на когото 
работодателят (доставчик на услуги, 
предприятие за временна работа или 
агенция за посредническа дейност) е 

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението към 
Директива 96/71/ЕО, за всички случаи 
на командироване, обхванати от член 1, 
параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, 
държавите членки могат да предвидят, 
без дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права на 
служителите на преките 
подизпълнители, установени на тяхна 
територия, че изпълнителят, на когото 
работодателят (доставчик на услуги, 
предприятие за временна работа или 
агенция за посредническа дейност) е 



AM\925205BG.doc 69/144 PE504.094v02-00

BG

пряк подизпълнител, може, в 
допълнение към работодателя или 
вместо него, да бъде подведен под 
отговорност от работника и/или от 
общите фондове или институции на 
социалните партньори при неизплащане 
на следното:

пряк подизпълнител, може, в 
допълнение към работодателя или 
вместо него, да бъде подведен под 
отговорност от работника и/или от 
общите фондове или институции на 
социалните партньори при неизплащане 
на следното:

Or. en

Обосновка

В малко държави от ЕС се практикува солидарна отговорност във вериги от 
подизпълнители. Налагането на подобна правна рамка на държавите членки без 
такава традиция застрашава утвърдени ефективни системи на отношения при 
наемане на работа. Държавите членки трябва да гарантират пълна защита на 
правата на всички работници, но при транспонирането на настоящата директива в 
националното законодателство те трябва да установят най-подходящия и 
ефективен начин за това в рамките на своя национален обществен и правен контекст.

Изменение 705
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да се
гарантира по недискриминационен 
начин, че възложител, който възлага 
на друг предприемач изпълнението на 
поръчки или услуги, отговаря за 
задълженията на този предприемач, 
на подизпълнител или на наета от 
предприемача или от подизпълнителя 
фирма за временна заетост, по искове 
по трудовия договор, по отношение на 
неговите работници и/или общия 
фонд или институции на социалните 
партньори, като гарант, който е 
отказал задължение по предходен иск.
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бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:

Ако на национално ниво съществуват 
по-строги разпоредби, те са 
приоритетни.

Or. de

Изменение 706
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на
следното:

1. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че дружество, което 
възлага пряко на друго дружество 
предоставянето на услуги от свое 
име, носи отговорност за прекия си 
подизпълнител по отношение на 
следното:

Or. en
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Изменение 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител,
може, в допълнение към работодателя
или вместо него, да бъде подведен под 
отговорност от работника и/или от 
общите фондове или институции на
социалните партньори при 
неизплащане на следното:

1. Всяка държава членка без 
дискриминация взема необходимите 
мерки, за да гарантира, че
предприятие, което възлага на друго 
предприятие предоставянето на 
услуги, носи отговорност, в 
допълнение към работодателя и/или
вместо него, за задълженията на това 
предприятие или на подизпълнителя, 
или на наемащия работна сила, 
избрани от това предприятие, по 
отношение на следното:

Or. en

Изменение 708
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, 
че предприятие, което възлага на
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случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител,
може, в допълнение към работодателя
или вместо него, да бъде подведен под 
отговорност от работника и/или от 
общите фондове или институции на 
социалните партньори при 
неизплащане на следното:

друго предприятие предоставянето на 
услуги, носи отговорност, в 
допълнение към работодателя и/или
вместо него, за задълженията на това 
предприятие или на подизпълнителя, 
или на наемащия работна сила, 
избрани от това предприятие. Това 
по никакъв начин не възпрепятства 
прилагането на вече съществуващи 
по-строги правила на национално 
равнище, нито тяхното въвеждане.

Or. en

Изменение 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати 
от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 

1. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че дружество, което 
възлага пряко на друго дружество 
предоставянето на услуги от свое 
име, носи отговорност за прекия си 
подизпълнител по отношение на 
следното:
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може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на
следното:

Or. en

Изменение 710
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати от 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:

1. Държавите членки гарантират, че
прекият работодател носи 
отговорност за изплащането на 
всички неизплатени възнаграждения, 
обхванати от член 11, параграф 5, 
буква а), на възстановяването на 
прекомерните разходи по член 11, 
параграф 5, буква б), както и на 
всякакви плащания със задна дата или 
възстановяване на данъци или 
осигурителни вноски. Това е 
гарантирано и след завръщането на 
работника в неговата държава по 
произход или в друга държава членка. 
Държавите членки могат да 
прилагат по-строги мерки на 
национално равнище или да въведат 
такива мерки.

Or. en
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Изменение 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички 
случаи на командироване, обхванати от 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права 
на служителите на преките 
подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, 
на когото работодателят (доставчик 
на услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:

1. Държавите членки гарантират, че
прекият работодател носи 
отговорност за изплащането на 
всички неизплатени възнаграждения, 
обхванати от член 11, параграф 5, 
буква а), на възстановяването на 
прекомерните разходи по член 11, 
параграф 5, буква б), както и на 
всякакви плащания със задна дата или 
възстановяване на данъци или 
осигурителни вноски. Това е 
гарантирано и след завръщането на 
работника в неговата държава по 
произход или в друга държава членка. 
Държавите членки могат да 
прилагат по-строги мерки на 
национално равнище или да въведат 
такива мерки.

Or. en

Изменение 712
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението към 
Директива 96/71/ЕО, за всички случаи 
на командироване, обхванати от член 1, 

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението към 
Директива 96/71/ЕО, за всички случаи 
на командироване, обхванати от член 1, 
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параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, 
държавите членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на
защитата на равностойните права на 
служителите на преките 
подизпълнители, установени на тяхна 
територия, че изпълнителят, на 
когото работодателят (доставчик на 
услуги, предприятие за временна 
работа или агенция за посредническа 
дейност) е пряк подизпълнител, 
може, в допълнение към 
работодателя или вместо него, да 
бъде подведен под отговорност от 
работника и/или от общите фондове 
или институции на социалните 
партньори при неизплащане на 
следното:

параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, 
държавите членки гарантират, без 
дискриминация, защитата на 
равностойните права на служителите на 
преките подизпълнители, установени на 
тяхна територия. Тези специални 
правила се прилагат при неизплащане 
на следното:

Or. fr

Изменение 713
Jean-Luc Bennahmias

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението към 
Директива 96/71/ЕО, за всички случаи 
на командироване, обхванати от член 1, 
параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, 
държавите членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права на 
служителите на преките 
подизпълнители, установени на тяхна 
територия, че изпълнителят, на когото 
работодателят (доставчик на услуги, 
предприятие за временна работа или 
агенция за посредническа дейност) е 
пряк подизпълнител, може, в 
допълнение към работодателя или 
вместо него, да бъде подведен под 

