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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето на услуги
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – (2012/0061(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM)(2012)0131),

– като взе предвид член 53, параграф 1, член 62 и член 294, параграф 2от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0086/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2012) и комисията по правни въпроси (А7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Свободното движение на 
работници дава на всички граждани 
правото да се придвижват свободно в 

(2) Свободното предоставяне на услуги 
включва правото на предприятията 
да предоставят услуги в друга държава 

                                               
1 OВ С.../Все още непубликувано в Официален вестник
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друга държава членка, за да работят и 
живеят в нея за тази цел, и ги 
защитава от дискриминация по 
отношение на заетостта, 
заплащането и другите условия на 
труд в сравнение с гражданите на 
съответната държава. Необходимо е
да се прави разграничение между 
свободното предоставяне на услуги, 
което включва правото на 
предприятията да предоставят 
услуги в друга държава членка, като за 
целта те могат да изпращат 
(„командироват“) свои собствени 
работници временно, за да извършат 
работата, необходима за 
предоставянето на услугите там.

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

Or. en

Обосновка

Командироването на работници се извършва в рамките на свободното предоставяне 
на услуги и не бива да се смесва със свободното движение на работници.  Целта на 
предлаганата промяна е да подчертае това. Тъй като настоящата директива се 
отнася до командироването на работници, това следва да бъде споменато на първо 
място.

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) С цел предотвратяване, избягване и 
борба със заобикалянето и/или 
злоупотребата с приложимите правила 
от страна на дружествата, които се 
възползват неправилно или с измамна 
цел от свободното предоставяне на 
услуги, предвидено в Договора, и/или 
прилагането на Директива 96/71/ЕО, 
изпълнението и мониторингът на 
понятието „командироване“ следва да 
бъдат подобрени, както и да бъдат 
въведени на равнище на ЕС  в по-
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голяма степен уеднаквени критерии, 
които да улесняват едно общо 
тълкуване.

Or. en

Обосновка

Елементите от член 3, за които се отнася това съображение, имат за цел улесняване 
на общото тълкуване на идеята за командироване с цел постигане на общо разбиране 
за това какво в действителност е командироване.

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) Социалните партньори имат важна 
роля в контекста на командироването на 
работници с цел предоставяне на 
услуги, тъй като в съответствие с 
националните закони и/или практики те 
могат да определят различните равнища 
(алтернативно или успоредно) на 
приложимите минимални ставки на 
заплащане. Това право следва да бъде 
във връзка с отговорността им да 
разпространяват и предоставят 
информация относно
гореспоменатите ставки на 
заплащане.
С оглед стимулиране на 
предприятията да спазват всички 
обвързващи норми социалните 
партньори следва да обмислят 
въвеждането на удостоверения, 
които биха могли да бъдат 
използвани за създаването на „бели 
списъци“ на предприятия в 
съответствие, които да бъдат 
видимо признание за тяхната 
надеждност.

Or. en
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Обосновка

Формулировката „социални партньори“ има за цел да включи в това съображение и 
работодателските организации. Определянето на минимални ставки на заплащане 
чрез колективни споразумения много често не е достатъчно прозрачно за чуждите 
предприятия. Така представянето им се подобрява и социалните партньори се 
включват в това отношение. Въвеждането на някои инструменти за мотивация, а не 
само на контролни мерки, е необходимо с оглед прилагането на Директива 96/71/EО. 

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) Тъй като възможностите на 
приемащата държава членка да 
установи фактическите елементи 
относно чуждестранното 
предприятие са ограничени, 
сътрудничеството с държавата 
членка по установяване е 
изключително важно и е необходимо 
да бъде допълнително 
усъвършенствано. Взаимното доверие, 
духът на съдействие, непрекъснатият 
диалог и взаимното разбирателство са 
от съществено значение в това 
отношение.

Or. en

Обосновка

Обективно невъзможно е приемащата държава членка да установи всички 
фактически елементи относно чуждестранните предприятия, без да се консултира и
да си сътрудничи с държавата членка по установяване. Въпреки настоящите 
проблеми при подобно сътрудничество е немислимо цялата отговорност да се 
прехвърли върху приемащата държава членка, без да се вземат предвид резултатите 
от проверките и контрола, осъществявани в държавата членка по установяване.