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението към 
Директива 96/71/ЕО, за всички случаи 
на командироване, обхванати от член 1, 
параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, 
държавите членки гарантират, без 
дискриминация по отношение на 
защитата на равностойните права на 
служителите на подизпълнителите, 
установени на тяхна територия, че 
изпълнителят, на когото работодателят 
(доставчик на услуги, предприятие за 
временна работа или агенция за 
посредническа дейност) е пряк или 
непряк подизпълнител, може, в 
допълнение към работодателя или 
вместо него, да бъде подведен под 
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отговорност от работника и/или от 
общите фондове или институции на 
социалните партньори при неизплащане 
на следното:

отговорност от работника и/или от 
общите фондове или институции на 
социалните партньори при неизплащане 
на следното:

Or. fr

Изменение 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на строителните 
дейности, посочени в приложението 
към Директива 96/71/ЕО, за всички
случаи на командироване, обхванати от 
член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите членки 
гарантират, без дискриминация по 
отношение на защитата на 
равностойните права на служителите на 
преките подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, на 
когото работодателят (доставчик на 
услуги, предприятие за временна работа 
или агенция за посредническа дейност) 
е пряк подизпълнител, може, в 
допълнение към работодателя или 
вместо него, да бъде подведен под 
отговорност от работника и/или от 
общите фондове или институции на 
социалните партньори при неизплащане 
на следното:

1. За всички случаи на командироване, 
обхванати от член 1, параграф 3 от 
Директива 96/71/ЕО, държавите членки 
гарантират, без дискриминация по 
отношение на защитата на 
равностойните права на служителите на 
преките подизпълнители, установени на 
тяхна територия, че изпълнителят, на 
когото работодателят (доставчик на 
услуги, предприятие за временна работа 
или агенция за посредническа дейност) 
е пряк подизпълнител, може, в 
допълнение към работодателя или 
вместо него, да бъде подведен под 
отговорност от работника и/или от 
общите фондове или институции на 
социалните партньори при неизплащане 
на следното:

Or. fr

Изменение 715
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;

заличава се

Or. de

Изменение 716
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;

заличава се

Or. de

Изменение 717
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 

заличава се
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и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;

Or. en

Изменение 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;

заличава се

Or. en

Изменение 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 

заличава се
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се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;

Or. en

Изменение 720
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;

заличава се

Or. en

Изменение 721
Phil Bennion

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане,
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на социалните 
партньори, доколкото те се уреждат
от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;

а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, които са дължими,
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на социалните 
партньори, уредени от член 3, 
параграф 1 от Директива 96/71/ЕО;

Or. en
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Изменение 722
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на социалните 
партньори, доколкото те се уреждат от 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;

а) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
ставките на заплащане, и/или 
дължими вноски към общи фондове или 
институции на социалните партньори, 
доколкото те се уреждат от член 3, 
параграф 1 от Директива 96/71/ЕО;

Or. en

Изменение 723
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) всякакви неизплатени разходи за 
път, за храна и 
квартира/настаняване, неправомерно 
удържани от работодателя;

Or. en

Изменение 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) всякакви неизплатени разходи за 
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път, за храна и 
квартира/настаняване, неправомерно 
удържани от работодателя;

Or. en

Изменение 725
Phil Bennion

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) възстановяване на прекомерно 
високи разходи спрямо нетното 
възнаграждение или спрямо 
качеството на настаняването, 
удържани или приспаднати от 
възнаграждението за предоставено 
от работодателя настаняване; и

Or. en

Изменение 726
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.

заличава се

Or. de

Изменение 727
Thomas Händel
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.

заличава се

Or. de

Изменение 728
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.

заличава се

Or. en

Изменение 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.

заличава се
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Or. en

Изменение 730
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.

заличава се

Or. en

Изменение 731
Phil Bennion

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на работника 
данъци или осигурителни вноски.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това по никакъв начин не 
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възпрепятства прилагането на вече 
съществуващи по-строги правила на 
национално равнище, нито тяхното 
въвеждане.

Or. en

Изменение 733
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.

заличава се

Or. de

Изменение 734
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.

заличава се

Or. de
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Изменение 735
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.

заличава се

Or. en

Изменение 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.

заличава се

Or. en

Изменение 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.

заличава се

Or. en

Изменение 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.

заличава се

Or. en

Изменение 739
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговия 
подизпълнител.

заличава се
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Or. en

Изменение 740
Csaba Őry

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.

заличава се

Or. hu

Изменение 741
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за полагане на 
необходимата грижа, не може да бъде 
подвеждан под отговорност по 
параграф 1. Такива системи се 
прилагат по прозрачен, 
недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
обхващат вземането на превантивни 
мерки от страна на изпълнителя 
относно доказателствата, 
предоставени от подизпълнителя, за 
основните условия на труд, прилагани 
по отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.

заличава се

Or. de

Изменение 742
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 

заличава се
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прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.

Or. de

Изменение 743
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 

заличава се
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работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.

Or. en

Изменение 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 

заличава се
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данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.

Or. en

Изменение 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.

заличава се

Or. en
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Изменение 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.

заличава се

Or. en

Изменение 747
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че заличава се
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изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.

Or. de

Изменение 748
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 

заличава се
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изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.

Or. en

Изменение 749
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан 
под отговорност по параграф 1. 
Такива системи се прилагат по 
прозрачен, недискриминационен и 
пропорционален начин. Те може да 
предполагат вземането на 
превантивни мерки от страна на 
изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните 
условия на труд, прилагани по 
отношение на командированите 
работници, така както е посочено в 
член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 

заличава се
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удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, 
спазването на осигурителните и/или 
данъчните задължения в държавата 
членка по установяване и спазването 
на приложимите правила относно 
командироването на работници.

Or. en

Изменение 750
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан под 
отговорност по параграф 1. Такива 
системи се прилагат по прозрачен, 
недискриминационен и пропорционален 
начин. Те може да предполагат 
вземането на превантивни мерки от 
страна на изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните условия 
на труд, прилагани по отношение на 
командированите работници, така както 
е посочено в член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, спазването 
на осигурителните и/или данъчните 
задължения в държавата членка по 
установяване и спазването на 
приложимите правила относно 
командироването на работници.

2. Държавите членки предвиждат, че 
изпълнител, който е изпълнил своите 
задължения за финансов и правен 
анализ, не може да бъде подвеждан под 
отговорност по параграф 1. Такива 
системи се прилагат по прозрачен, 
недискриминационен и пропорционален 
начин. Те може да предполагат 
вземането на превантивни мерки от 
страна на изпълнителя относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, за основните условия 
на труд, прилагани по отношение на 
командированите работници, така както 
е посочено в член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за 
трудово възнаграждение и документи, 
удостоверяващи изплащането на 
трудовите възнаграждения, спазването 
на осигурителните и/или данъчните 
задължения в държавата членка по 
установяване и спазването на 
приложимите правила, или уведомяване 
на органите от подизпълнителя и 
изпълнителя, така че те да могат да 
осъществяват контрол.

Or. en
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Обосновка

Превантивните мерки могат да се заменят със система, която предоставя на 
органите пълен и непосредствен достъп до цялата информация, предоставена от 
подизпълнителя, относно спазването на осигурителните и данъчните задължения и 
др. в държавите членки по установяване и спазването на правилата относно 
командироването на работници.