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 12



PR\916592BG.doc 9/45 PE498.030v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В светлината на твърде положителните отзиви от потребителите на системата 
IMI е препоръчително да се въведе задължителната й употреба в областите, които 
покрива.

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Тъй като трудностите при 
достъпа до информация относно реда 
и условията на работа твърде често 
са причина за неспазване на 
правилата от страна на 
доставчиците на услуги, държавите 
членки следва да бъдат задължени да 
направят информацията относно реда и 
условията на работа общодостъпна и да 
предоставят ефективен достъп до нея не 
само за доставчиците на услуги от други 
държави членки, но и за съответните 
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командировани работници. Това 
задължение следва да бъде определено 
по-конкретно, особено що се отнася 
до общозадължителните колективни 
трудови договори.

Or. en

Обосновка

Много често информацията относно реда и условията на работа, предвидени в 
редица общозадължителни колективни трудови договори не е разгласена по подходящ 
начин. Не можем да изискваме предприятията да спазват правила, които не се 
оповестени или популяризирани по подходящ начин.

Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) С цел подобряване на правната 
яснота и достъпността на 
информацията, следва да бъде 
създаден един-единствен източник на 
информация за всяка държава членка. 
Държавите членки следва да посочат 
един официален национален уебсайт, 
който да съдържа по-специално 
информацията относно реда и 
условията на работа, приложими за 
командированите работници на 
територията им, както и връзки към 
всякакви уебсайтове, създадени по 
силата законодателството на ЕС с оглед
насърчаване на предприемачеството 
и/или развитието на трансграничното 
предоставяне на услуги

Or. en

Обосновка

Настоящото положение, при което редът и условията на работа се налага да бъдат 
намирани чрез различни източници, води до недостатъчна информираност относно 
правилата и в резултат от това — до неприлагането им. Създаването на един 
източник на информация следва да допринесе за подобряване на достъпността както 
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за работодателите, така и за работниците и служителите.

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Националните инспекции по труда
или други национални органи за 
мониторинг са от първостепенно 
значение в това отношение и следва да 
запазят своята решаваща роля.

Or. en

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Доколкото е възможно, 
инспекционните органи и останалите 
структури за мониторинг и изпълнение 
на държавите членки следва да се 

(21) Доколкото е възможно, 
инспекционните органи и останалите 
национални структури за мониторинг и 
изпълнение на държавите членки следва 
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възползват от предвидените в 
съответното законодателство 
сътрудничество и обмен на 
информация, за да проверяват дали са 
били спазени правилата, приложими по 
отношение на командированите 
работници.

да се възползват от предвидените в 
съответното законодателство 
сътрудничество и обмен на 
информация, за да проверяват дали са 
били спазени правилата, приложими по 
отношение на командированите 
работници.

Or. en

Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че трети страни нямат право да се включват в 
производство от името на командированите работници освен с тяхно съгласие.

Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
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Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването на това съображение е вследствие на заличаването на член 12.

Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Заличаването на това съображение е вследствие на заличаването на член 12.

Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Съображението е преместено след съображение 28. Последователността на 
следващите съображения е неправилна. Целта на промяната е на първо място да 
обясни причината за мерките, въведени в рамките на трансграничното прилагане на 
глоби и санкции, и след това да посочи проблемите и спънките, които изискват 
сближаването на законодателството в тази област.
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Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(28) Ефективното изпълнение на 
съществените правила, с които се 
урежда командироването на работници 
с цел предоставяне на услуги, следва да 
бъде гарантирано чрез специфични 
действия, насочени към 
трансграничното изпълнение на 
наложените административни глоби и 
санкции.

Or. en

Обосновка

Второто изречение от това съображение (леко преформулирано)е преместено към 
съображение 28а (ново).

Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Различията между системите 
на държавите членки по отношение 
на средствата за изпълнение на 
наложените административни глоби 
и/или санкции при трансгранични 
случаи са в ущърб на доброто 
функциониране на вътрешния пазар.  
Поради това сближаването на 
законодателствата на държавите 
членки в тази област е основна 
предпоставка за осигуряването на по-



PE498.030v01-00 18/45 PR\916592BG.doc

BG

високо, по-равностойно и 
съпоставимо равнище на спазване на 
законодателството.