Изменение 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Параграфи 1 и 2 от настоящия 
член се прилагат и спрямо 
отношенията между изпълнителя и 
крайния му клиент, освен когато 
последният е частно физическо лице.

Or. fr

Изменение 752
Csaba Őry

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 
на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
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да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към 
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов 
и правен анализ, така както са 
определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.

Or. hu

Изменение 753
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 
на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към 
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов 
и правен анализ, така както са 
определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.

заличава се
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Or. de

Изменение 754
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 
на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов 
и правен анализ, така както са 
определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.

заличава се
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Изменение 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 
на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към 
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов 
и правен анализ, така както са 
определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.

заличава се

Or. en

Изменение 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 

заличава се
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на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към 
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов 
и правен анализ, така както са 
определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.

Or. en

Изменение 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 
на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към 
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов
и правен анализ, така както са 
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определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.

Or. en

Изменение 758
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 
на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към 
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов 
и правен анализ, така както са 
определени в националното
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.

заличава се
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Изменение 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по 
отношение на обхвата и границите 
на отговорността на 
подизпълнителя. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат също така 
да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към 
Директива 96/71/ЕО. В тези случаи 
държавите членки могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил задълженията за финансов 
и правен анализ, така както са 
определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.

заличава се

Or. fr

Изменение 760
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със законодателството 
на Съюза държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по отношение 
на обхвата и границите на 

3. В съответствие със законодателството 
на Съюза държавите членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
отговорност в националното си право 
при недискриминационни и 
пропорционални условия по отношение 
на обхвата и границите на 
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отговорността на подизпълнителя. В 
съответствие със законодателството на 
Съюза държавите членки могат също 
така да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към Директива 96/71/ЕО. 
В тези случаи държавите членки 
могат да предвидят, че изпълнител, 
който е изпълнил задълженията за 
финансов и правен анализ, така както 
са определени в националното 
законодателство, не може да бъде 
подведен под отговорност.

отговорността на подизпълнителя. В 
съответствие със законодателството на 
Съюза държавите членки могат също 
така да предвидят такава отговорност в 
сектори, различни от включените в 
приложението към Директива 96/71/ЕО.

Or. de

Изменение 761
Csaba Őry

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, след 
консултации с държавите членки и 
със социалните партньори на 
равнището на ЕС, прави преглед на 
прилагането на настоящия член с 
оглед предлагането, където е 
целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

заличава се
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Изменение 762
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, след 
консултации с държавите членки и 
със социалните партньори на 
равнището на ЕС, прави преглед на 
прилагането на настоящия член с 
оглед предлагането, където е 
целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

заличава се

Or. de

Изменение 763
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, след 
консултации с държавите членки и 
със социалните партньори на 
равнището на ЕС, прави преглед на 
прилагането на настоящия член с 
оглед предлагането, където е 
целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

заличава се

Or. en

Изменение 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, след 
консултации с държавите членки и 
със социалните партньори на 
равнището на ЕС, прави преглед на 
прилагането на настоящия член с 
оглед предлагането, където е 
целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

заличава се

Or. en

Изменение 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, след 
консултации с държавите членки и 
със социалните партньори на 
равнището на ЕС, прави преглед на 
прилагането на настоящия член с 
оглед предлагането, където е 
целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

заличава се

Or. en

Изменение 766
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, след 
консултации с държавите членки и 
със социалните партньори на 
равнището на ЕС, прави преглед на 
прилагането на настоящия член с 
оглед предлагането, където е 
целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

заличава се

Or. en

Изменение 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, след 
консултации с държавите членки и със 
социалните партньори на равнището 
на ЕС, прави преглед на прилагането на 
настоящия член с оглед предлагането, 
където е целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

4. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Съветът и 
Европейският парламент, в 
сътрудничество с Комисията и след 
консултации със социалните партньори, 
прави преглед на прилагането на 
настоящия член с оглед предлагането, 
където е целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

Or. en

Изменение 768
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Другите параграфи на член 12 не се 
прилагат за държави членки, които 
вече са въвели в трудовото
законодателство обща отговорност 
на предприемачите, които могат да 
докажат, че съществува процедура за 
удостоверяване на липса на данъчни 
задължения на предприятието, и 
които са определили законово 
задължителна минимална стойност, 
над която общата отговорност на 
предприемачите се прилага за всички 
видове социално осигуряване.

Or. de

Изменение 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Вече съществуващите в 
държавите членки системи за 
спазване на разпоредбите по веригата 
за доставки, които уреждат по-добри 
условия и закрила за работниците, по 
никакъв начин не се ограничават от 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 12а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Възлагане на подизпълнители и 
отговорност
1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, 
че предприятие, което възлага на 
подизпълнител предоставянето на 
услуги, носи отговорност, в 
допълнение към подизпълнителя 
и/или вместо него, за задълженията 
на този подизпълнител и на всеки 
друг посредник.
2. Това по никакъв начин не 
възпрепятства прилагането на вече 
съществуващи по-строги правила на 
национално равнище, нито тяхното 
въвеждане.
3. Държавите членки могат да 
ограничат вертикалното възлагане на 
подизпълнители до три нива, при 
условие че ограничението не е 
дискриминационно.

Or. en

Изменение 771
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Възлагане на подизпълнители и 

отговорност
1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, 
че предприятие, което възлага на 
подизпълнител предоставянето на 
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услуги, носи отговорност, в 
допълнение към подизпълнителя 
и/или вместо него, за задълженията 
на този подизпълнител и на всеки 
друг посредник.
2. Това по никакъв начин не 
възпрепятства прилагането на вече 
съществуващи по-строги правила на 
национално равнище, нито тяхното 
въвеждане.
3. Държавите членки ограничават 
вертикалното възлагане на 
подизпълнители до три нива, при 
условие че ограничението не е 
дискриминационно.

Or. en

Изменение 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат средствата, които са 
предвидени или могат да бъдат 
предвидени в законодателството на 
Съюза, принципите на взаимопомощ и 
взаимно признаване, както и мерките и 
процедурите, предвидени в настоящия 
член, се прилагат за трансграничното 
изпълнение на административни глоби и 
санкции, наложени поради неспазване 
на приложимите правила в държава 
членка на доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка.

1. Без да се засягат средствата, които са 
предвидени или могат да бъдат 
предвидени в законодателството на 
Съюза, принципите на взаимопомощ и 
взаимно признаване, както и мерките и 
процедурите, предвидени в настоящия 
член, се прилагат за трансграничното 
изпълнение на административни глоби и 
санкции във връзка със случаи на 
командироване на работници съгласно 
настоящата директива и 
Директива 96/71/ЕО, наложени поради 
неспазване на приложимите правила в 
държава членка на доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка.