Or. en

Обосновка

Основната цел на налаганите санкции и глоби е чрез възпиращия им характер да 
гарантират спазването на законодателството (равностойното равнище на закрила 
на работниците е вторичен и непряк резултат).

Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Глава VI не създава по-уеднаквена система, а въвежда само известно сближаване, 
чиято цел е да направи трансграничното изпълнение на санкции и глоби възможно и 
ефективно дори при различни национални разпоредби.

Изменение 20
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) „компетентен орган“ е орган, 
определен от държава членка да 
изпълнява функции по силата на 
настоящата директива;

(a) „компетентен орган“ са публични 
органи, определени от държава членка 
да изпълняват функции по силата на 
настоящата директива;

Or. en

Обосновка

Много често в държавите членки съществува повече от един компетентен орган, 
предназначен да изпълнява функции по силата на настоящата директива. Важно е да 
се подчертае, че тези органи следва да бъдат публични.

Изменение 21
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „орган заявител“ е компетентният 
орган на държава членка, който подава 
искане за съдействие, информация, 
нотифициране или събиране на 
вземанията във връзка със санкция или 
глоба, както е посочено в глава V;

б) „орган заявител“ е компетентният 
орган на държава членка, който подава 
искане за съдействие, информация, 
нотифициране или събиране на 
вземанията във връзка със санкция или 
глоба, както е посочено в глава VI;

Or. en

Обосновка

Трансграничното изпълнение е уредено в глава VI (а не в глава V).

Изменение 22
Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „орган, към който е отправено 
искането“ е компетентният орган на 
държава членка, към който е отправено 
искане за съдействие, информация, 
нотифициране или събиране на 

в) „орган, към който е отправено 
искането“ е компетентният орган на 
държава членка, към който е отправено 
искане за съдействие, информация, 
нотифициране или събиране на 
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вземанията. вземанията, посочен в глава VI.

Or. en

Обосновка

Необходимо е допълнително пояснение кой орган се има предвид.

Изменение 23
Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на въвеждането, прилагането 
и осигуряването на изпълнението на 
Директива 96/71/ЕО компетентните 
органи вземат предвид фактическите 
елементи, които окачествяват 
дейностите, извършвани от дадено 
предприятие в държавата, в която е 
установено, за да определят дали то 
действително извършва съществени 
дейности, различни от чисто 
вътрешноуправленски и/или 
административни дейности. Тези 
елементи могат да включват:

За целите на въвеждането, прилагането 
и осигуряването на изпълнението на 
Директива 96/71/ЕО компетентните 
органи вземат предвид фактическите 
елементи, които окачествяват 
дейностите, извършвани от дадено 
предприятие в държавата, в която е 
установено, за да определят дали то 
действително командирова работници 
на територията на друга държава 
членка в рамките на 
транснационалното предоставяне на 
услуги. Тези елементи могат да 
включват само:

Or. en

Обосновка

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting.
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State.
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Изменение 24
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1– буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мястото, където са наети на работа 
командированите работници;

б) мястото, където са наети на работа 
командированите работници и от 
което са командировани,

Or. en

Обосновка

Работниците могат да бъдат наети на работа от едно място и командировани от 
друго. Това следва да бъде изяснено. Тази информация е полезна при оценката на 
фактическите елементи.

Изменение 25
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1– буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) мястото, където предприятието 
извършва значителна част от своята 
стопанска дейност и където работи 
неговият административен персонал;

г) мястото, където предприятието 
извършва своята стопанска дейност, 
която при оценка в по-
продължителен срок не е ограничена 
до чисто вътрешноуправленски и/или 
административни дейности,

Or. en

Обосновка

Съгласно решенията на Съда (C-115/2011) и Регламент 883/2004 не се изисква 
дейността на предприятието в държавата членка по установяване да бъде 
значителна. Като цяло обаче дейностите на предприятията, които командироват 
работници, не следва да бъдат ограничени до чисто вътрешноуправленски и/или 
административни дейности. Изразът „оценка в по-продължителен срок“ цели да 
позволи преглед на дейностите на предприятието в по -продължителен период, а не 
само оценка към конкретен момент.

Изменение 26
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1– буква д) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(e) необичайно ограниченият брой на 
изпълнени договори и/или размер на 
оборота, осъществен в държавата 
членка по установяване.

заличава се

Or. en

Обосновка

Възможно е в резултат от значителен договор в чужбина оборотът, осъществен от 
дадено предприятие в държавата по установяване, да е много ограничен, което не 
накърнява действителния характер на командироването.

Изменение 27
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на тези елементи се 
адаптира за всеки конкретен случай и 
отчита естеството на дейностите, 
извършвани от предприятието в 
държавата членка, в която то е 
установено.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящият параграф ще бъде прибавен към член 3, параграф 2 in fine и ще образува 
нов параграф 3 към член 3.

Изменение 28
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се прецени дали един 
командирован работник временно 
извършва своята работа в държава 
членка, различна от тази, в която той 

За да се прецени дали един 
командирован работник временно 
извършва своята работа в държава 
членка, различна от тази, в която той 
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обичайно работи, се разглеждат всички 
фактически елементи, които 
характеризират тази работа, и 
положението на работника.

обичайно работи, се разглеждат 
фактическите елементи, които 
характеризират тази работа, и 
положението на работника.

Or. en

Обосновка

Тъй като фактическите елементи са само примерни, не следва да бъде предлагано 
всички те да се разглеждат във всеки отделен случай.

Изменение 29
Предложение за директива
Член 3 - параграф 2 - алинея 2- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези елементи могат да включват: Тези елементи могат да включват само:

Or. en

Обосновка

Възможността да се въвеждат още примерни елементи, които следва да се 
проверяват в случай на осъществяване на контрол, създава правна несигурност. 
Отворен списък води до наличието на различни елементи в различните държави 
членки, което би могло да доведе до различни решения относно това кой работник е 
командирован. Следователно член 3 следва да предвижда затворен списък с елементи.

Изменение 30
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2– буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) валиден формуляр А1, издаден на 
командирования работник.

Or. en

Обосновка
Преди началото на периода на командироване, работодателят трябва да получи 
формуляр А1 за всеки командирован работник. Този формуляр се отнася до 
социалноосигурителното законодателство и е от полза при доказването, че 
социалноосигурителните вноски са платени в страна от ЕС, различна от 
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приемащата, и може да представлява един от показателните елементи, които 
характеризират наистина командированите работници.

Изменение 31
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички изброени по-горе фактически 
елементи са само примерни фактори 
в цялостната оценка, която трябва 
да бъде извършена, и следователно те 
не могат да бъдат разглеждани 
поединично. Критериите се 
адаптират за всеки конкретен случай 
и се отчитат особеностите на 
ситуацията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящият параграф ще бъде прибавен към член 3, параграф 1 in fine и ще образува 
нов параграф 3 към член 3.

Изменение 32
Предложение за директива
Член 3 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всички фактически елементи, 
изброени в параграфи 1 и 2, са 
примерни фактори в цялостната 
оценка, която трябва да бъде 
извършена, и следователно те не 
могат да бъдат разглеждани 
поединично. Оценяването на тези 
елементи се адаптира за всеки 
конкретен случай и се отчитат 
особеностите на ситуацията. 
Липсата на един или повече от 
елементите не прекратява 
състоянието на командироване, но 
може да помогне при определянето 
дали командироването е истинско.
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Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че тази част се отнася до всички фактически елементи от 
двата параграфа, 1 и 2, и ще представлява параграф 3 от член 3.

Изменение 33
Предложение за директива
Член 4 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

Заглавието на члена изисква да бъдат споменати основните задачи на бюрата за 
връзка; ето защо това пояснение трябва да бъде включено.

Изменение 34
Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С цел гарантиране на пълна 
достъпност и правна яснота на 
информацията, само редът и 
условията на работа, оповестени 
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публично чрез единния официален 
национален уебсайт, се смятат за 
общозадължителни.