Or. en



PE504.094v02-00 110/144 AM\925205BG.doc

BG

Изменение 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или 
глоба или да нотифицира решение за 
налагане на санкция или глоба, 
дотолкова, доколкото съответните 
действащите законови и подзаконови 
разпоредби и административни 
практики в държавата членка на 
органа, към който е отправено искане, 
позволяват такива действия при 
подобни искания или решения.

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или 
глоба, или осигурителни вноски със 
задна дата в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 987/2009, или да 
нотифицира решение за налагане на 
санкция или глоба или плащане на 
осигурителни вноски със задна дата в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 987/2009.

Or. en

Изменение 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или
глоба или да нотифицира решение за 
налагане на санкция или глоба, 
дотолкова, доколкото съответните 

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция,
глоба или осигурителни вноски със 
задна дата,или да нотифицира решение 
за налагане на санкция, глоба или 
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действащите законови и подзаконови 
разпоредби и административни 
практики в държавата членка на 
органа, към който е отправено искане, 
позволяват такива действия при 
подобни искания или решения.

плащане на осигурителни вноски със 
задна дата.

Or. en

Изменение 775
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или 
глоба или да нотифицира решение за 
налагане на санкция или глоба, 
дотолкова, доколкото съответните 
действащите законови и подзаконови 
разпоредби и административни 
практики в държавата членка на 
органа, към който е отправено искане, 
позволяват такива действия при 
подобни искания или решения.

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или 
глоба или осигурителни вноски със 
задна дата или да нотифицира решение 
за налагане на санкция или глоба или 
осигурителни вноски със задна дата.

Or. de

Изменение 776
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или 
глоба или да нотифицира решение за 
налагане на санкция или глоба, 
дотолкова, доколкото съответните 
действащите законови и подзаконови 
разпоредби и административни 
практики в държавата членка на 
органа, към който е отправено искане, 
позволяват такива действия при 
подобни искания или решения.

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или 
глоба или да нотифицира решение.

Or. de

Изменение 777
Georges Bach

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или
глоба или да нотифицира решение за 
налагане на санкция или глоба, 
дотолкова, доколкото съответните 
действащите законови и подзаконови 
разпоредби и административни 
практики в държавата членка на 
органа, към който е отправено искане, 
позволяват такива действия при 
подобни искания или решения.

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или
глоба или да го уведоми за решение за 
налагане на санкция или глоба.
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Or. en

Изменение 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или 
глоба или да нотифицира решение за 
налагане на санкция или глоба, 
дотолкова, доколкото съответните 
действащите законови и подзаконови 
разпоредби и административни 
практики в държавата членка на 
органа, към който е отправено искане, 
позволяват такива действия при 
подобни искания или решения.

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или 
глоба или да нотифицира решение за 
налагане на санкция или глоба.

Or. fr

Изменение 779
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или 

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 
може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или 
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глоба или да нотифицира решение, 
доколкото съответните действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа, към който е отправено 
искане, позволяват такива действия при 
подобни искания или решения.

глоба или осигурителни вноски със 
задна дата, или да нотифицира 
решение, доколкото съответните 
действащите законови и подзаконови 
разпоредби и административни 
практики в държавата членка на органа, 
към който е отправено искане, 
позволяват такива действия при 
подобни искания или решения.

Or. de

Изменение 780
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на престъпления или 
нарушаване на обществения ред, 
които са наказани в държава членка 
въз основа на задълженията съгласно 
Директивата за командироването на 
работници, отпада принципа на 
взаимността.

Or. de

Изменение 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган в държавата 
членка заявител гарантира, че 
искането за събиране на вземания във 
връзка със санкция или глоба или за 
нотифициране на решение за налагане 

заличава се
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на санкция или глоба се извършва в 
съответствие с действащите в 
съответната държава членка 
правила, като компетентният орган, 
към който е отправено искане, 
гарантира изпълнението на 
възстановяването или 
нотификацията в държавата членка, 
към която е отправено искането, 
съобразно действащите законови и 
подзаконови разпоредби и 
административни практики на 
последната.

Or. en

Изменение 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган в държавата 
членка заявител гарантира, че 
искането за събиране на вземания във 
връзка със санкция или глоба или за 
нотифициране на решение за налагане 
на санкция или глоба се извършва в 
съответствие с действащите в 
съответната държава членка 
правила, като компетентният орган, 
към който е отправено искане, 
гарантира изпълнението на 
възстановяването или 
нотификацията в държавата членка, 
към която е отправено искането, 
съобразно действащите законови и 
подзаконови разпоредби и 
административни практики на 
последната.

заличава се

Or. en
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Изменение 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът заявител не може да 
отправя искане за събиране на 
вземания във връзка със санкция или 
глоба или за нотифициране на 
решение за налагане на санкция или 
глоба, ако и докато глобата или 
санкцията, както и съответният иск 
и/или инструментът, който 
позволява нейното изпълнение в 
държавата членка заявител, са 
предмет на обжалване в 
съответната държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът заявител не може да отправя
искане за събиране на вземания във 
връзка със санкция или глоба или за 
нотифициране на решение за налагане 
на санкция или глоба, ако и докато 
глобата или санкцията, както и 
съответният иск и/или инструментът, 
който позволява нейното изпълнение в 
държавата членка заявител, са предмет 
на обжалване в съответната държава 
членка.

Органът заявител е задължен да 
обоснове отправянето на искане за 
събиране на вземания във връзка със 
санкция или глоба или осигурителни 
вноски със задна дата, или за 
нотифициране на решение за налагане 
на санкция или глоба, ако и докато 
глобата или санкцията, както и 
съответният иск и/или инструментът, 
който позволява нейното изпълнение в 
държавата членка заявител, са предмет 
на обжалване в съответната държава 
членка, освен ако изпълнението не е 
възможно в държавата членка, към 
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която е отправено искането.

Or. en

Изменение 785
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът заявител не може да отправя 
искане за събиране на вземания във 
връзка със санкция или глоба или за 
нотифициране на решение за налагане 
на санкция или глоба, ако и докато 
глобата или санкцията, както и 
съответният иск и/или инструментът, 
който позволява нейното изпълнение в 
държавата членка заявител, са предмет 
на обжалване в съответната държава 
членка.

Органът заявител не може да отправя 
искане за събиране на вземания във 
връзка със санкция или глоба или за 
нотифициране на решение за налагане 
на санкция или глоба, ако и докато 
глобата или санкцията, както и 
съответният иск и/или инструментът, 
който позволява нейното изпълнение в 
държавата членка заявител, са предмет 
на обжалване в съответната държава 
членка. Това не важи, когато съгласно 
законодателството на приемащата 
държава членка също може да се 
пристъпи към изпълнение.

Or. de

Изменение 786
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато по време на процедурата се 
установи, че изпълнителят на 
услугата не е установен в държавата 
членка, в която се извършва 
дейността или адресът или другите 
данни на предприятието са грешни, 
компетентните органи не следва да 
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прекратят процедурата по формални 
причини, а да направят проверка по 
въпроса и да се опитат да открият 
физическото или юридическото лице, 
което е било отговорно за 
командироването.