Or. en

Обосновка

С цел правна яснота и сигурност е важно да се уточни, че само редът и условията, 
оповестени по подходящ начин на доставчика на услуги, следва да се считат за 
общозадължителни. Много често информацията относно реда и условията, 
предвидена в общозадължителните споразумения, не е достъпна. Не можем да 
изискваме предприятията да спазват правила, които не са разгласени или 
популяризирани по подходящ начин.

Изменение 35
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Можем да подобрим достъпността на информацията единствено посредством 
гарантирането на един-единствен източник на информация. Освен това този 
източник следва да бъде национален официален уебсайт, на който да се публикуват 
официално редът и условията и по този начин да бъдат директно достъпни за 
служителите и работодателите.

Изменение 36
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 37
Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изборът на езици, на които следва да бъде преведена информацията, следва да се 
основава върху оценка на националността на командированите работници в 
съответната държава членка, както и на тяхната численост. Освен това 
английският език следва да бъде основа за вътрешния пазар, а неговото използване 
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улеснява последващите преводи.

Изменение 38
Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) подобряват достъпността и яснотата 
на информацията, най-вече на тази, 
предоставена на единния официален 
национален уебсайт, посочен в буква 
а), като систематично я 
осъвременяват;

Or. en

Обосновка

Предвид факта, че основните условия на труд (най-вече минималното заплащане) 
подлежат на промени, е необходимо систематичното им осъвременяване.

Изменение 39
Предложение за директива
Член 5 – точка 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) поддържат актуална информацията, 
предвидена във фиша за съответната 
държава.

е) поддържат актуална, точна и 
изчерпателна информацията, 
предвидена във фиша за съответната 
държава.

Or. en

Обосновка

Понастоящем фишовете на някои страни посочват единствено, че част от реда и 
условията за наемане на работа са установени посредством общозадължителни 
колективни трудови договори. Тъй като те представляват допълнителен източник на 
информация на равнище ЕС, следва да съдържат точна и изчерпателна информация, 
особено когато става дума за разнообразни пазари на труда, където тези условия се 
определят от социални партньори алтернативно или успоредно със законовите.
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Изменение 40
Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Директивата се отнася единствено до командироването на работници. Следователно 
споменаването на "евентуални случаи на незаконни транснационални дейности" е 
неправилно.

Изменение 41
Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Настоящата ситуация сочи, че проблемите с обмена на информация между 
държавите членки могат се превърнат в постоянни поради различни, понякога 
оправдани причини. Ето защо Комисията би могла да играе ролята на посредник за 
разрешаване на проблема.

Изменение 42
Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Крайните срокове, определени в настоящата директива, следва да бъдат амбициозни, 
но в същото време постижими; ето защо нормалният срок следва да бъде 2 седмици, 
с две изключения. Първото изключение е необходимостта от проверка на място, 
която обективно изисква повече време и следователно има нужда от удължен срок.

Изменение 43
Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Второто изключение са оправданите спешни ситуации, изискващи незабавни 
действия. При все това този кратък срок има обективни граници; само някои неща 
могат да бъдат проверени за 2 работни дни.

Изменение 44
Предложение за директива
Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
регистрите, в които са вписани 
доставчиците и до които могат да имат 
достъп за справка компетентните органи 
на тяхна територия, са достъпни за 
справка при същите условия и за 
равностойните им компетентни органи 
на останалите държави членки.

6. Държавите членки гарантират, че 
регистрите, в които са вписани 
доставчиците и до които могат да имат 
достъп за справка компетентните органи 
на тяхна територия, са достъпни за 
справка при аналогични условия 
(посредством системата IMI или 
националния компетентен орган) и за 
равностойните им компетентни органи 
на останалите държави членки.

Or. en

Обосновка

Не можем да гарантираме същите условия, след като чуждестранните компетентни 
органи нямат възможност за достъп до някои регистри. Те имат директен достъп 
единствено до публичните регистри. Следователно могат да получат достъп 
посредством системата IMI или националните компетентни органи, което означава 
аналогични, а не "същите" условия.

Изменение 45
Предложение за директива
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират 
поверителността на информацията, 

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

която обменят. Обменената информация 
се използва единствено във връзка с 
въпроса(ите), за който(които) е била 
поискана, и в съответствие с правото 
в областта на защитата на личните 
данни.

Or. en

Обосновка

Изключително важно е обменът на информация да не се използва за други, 
нежелателни цели.

Изменение 46
Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При посочените в член 3, параграфи 1 
и 2 и член 9, параграф 1 обстоятелства 
държавата членка по установяване на 
доставчика на услуги оказва съдействие 
на приемащата държава членка, за да 
се гарантира спазването на условията, 
приложими по силата на 
Директива 96/71/ЕО и на настоящата 
директива. Държавата членка по 
установяване на доставчика на услуги 
съобщава по своя инициатива на
съответния компетентен орган на
приемащата държава членка всякаква 
свързана информация, така както е 
посочено в член 3, параграфи 1 и 2 и 
член 9, параграф 1, когато държавата 
членка по установяване има 
основателни подозрения за възможни
нередности. Срокът, за който се 
съхранява информацията, следва да 
съответства на системата IMI. 
Получената информация се третира 
като поверителна и не се препраща 
или публикува.

Or. en
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Обосновка

Информацията за основателното подозрение е много чувствителна и следва да бъде 
защитена от препращане на трети страни или публикуване, и следователно от 
употреба за нежелателни цели.

Изменение 47
Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Приемащата държава членка има по-ясна видимост за това, какво трябва да се 
провери на нейна територия и не трябва да бъде ограничавана до искането на 
държавата членка по установяване, за да пристъпи към контрол.

Изменение 48
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 49
Предложение за директива
Член 9 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 50
Предложение за директива
Член 9 - параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 51
Предложение за директива
Член 10 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Предприятията имат право да 
поискат екземпляр от протокола от 
инспекцията, съдържащ 
резултатите и заключенията от 
инспекцията с препоръките, които 
следва да се спазват.

Or. en

Обосновка

За правна сигурност предприятията трябва да имат правото да искат на хартиен 
носител резултатите от контрола или инспекциите.

Изменение 52
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 

4. В държавите членки, в които съгласно 
националното законодателство и 
практика определянето на реда и 
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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.

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 и при условие че тези ред и 
условия са били надлежно съобщени, 
както е посочено в член 5 от 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

(Не се отнася до българския текст) Английският термин за социални партньори е 
подвеждащ и води до проблеми в тълкуването му на различни езици.

Изменение 53
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 

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 
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Директива 96/71/ЕО и от настоящата 
директива.

Директива 96/71/ЕО и от настоящата 
директива и при условие че не са 
дискриминационни и/или 
несъразмерни, както е посочено в член 
10, параграф 2 от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 54
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 при условие че 
последните дадат своето 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

Обосновка

Важно е да се подчертае, че трети страни нямат правото да образуват 
производства от името на командированите работници без тяхното съгласие.

Изменение 55
Предложение за директива
Член 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагане на подизпълнители –
солидарна отговорност

заличава се

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:
(a) 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;
(b) 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.
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 
и правен анализ, така както са 
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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

Обосновка

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Изменение 56
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, 

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 относно 
командироването на работници в 



PR\916592BG.doc 41/45 PE498.030v01-00

BG

установен в друга държава членка. държава членка на доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията за този параграф предполага прилагането на всички 
действащи правила в приемащата държава членка. Директивата за осигуряване на 
изпълнението не може да налага спазването на правила, различни от правилата за 
командироването на работници.

Изменение 57
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 заявител.

Or. en

Изменение 58
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 

3. В контекста на двустранните 
спогодби, посочени в параграф 2, 
компетентните органи на държавите 
членки използват IMI във всеки случай, 
в който това е възможно и за всяко 
необходимо проследяване. По 
отношение на това системата IMI
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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.

има предимство пред предвидените в 
посочените двустранни спогодби 
механизми по отношение на 
административното сътрудничество и 
взаимопомощ.