Or. de

Изменение 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът заявител все пак може да 
изиска превантивно замразяване и 
конфискуване на активи за 
ограничаване на риска от 
невъзстановяване преди да има 
окончателно решение в съответствие 
с Директива (...) за обезпечаване и 
конфискация на облаги от престъпна 
дейност в Европейския съюз. 
Приемащите държави членки могат 
допълнително да предоставят 
възможност на съответните 
работници да се присъединят към 
системата за социално осигуряване на 
приемащата държава членка.

Or. en

Изменение 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако се окаже, че доставчикът на 
услуги всъщност не е установен в 
предполагаемата държава членка по 
установяване или че адресът или 
данните на дружеството са неверни, 
компетентните органи не 
прекратяват процедурата на 
формални основания, а разследват 
допълнително въпроса с цел да 
установят самоличността на 
физическото или юридическото лице, 
което отговаря за командироването.

Or. en

Изменение 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като органът заявител отправи 
искане за събиране на вземанията във 
връзка със санкция или глоба или за 
нотифициране на решение за налагане 
на санкция или глоба, органът, към 
който е отправено искането, предоставя 
всякаква информация и взаимопомощ, 
която би била от полза за органа 
заявител при възстановяването на глоба 
и/или санкция, както и за съответния 
иск, доколкото е възможно.

След като органът заявител отправи 
искане за събиране на вземанията във 
връзка със санкция или глоба или за 
нотифициране на решение за налагане 
на санкция или глоба, органът, към 
който е отправено искането, предоставя 
незабавно всякаква поискана 
информация и взаимопомощ на органа 
заявител при възстановяването на глоба 
и/или санкция, както и за съответния 
иск.

Or. en

Изменение 790
Thomas Mann
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като органът заявител отправи 
искане за събиране на вземанията във 
връзка със санкция или глоба или за 
нотифициране на решение за налагане 
на санкция или глоба, органът, към 
който е отправено искането, предоставя
всякаква информация и взаимопомощ, 
която би била от полза за органа 
заявител при възстановяването на глоба 
и/или санкция, както и за съответния 
иск, доколкото е възможно.

1. След като органът заявител отправи 
искане за събиране на вземанията във 
връзка със санкция или глоба или за 
нотифициране на решение за налагане 
на санкция или глоба, органът, към 
който е отправено искането, предоставя
незабавно информация и взаимопомощ, 
която би била от полза за органа 
заявител при възстановяването на глоба 
и/или санкция, както и за съответния 
иск, доколкото е възможно.

Or. de

Изменение 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на събиране на вземанията 
във връзка със санкция или глоба или на 
нотифицирането на решение за налагане 
на санкция или глоба в държавата 
членка, към която е отправено искането, 
всички глоби или санкции, във връзка с 
които е направено искане за 
възстановяване или нотификация, се 
разглеждат като глоби или санкции на 
държавата членка, към която е 
отправено искането.

2. За целите на събиране на вземанията 
във връзка със санкция, глоба или 
плащане на социални осигуровки със 
задна дата, или на нотифицирането на 
решение за налагане на санкция, глоба 
или плащане на социални осигуровки 
със задна дата в държавата членка, към 
която е отправено искането, всички 
глоби, санкции или плащане на 
социални осигуровки със задна дата, 
във връзка с които е направено искане 
за възстановяване или нотификация, се 
разглеждат като глоби или санкции на 
държавата членка, към която е 
отправено искането.

Or. en
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Изменение 792
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на събиране на вземанията 
във връзка със санкция или глоба или на
нотифицирането на решение за 
налагане на санкция или глоба в 
държавата членка, към която е 
отправено искането, всички глоби или 
санкции, във връзка с които е направено 
искане за възстановяване или 
нотификация, се разглеждат като глоби 
или санкции на държавата членка, към 
която е отправено искането.

2. За целите на събиране на вземанията 
във връзка със санкция или глоба, 
плащане със задна дата на 
осигурителни вноски или
нотифициране на решение за налагане 
на санкция или глоба или за плащане 
със задна дата на осигурителни 
вноски в държавата членка, към която е 
отправено искането, всички глоби или 
санкции или плащането със задна 
дата на осигурителни вноски, във 
връзка с които е направено искане за 
възстановяване или нотификация, се 
разглеждат като глоби или санкции на 
държавата членка, към която е 
отправено искането.

Or. de

Изменение 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на събиране на вземанията 
във връзка със санкция или глоба или на 
нотифицирането на решение за налагане 
на санкция или глоба в държавата 
членка, към която е отправено искането, 
всички глоби или санкции, във връзка с 
които е направено искане за 
възстановяване или нотификация, се 
разглеждат като глоби или санкции на 

2. За целите на събиране на вземанията 
във връзка със санкция или глоба или 
осигурителни вноски със задна дата,
или на нотифицирането на решение за 
налагане на санкция или глоба в 
държавата членка, към която е 
отправено искането, всички глоби или 
санкции, във връзка с които е направено 
искане за възстановяване или 
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държавата членка, към която е 
отправено искането.

нотификация, се разглеждат като глоби 
или санкции на държавата членка, към 
която е отправено искането.

Or. en

Изменение 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът, към който е отправено 
искане, своевременно информира органа 
заявител за действията, предприети във 
връзка с неговото искане за 
нотифициране или за събиране на 
вземанията, и по-специално за датата, на 
която инструментът е изпратен на 
адресата или последният е нотифициран 
за решението.

3. Органът, към който е отправено 
искане, своевременно информира органа 
заявител за действията, предприети във 
връзка с неговото искане за 
информация, за нотифициране или за 
събиране на вземанията, и по-специално 
за датата, на която инструментът е 
изпратен на адресата или последният е 
нотифициран за решението.

Същото важи и ако съществуват 
значителни пречки за успешно 
обработване на искането.

Or. en

Изменение 795
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът, към който е отправено 
искане, своевременно информира органа 
заявител за действията, предприети във 
връзка с неговото искане за 
нотифициране или за събиране на 
вземанията, и по-специално за датата, на 

3. Органът, към който е отправено 
искане, своевременно информира органа 
заявител за действията, предприети във 
връзка с неговото искане за 
информация, за нотифициране или за 
събиране на вземанията, и по-специално 
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която инструментът е изпратен на 
адресата или последният е нотифициран 
за решението.

за датата, на която инструментът е 
изпратен на адресата или последният е 
нотифициран за решението.

Същото важи и ако съществуват 
значителни пречки за успешната 
обработка на искането.

Or. de

Изменение 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът, към който е отправено 
искане, своевременно информира органа 
заявител за действията, предприети във 
връзка с неговото искане за 
нотифициране или за събиране на 
вземанията, и по-специално за датата, на 
която инструментът е изпратен на 
адресата или последният е нотифициран 
за решението.