Or. en

Обосновка

Тук предложената формулировка изяснява каква е връзката между IMI и 
действащите двустранни спогодби, като посочва, че в областите, обхванати от IMI, 
тази система има предимство пред механизмите, предвидени в такава двустранна 
спогодба. Уместно е да се посочи, че за всички останали въпроси, които не са 
обхванати от IMI, държавите членки ще продължат да използват двустранните си 
спогодби.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Командироването на работници играе изключително важна роля в контекста на 
трансграничното предоставяне на услуги и развитието на вътрешния пазар. Всяка 
година около един милион граждани на ЕС са командировани да работят в друга 
държава членка. Тази категория работници се нуждае от защита особено по време на 
криза, когато техният потенциал и конкурентоспособност позволяват да се поддържа 
определено равнище на заетост или дори подпомагат създаването на нови работни 
места. Ние би следвало да действаме за развитието и усъвършенстването на 
мобилността на европейските предприятия на вътрешния пазар. Това със сигурност ще 
допринесе за икономическия растеж и стабилност на Европейския съюз.
Свободата на предоставяне на услуги (необходимо е да бъде разграничена от 
свободното движение на работници), в чиято рамка се осъществява командироването, е 
един от стълбовете на вътрешния пазар и представлява основа за трансграничната 
мобилност на хиляди европейски предприятия. Гарантирането на свободата на 
предоставяне на услуги би следвало да върви заедно с гарантирането на правата на 
работниците. В този контекст, когато става въпрос за предлагане на мерки и 
инструменти, е крайно необходим балансиран подход.  Сътрудничеството между 
държавите членки трябва да продължи да бъде осъществявано с цел по-добра защита и 
проучване на специалната категория на командированите работници на европейския 
вътрешен пазар. 

ДИРЕКТИВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Опитът от последните години ясно показва, че е налице спешна необходимост от 
усъвършенстване с оглед осигуряване на по-добро въвеждане, прилагане и изпълнение 
на Директива 96/71/EО относно командироването на работници в рамките на 
предоставянето на услуги. Налице са редица проблеми: от незачитането на правата на 
работниците и липсата или недостъпността на информацията до продължаващите 
пречки в сътрудничеството между държавите членки или неизпълнението на глоби и 
санкции в трансграничен контекст. Нещо повече, през последните години няколко 
решения на Съда доведоха до ограничаване на определени мерки в правната рамка 
относно командироването на работници. Ето защо на 21 март 2012 г. Европейската 
комисия предложи директива за осигуряване на изпълнението с нови решения и мерки. 
Директивата за осигуряване на изпълнението е на основание член 53, параграф 1 и член 
62 от ДФЕС, което следва да остане в сила заради правната сигурност.  

Докладчикът признава необходимостта от усъвършенстване с оглед осигуряване на по-
добро въвеждане, прилагане и изпълнение на Директива 96/71/EО и по тази причина 
приветства предложението на Европейската комисия. Докладчикът счита, че 
директивата за осигуряване на изпълнението като цяло следва да:

 съдържа балансирани мерки с цел защита както на командированите работници, 
така и на свободата на предоставяне на услуги;

 установява ясна правна рамка за категорията командировани работници, така че 
потенциалът и конкурентоспособността им да бъдат използвани, особено по 
време на криза, за борба с нарастващата безработица;
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 подобрява достъпа до информация, както за дружествата, така и за 
работодателите, за да улесни и направи по-безопасно командироването;

 подобрява сътрудничеството между държавите членки с цел по-добра защита на 
правата на работодателите;

 избягва ненужната бюрократична тежест за дружествата (по-специално МСП), 
която би могла да попречи на мобилността им на вътрешния пазар и на 
способността им за създаване на нови работни места.

Достъпност на информацията (член 5)
Като се има предвид, че проблемите с достъпността, прозрачността и пълнотата на 
информацията относно реда и условията за работа много често са причина за 
неприлагането на правилата, налице е неотложна необходимост от подобряване на 
достъпа и разпространението на информация. Съществуването на различни модели на 
пазари на труда и системи на колективни трудови правоотношения в ЕС, където 
общозадължителни правила се установяват алтернативно или едновременно от 
националните органи или социалните партньори, създава проблеми при 
идентифицирането на реда и условията на работа, които следва да се прилагат. С цел 
решаване на този проблем докладчикът предлага да се въведе единен национален 
уебсайт във всяка държава членка, който да съдържа цялата необходима информация 
относно обвързващите ред и условия за работа. Докладчикът настоява освен това да 
бъде гарантирана достъпността на информацията на равнище на ЕС чрез актуална, 
точна и пълна информация в данните за отделните страни, публикувани на уебсайта на 
ЕО. Подобряването на достъпността на информацията, включително чрез 
предоставянето ѝ на работниците и доставчиците на услуги на английски език и други 
подходящи езици, ще допринесе за премахването на редица проблеми, които, както 
показва опитът до днес, могат имат сериозни последици както за предприятията, така и 
за командированите работници.