3. Органът, към който е отправено 
искане, своевременно информира органа 
заявител за действията, предприети във 
връзка с неговото искане за 
информация, за нотифициране или за 
събиране на вземанията, и по-специално 
за датата, на която инструментът е 
изпратен на адресата или последният е 
нотифициран за решението.

Or. en

Изменение 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Същото важи и ако съществуват 
значителни пречки за успешно 
обработване на искането.

Or. en
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Изменение 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите относно събирането на 
вземания от глоби или санкции се 
прилагат също така към глоби, 
наложени като част от подлежащи 
на изпълнение законосъобразни 
решения, издадени от съдилища по 
трудовоправни въпроси.

Or. en

Изменение 799
Phil Bennion

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Разпоредбите относно събирането 
на вземания от глоби или санкции се 
прилагат също така към глоби, 
наложени като част от подлежащи 
на изпълнение законосъобразни 
решения, постановени от национални 
съдилища.

Or. en

Обосновка

Съдилищата в приемащата държава или в държавата по установяване трябва да 
имат възможност да преследват и да налагат глоби на предприятия, които 
осъществяват дейност в нарушение на националното законодателство и на 
законодателството на Съюза, и да присъждат съответно обезщетение за вреди и 
други плащания на работници, които са жертва на подобни закононарушения.
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Изменение 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Членове 13 и 14 са приложими и 
към решения, взети на срещи, които 
са част от процедурите във връзка с 
колективните трудови 
правоотношения, включително срещи 
за медиация между социалните 
партньори.

Or. en

Изменение 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако в хода на процедурата по 
събиране на вземанията или по 
нотифициране глобата, санкцията или
съответният иск бъдат обжалвани от 
засегнатия доставчик на услуги или от 
заинтересована страна, процедурата по 
трансгранично изпълнение на 
наложената глоба или санкция се 
преустановява до излизане на 
решението на съответния национален 
орган по въпроса.

1. Ако в хода на процедурата по 
събиране на вземанията или по 
нотифициране глобата, санкцията и/или
съответният иск бъдат обжалвани от 
засегнатия доставчик на услуги или от 
заинтересована страна, процедурата по 
трансгранично изпълнение на 
наложената глоба или санкция се 
преустановява до излизане на 
решението на съответния национален 
орган по въпроса. Органът заявител 
уведомява незабавно органа, към 
който е отправено искане, за 
обжалването. Органът заявител все 
пак може да изиска превантивно 
замразяване и конфискуване на 
активи за ограничаване на риска от 
невъзстановяване преди да има 
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окончателно решение в съответствие 
с Директива (...) за обезпечаване и 
конфискация на облаги от престъпна 
дейност в Европейския съюз.

Or. en

Изменение 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако в хода на процедурата по 
събиране на вземанията или по 
нотифициране глобата, санкцията или
съответният иск бъдат обжалвани от 
засегнатия доставчик на услуги или от 
заинтересована страна, процедурата 
по трансгранично изпълнение на 
наложената глоба или санкция се 
преустановява до излизане на 
решението на съответния национален 
орган по въпроса.

1. Ако в хода на процедурата по 
събиране на вземанията или по 
нотифициране глобата, санкцията и/или
съответният иск бъдат обжалвани в 
държавата членка, отправила 
искането, от засегнатия доставчик на 
услуги съгласно приложимите 
относно обжалването разпоредби, 
процедурата по трансгранично 
изпълнение на наложената глоба или 
санкция се преустановява до излизане 
на решението на съответния национален 
орган по въпроса.

Or. en

Изменение 803
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако в хода на процедурата по 
събиране на вземанията или по 
нотифициране глобата, санкцията или
съответният иск бъдат обжалвани от 

1. Ако в хода на процедурата по 
събиране на вземанията или по 
нотифициране глобата, санкцията и/или
съответният иск бъдат обжалвани от 
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засегнатия доставчик на услуги или от 
заинтересована страна, процедурата по 
трансгранично изпълнение на 
наложената глоба или санкция се 
преустановява до излизане на 
решението на съответния национален 
орган по въпроса.

засегнатия доставчик на услуги или от 
заинтересована страна, процедурата по 
трансгранично изпълнение на 
наложената глоба или санкция се 
преустановява до излизане на 
решението на съответния национален 
орган на държавата членка заявител
по въпроса.

Or. de

Изменение 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член -17 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -17
1. Настоящата директива и 
Директива 96/17/ЕО не засягат 
правото на държавите членки да 
прилагат или въвеждат законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, които са по-
благоприятни за работниците, както 
и да насърчават или допускат 
колективни трудови договори между 
социалните партньори, които са по-
благоприятни за работниците.
2. Изпълнението на настоящата 
директива в никакъв случай не 
представлява достатъчно основание 
за обосноваване на намаляването на 
общата степен на защита на 
работниците в областите, 
обхванати от настоящата 
директива и Директива 96/17/ЕО. 
Това не засяга правото на държавите 
членки и/или на социалните 
партньори да установяват, с оглед на 
променящите се обстоятелства, 
различни законови, подзаконови или 
договорни разпоредби, различаващи се 
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от действащите към момента на 
приемането на настоящата 
директива, при условие че се спазват 
установените в настоящата 
директива минимални изисквания.

Or. en

Изменение 805
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 17a – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Работните условия, които са в сила 
за командировани работници по 
член 3 параграф 2 на Директивата за 
командироването на работници, са
минималните изисквания. 
Настоящата директива и Директива 
96/71/ЕО не засягат правото на 
държавите членки, под формата на 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби, да 
прилагат или да въвеждат по-изгодни 
за работниците заплати и работни 
условия, от тези, установени в член 3 
параграфи 7, 8 и 10 на Регламент 
96/71/ЕО, както и да насърчават или 
допускат колективни трудови 
договори между социалните 
партньори, които са по-благоприятни 
за работниците.

Or. de

Изменение 806
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 17a – параграф 2 (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез приемане и прилагане на 
нормативни актове, регламенти 
и/или административни разпоредби, в 
частност в областта на 
обществените поръчки на 
национално, регионално и местно 
ниво, държавите членки могат да 
поощряват предоставянето на равни 
заплати и равни условия на труд на 
сравними работни места, когато 
това е по-изгодно за работниците, за 
да постигнат обществените цели и 
задачи в съответствие с принципа на 
равното третиране и 
недискриминацията. Това важи без да 
се нарушава тази директива и 
Директива 96/71/ЕО.
За транснационални предприятия, 
които са установени в други държави 
членки, държавите членки могат да 
определят прилагането на 
колективни споразумения, които се 
различават от минималните условия 
на труд, определени в закони, 
регламенти или административни 
актове.

Or. de

Изменение 807
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 17a – параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
определят условия на труд, които са 
установени в даден регион за сходни 
предприятия, професии или браншове, 
като по-изгодни условия на труд по 
смисъла на член 3 на Директива 
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96/71/EО.

Or. de

Изменение 808
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 17a – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държави членки, които не 
разполагат със система на 
общозадължителност, могат да 
определят като по-изгодни условия на 
труд колективните споразумения, 
които важат за сходни предприятия 
в един регион за съответните 
браншове. При това се вземат предвид 
съответните практики.

Or. de

Изменение 809
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 17a – параграф 5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Настоящата директива и 
Директива 96/71/EО не 
възпрепятстват държавите членки, 
да приемат Конвенция № 94 на МОТ.

Or. de

Изменение 810
Thomas Händel
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Предложение за директива
Член 17a – параграф 6 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящата директива не 
възпрепятства нито въвеждането 
или приложението на механизмите 
на индексиране на заплати или на 
минимални заплати, нито тяхното 
приложение за командировани 
работници.

Or. de

Изменение 811
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 17a– параграф 7 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Изпълнението на настоящата 
директива не може да се използва 
като обосновка за намаляване на 
общото ниво на защита за 
работниците, които попадат в 
действието на настоящата 
директива и на Директива 96/71/EО.

Or. de

Изменение 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Административното сътрудничество 
и взаимопомощ между компетентните 

1. Административното сътрудничество 
и взаимопомощ между компетентните 



PE504.094v02-00 132/144 AM\925205BG.doc

BG

органи на държавите членки, 
предвидени в членове 6, 7, 10, 
параграф 3, 13, 14 и 15, се осъществяват 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар („IMI“), създадена с 
[препратка към регламента за IMI]89.

органи на държавите членки, 
предвидени в членове 6, 7, 10, 
параграф 3, 13, 14 и 15, се осъществяват 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар („IMI“), създадена с 
[препратка към регламента за IMI]89, 
или чрез други установени методи за 
сътрудничество, уговорени по 
споразумение между държавите 
членки за всеки отделен случай, или 
чрез двустранни споразумения.

Or. en

Изменение 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Административното сътрудничество 
и взаимопомощ между компетентните 
органи на държавите членки, 
предвидени в членове 6, 7, 10, 
параграф 3, 13, 14 и 15, се осъществяват 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар („IMI“), създадена с 
[препратка към регламента за IMI]89.

1. Административното сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавите членки, предвидени в 
членове 6, 7, 10, параграф 3, 13, 14 и 15, 
се осъществяват посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар („IMI“), създадена с 
[препратка към регламента за IMI]89, 
доколкото е възможно, и се 
съпътства от други установени 
методи за сътрудничество, като 
например двустранни споразумения.

Or. en

Изменение 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Взаимопомощта между 
компетентните органи на 
държавите членки, предвидена в 
съответните членове от 
настоящата директива и 
Директива 96/17/ЕО, се осъществява 
посредством съществуващите 
установени средства и се допълва, 
когато е възможно, от използването 
на Информационната система за 
вътрешния пазар („IMI“), създадена с 
[препратка към регламента за IMI].

Or. en

Изменение 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да
продължат да прилагат двустранни 
спогодби относно административното 
сътрудничество между техните 
компетентни органи във връзка с 
прилагането и мониторинга на реда и 
условията на работа, приложими за 
командированите работници, 
посочени в член 3 от 
Директива 96/71/ЕО, при условие че 
тези спогодби не оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
правата и задълженията на 
засегнатите работници и дружества.

2. В съответствие с принципите, 
установени в членове 4 и 5 от 
Директива 96/17/ЕО държавите членки
са свободни да прилагат двустранни 
спогодби относно административното 
сътрудничество и взаимопомощта
между техните компетентни органи във 
връзка с прилагането на 
Директива 96/71/ЕО и на настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
продължат да прилагат двустранни 
спогодби относно административното 
сътрудничество между техните 
компетентни органи във връзка с 
прилагането и мониторинга на реда и 
условията на работа, приложими за 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, при 
условие че тези спогодби не оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
правата и задълженията на 
засегнатите работници и дружества.

2. Държавите членки могат да 
продължат да прилагат двустранни 
спогодби относно административното 
сътрудничество между техните 
компетентни органи във връзка с 
прилагането и мониторинга на реда и 
условията на работа, приложими за 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО.

Or. fr

Изменение 817
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
продължат да прилагат двустранни 
спогодби относно административното 
сътрудничество между техните 
компетентни органи във връзка с 
прилагането и мониторинга на реда и 
условията на работа, приложими за 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, при 
условие че тези спогодби не оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
правата и задълженията на засегнатите 
работници и дружества.

2. Държавите членки могат да 
продължат да прилагат двустранни 
спогодби относно административното 
сътрудничество между техните 
компетентни органи във връзка с 
прилагането и мониторинга на реда и 
условията на работа, приложими за 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и да 
сключват нови, при условие че тези 
спогодби не оказват неблагоприятно 
въздействие върху правата и 
задълженията на засегнатите работници 
и дружества.
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Or. de

Изменение 818
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
продължат да прилагат двустранни 
спогодби относно административното 
сътрудничество между техните 
компетентни органи във връзка с 
прилагането и мониторинга на реда и 
условията на работа, приложими за 
командированите работници, посочени 
в член 3 от Директива 96/71/ЕО, при 
условие че тези спогодби не оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
правата и задълженията на засегнатите 
работници и дружества.

2. Държавите членки могат да 
продължат да прилагат двустранни 
споразумения относно 
административното сътрудничество 
между техните компетентни органи във 
връзка с прилагането и мониторинга на 
реда и условията на работа, приложими 
за командированите работници, 
посочени в член 3 от 
Директива 96/71/ЕО, при условие че 
тези спогодби не оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
правата и задълженията на засегнатите 
работници и дружества.

Or. en

Изменение 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
продължат да прилагат двустранни 
спогодби относно административното 
сътрудничество между техните 
компетентни органи във връзка с 
прилагането и мониторинга на реда и 
условията на работа, приложими за 
командированите работници, посочени 

2. Държавите членки могат да 
продължат да прилагат двустранни 
спогодби и да сключват нови 
двустранни споразумения относно 
административното сътрудничество 
между техните компетентни органи във 
връзка с прилагането и мониторинга на 
реда и условията на работа, приложими 
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в член 3 от Директива 96/71/ЕО, при 
условие че тези спогодби не оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
правата и задълженията на засегнатите 
работници и дружества.

за командированите работници, 
посочени в член 3 от 
Директива 96/71/ЕО, при условие че 
тези спогодби не оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
правата и задълженията на засегнатите 
работници и дружества.

Or. en

Изменение 820
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В контекста на двустранните 
спогодби, посочени в параграф 2, 
компетентните органи на 
държавите членки използват IMI във 
възможно най-голяма степен. При 
всички случаи, ако компетентен орган 
на съответната държава членка е 
използвал IMI, приложението се 
използва за необходимото 
проследяване и има предимство пред 
предвидените в посочените 
двустранни спогодби механизми по 
отношение на административното 
сътрудничество и взаимопомощ.

заличава се

Or. de

Изменение 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В контекста на двустранните 
спогодби, посочени в параграф 2, 
компетентните органи на 
държавите членки използват IMI във 
възможно най-голяма степен. При 
всички случаи, ако компетентен орган 
на съответната държава членка е 
използвал IMI, приложението се 
използва за необходимото 
проследяване и има предимство пред 
предвидените в посочените 
двустранни спогодби механизми по 
отношение на административното 
сътрудничество и взаимопомощ.