Правна яснота и пропорционалност на предложените мерки (член 3, 9, 12)
С цел гарантирането на правна яснота и сигурност трябва да бъде изготвен списък с 
уеднаквени мерки на равнище ЕС.  Два от членовете на директивата за осигуряване на 
изпълнението са от ключово значение тук – членове 3 и 9.
Докладчикът предлага "затваряне" на списъците в член 3 и запазване на индикативния 
им характер. Това би предотвратило различните тълкувания в различните държави 
членки на това какво представлява действителното командироване или кои работници 
се считат за действително командировани. Двата списъка с критерии в член 3 се 
противопоставят на и предотвратяват заобикалянето на закона, но не могат да доведат 
до ситуации, в които почтени предприятия биват изключени от някои национални 
пазари. Командироването на работници не е национално явление, а трансгранична 
дейност, изискваща уеднаквена правна рамка и уеднаквен подход.  Следователно 
списъците трябва да съдържат общи указания на равнище ЕС с цел да се предотврати 
въвеждането от страна на държавите членки на допълнителни национални критерии. 
Установяването на общ списък с критерии в член 3 е пряко свързано с въвеждането на 
общ и затворен списък с мерки за контрол в член 9. Докладчикът твърдо се застъпва за 
яснота в контекста на контрола, което може да се гарантира единствено посредством 
затворени списъци на възможните мерки за контрол. Правната сигурност се постига 
посредством ясно посочване на това, което подлежи на контрол. 
Пропорционалността на предложените мерки е основно изискване за тяхното приемане 
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на равнище ЕС. По мнението на докладчика солидарната отговорност не е съобразена с 
това изискване и следователно отпада от директивата за осигуряване на изпълнението. 
Докладчикът счита, че въвеждането на система на солидарна отговорност единствено 
спрямо командированите работници е твърде диспропорционално и ще има 
отрицателно въздействие върху трансграничното предоставяне на услуги, тъй като ще 
попречи на конкурентоспособността на предприятията, които командироват своите 
работници. Солидарната отговорност може да има някои положителни страни, но само 
ако се въведе по отношение на всички дружества на вътрешния пазар, което е 
невъзможно да се извърши в такъв широк мащаб, тъй като директивата за осигуряване 
на изпълнението е правно ограничена до категорията на командированите работници.
Освен това наличните изследвания не дават ясен отговор дали такива механизми са 
ефективни, особено в презгранични ситуации.

Сътрудничество между държавите членки (членове 6, 7, 18)
Като се има предвид, че командироването на работници е презгранична дейност, 
правилното и ефективно сътрудничество между компетентните органи на държавата 
членка на установяване и приемащата държава членка е необходимо. 
За да се подобри административното сътрудничество между държавите членки, трябва 
да се осигури по-добро използване на системата IMI. Затова докладчикът предлага 
задължително използване на системата IMI, винаги, когато е възможно, и 
преразглеждане на сроковете, предложени от ЕК, с цел те да бъдат по-изпълними. 
Освен това трябва да се гарантира защитата на данните.

Мотивация (съображение 8)
Докладчикът е на мнение, че директивата за осигуряване на изпълнението трябва да 
съдържа, освен мерките за контрол, глобите и санкциите, също и някои мерки за 
мотивация. В тази връзка докладчикът призовава социалните партньори да обмислят 
въвеждането на удостоверения за предприятията, които прилагат всички задължителни 
правила, за да се създадат бели списъци на почтените предприятия. Това следва да 
действа като инструмент за мотивиране на предприятията, които ще получат видимо 
признание за своята надеждност, като спазват правилата.