заличава се

Or. en

Изменение 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В контекста на двустранните 
спогодби, посочени в параграф 2, 
компетентните органи на държавите 
членки използват IMI във възможно 
най-голяма степен. При всички случаи, 
ако компетентен орган на 
съответната държава членка е 
използвал IMI, приложението се 
използва за необходимото 
проследяване и има предимство пред 
предвидените в посочените 
двустранни спогодби механизми по 
отношение на административното 
сътрудничество и взаимопомощ.

3. В контекста на двустранните 
спогодби, посочени в параграф 2, 
компетентните органи на държавите 
членки използват IMI във възможно 
най-голяма степен.

Or. en



PE504.094v02-00 138/144 AM\925205BG.doc

BG

Изменение 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В контекста на двустранните 
спогодби, посочени в параграф 2, 
компетентните органи на държавите 
членки използват IMI във възможно 
най-голяма степен. При всички случаи, 
ако компетентен орган на съответната 
държава членка е използвал IMI, 
приложението се използва за 
необходимото проследяване и има 
предимство пред предвидените в 
посочените двустранни спогодби 
механизми по отношение на 
административното сътрудничество 
и взаимопомощ.

3. В контекста на двустранните 
спогодби, посочени в параграф 2, 
компетентните органи на държавите 
членки използват IMI във възможно 
най-голяма степен. При всички случаи, 
ако компетентен орган на съответната 
държава членка е използвал IMI, 
приложението се използва за 
необходимото проследяване.

Or. fr

Изменение 824
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Компетентният орган включва в 
системата IMI информацията, 
посочена в член 9, параграф 1, букви a) 
и г) и в член 3, параграф 1, за да бъде 
незабавно на разположение на 
другите компетентни органи.

Or. en

Изменение 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 19а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Клауза за запазване равнището на 
защита — по-благоприятни 
разпоредби
1. Настоящата директива и 
Директива 96/17/ЕО не засягат 
правото на държавите членки да 
прилагат или въвеждат законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, които са по-
благоприятни за работниците, както 
и да насърчават или допускат 
колективни трудови договори между 
социалните партньори, които са по-
благоприятни за работниците.
2. Изпълнението на настоящата 
директива в никакъв случай не 
представлява достатъчно основание 
за обосноваване на намаляването на 
общата степен на защита на 
работниците в областите, 
обхванати от настоящата 
директива и Директива 96/17/ЕО. 
Това не засяга правото на държавите 
членки и/или на социалните 
партньори да установяват, с оглед на 
променящите се обстоятелства, 
различни законови, подзаконови или 
договорни разпоредби, различаващи се 
от действащите към момента на 
приемането на настоящата 
директива, при условие че се спазват
установените в настоящата 
директива минимални изисквания.

Or. en



PE504.094v02-00 140/144 AM\925205BG.doc

BG

Изменение 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 19а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Общ за ЕС черен списък за сериозни 

нарушения
В рамките на три години след 
датата, посочена в член 20, 
Комисията представя на Съвета и на 
Европейския парламент оценка на 
въздействието относно 
осъществимостта на общ за ЕС 
черен списък на физически и 
юридически лица, които 
нееднократно нарушават сериозно 
разпоредбите на Директива 96/17/ЕО 
и на настоящата директива.

Or. en

Изменение 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транспониране Транспониране и неспазване

Or. en

Изменение 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай че държавите членки не 
транспонират разпоредбите на 
настоящата директива, Комисията 
започва обикновено производство за 
установяване на неизпълнение на 
задължения от държава членка, или 
Европейският парламент натоварва 
Комисията със задачата да разгледа 
дали започването на процедура за 
нарушение е обосновано, и когато 
това е така — да я започне.

Or. en

Изменение 829
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доклад Доклад и изменение на Директива 
96/71/ЕО

Or. de

Изменение 830
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от пет години след 
изтичане на крайния срок за 
транспониране Комисията докладва на 
Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет за изпълнението на настоящата 

1. Не по-късно от пет години след 
изтичане на крайния срок за 
транспониране Комисията докладва на 
Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет за изпълнението на настоящата 
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директива, като съпровожда доклада 
със съответните предложения, ако е 
необходимо.

директива.

Ако тези доклади не показват 
съществено подобрение за 
ситуацията на командированите 
работници, една година след края на 
посочения в параграф 1 срок на 
доклада, Директива 96/71/EО ще бъде 
изменена по отношение на това, че за 
член 3 параграф 1,тире 2 във връзка с 
буква в) във връзка с параграф 8 важат 
не само минимални работни ставки, а 
и еднакви заплати, и не само 
общозадължителни колективни 
споразумения, а всички колективни 
споразумения, ако съществуват 
специалните условия за това. 
Командированите работници ще 
бъдат равнопоставени с 
некомандированите работници в
приемащата държава членка по
отношение на плащането на надници, 
заплати и допълнителни 
възнаграждения, годишния отпуск и 
други условия на труд.

Or. de

Изменение 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 5 години след изтичане 
на крайния срок за транспониране 
Комисията докладва на Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет за 
изпълнението на настоящата директива, 
като съпровожда доклада със 
съответните предложения, ако е 

Не по-късно от 5 години след изтичане 
на крайния срок за транспониране 
Комисията докладва на Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет за 
изпълнението на настоящата директива, 
като съпровожда доклада със 
съответните предложения, ако е 
необходимо. Заедно с доклада се 
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необходимо. предоставят оценки на риска, 
извършвани редовно от 
компетентните органи, с цел 
установяване на сектори на дейност, 
в които заетостта на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, е съсредоточена на тяхната 
територия. Тези оценки на риска 
дават възможност да се състави 
карта на равнището на ЕС на 
специфичните проблеми и 
потребности на конкретни сектори, 
предишните случаи на нарушения, 
както и уязвимостта на определени 
групи работници.

Or. fr

Изменение 832
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 5 години след изтичане 
на крайния срок за транспониране 
Комисията докладва на Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет за 
изпълнението на настоящата директива, 
като съпровожда доклада със 
съответните предложения, ако е 
необходимо.

Не по-късно от 3 години след изтичане 
на крайния срок за транспониране 
Комисията докладва на Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет за 
изпълнението на настоящата директива, 
като съпровожда доклада със 
съответните предложения, ако е 
необходимо.

Or. en

Изменение 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 5 години след изтичане 
на крайния срок за транспониране 
Комисията докладва на Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет за 
изпълнението на настоящата директива, 
като съпровожда доклада със 
съответните предложения, ако е 
необходимо.

Не по-късно от 5 години след изтичане 
на крайния срок за транспониране 
Комисията докладва на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите за 
изпълнението на настоящата директива, 
като съпровожда доклада със 
съответните предложения, ако е 
необходимо.

Or. en


