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Изменение 122
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 123
Louis Grech

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че прилагането на Директива 96/71/ЕО относно 
командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги не се 
основава единствено на инструментите на вътрешния пазар.

Изменение 124
Anna Hedh
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Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 125
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) Съюзът и държавите членки си 
поставят за цел насърчаване на 
заетостта, подобряване на условията 
на живот и труд с цел тяхното 
хармонизиране в условията на 
непрекъснато подобряване, 
осигуряване на подходяща социална 
закрила, социален диалог, развитие на 
човешките ресурси с оглед на високо и 
устойчиво равнище на заетост и 
борба със социалното изключване.
Свободното движение на работници, 
свободата на установяване и свободното 
предоставяне на услуги са основни 
принципи на вътрешния пазар в Съюза, 
залегнали в Договора. Спазването на 
тези принципи е доразработено от 
Съюза с цел гарантиране на равни 
условия за предприятията и зачитане на 
правата на работниците.

Or. en
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Изменение 126
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) С цел постигане на 
висококонкурентна социална пазарна 
икономика, социалната политика 
трябва да бъде поставена в основата 
на единния пазар. Следователно е 
необходима рамка на единния пазар, 
за да се осигури баланс между 
лоялната конкуренция, съчетаваща 
отворените граници и свободното 
движение на стоки, капитали и 
услуги, като същевременно се 
гарантират и зачитат основните 
социални права, произтичащи от 
трудовото законодателство, 
социалната сигурност, социалното 
законодателство и колективните 
договори, както е предвидено в 
Договорите.

Or. en

Изменение 127
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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. Това 
командироване трябва да се извършва, 
без да се нарушават предвидените в 
член 45, параграф 2 и член 49 от 
ДФЕС разпоредби за недискриминация 
както за предприятията, така и за 
работниците..

Or. en

Изменение 128
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Свободното предоставяне на услуги 
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. За 
целите на командироването на 
работници е необходимо да се прави 
разграничение между тази свобода и 
свободното движение на работници, 
което дава на всеки гражданин 
правото да се придвижва свободно в 
друга държава членка, за да работи и 
пребивава там за целта и го 
защитава срещу дискриминация, що 
се отнася до заетост, 
възнаграждение и другите условия на 
работа в сравнение с гражданите на 
въпросната държава членка.
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Or. en

Обосновка

Командироването на работници се извършва в рамките на свободното предоставяне 
на услуги и не трябва да се бърка със свободното движение на работници.

Изменение 130
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) По отношение на работниците, 
командировани за извършването на 
работа с цел предоставяне на услуги в 
друга държава членка, различна от тази, 
в която те обичайно работят, в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги е установен основен набор от 
ясно определени ред и условия на 
работа, които доставчикът на услуги в 
държавата членка, в която се извършва 
командироването, трябва да спазва, за 
да се осигури минимална закрила на 
съответните командировани работници.
Настоящата директива и 
Директива 96/71/ЕО следва да 
установяват минимални стандарти. 
Настоящата директива не следва да 
възпрепятства държавите членки да 
приемат или да запазят законовите 
или колективно договорените 
стандарти, които надхвърлят 
предвиденото в настоящата 
директива, докато на 
командированите работници се 
предоставят по-благоприятни 
условия, които гарантират равно 
третиране и недопускане на 
дискриминация на местни и 
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чуждестранни дружества и 
работници.

Or. en

Изменение 131
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Настоящата директива не следва 
да засяга по никакъв начин 
упражняването на основните права, 
признати от държавите членки и 
международното право, конвенциите 
на МОТ, Хартата на основните права 
на Европейския съюз, Европейската 
социална харта и Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи.

Or. en

Изменение 132
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 133
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 134
Evelyne Gebhardt

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 

(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 
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бъдат подобрени. бъдат подобрени. Този основен набор 
от ясно определени ред и условия на 
работа, установен в 
Директива 96/71/ЕО, не може да бъде 
неблагоприятно повлиян от 
Директивата за осигуряване на 
изпълнението на Директива 96/71/EО.

Or. de

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

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 136
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Настоящата директива не засяга 
по какъвто и да било начин 
упражняването на основни права, 
признати от държавите членки, 
международното право, конвенциите 
на МОТ, Европейската конвенция за 
правата на човека и Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
в т.ч. правото или свободата да се 
стачкува или да се предприемат други 
действия, обхванати от 
специфичните системи на 
колективни трудови правоотношения 
в държавите членки в съответствие с 
националното законодателство и 
практики. Също така тя не засяга 
правото да се договарят, сключват и 
изпълняват колективни трудови 
договори и да се предприемат 
колективни действия в съответствие 
с националното законодателство и 
практики.

Or. de

Изменение 137
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) За да се прецени дали един 
командирован работник временно 
извършва своята работа в държава 
членка, различна от тази, в която 
той обичайно работи, следва да се 
разгледат всички елементи, които 
характеризират тази работа, и 
положението на работника. Ако 
необходимото доказателство не 
може да бъде предоставено от 
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работодателя, следва да се счита, че 
трудовото правоотношение попада в 
обхвата на законовите и 
подзаконовите разпоредби на 
държавата членка, в които се 
извършват услугите.

Or. en

Обосновка

Прилагането на националното трудово законодателство не може да се счита за 
санкция.

Изменение 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Елементите не следва да ограничават приложението на директивата, защото в 
такъв случай много командировани работници биха останали извън обхвата на 
директивата.

Изменение 140
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\916992BG.doc 15/130 PE498.075v01-00

BG

от 16 септември 2009 г. за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност.

от 16 септември 2009 г. за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност. 
Разпоредбите на настоящата 
директива не засягат 
предоставянето и прилагането от 
страна на държавите членки на по-
благоприятни условия за 
командированите работници.

Or. en

Изменение 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се прецени дали един 
командирован работник временно 
извършва своята работа в държава 
членка, различна от тази, в която 
той обичайно работи, не трябва да се 
разглежда само списъкът с критерии 
относно положението на работника, 
посочен в член 3, параграф 2. При 
своята проверка органите трябва да 
извършат цялостна оценка на 
конкретния случай и надлежно да 
отчитат неговите особености в 
съответсвие с член 14, параграф 8 от 
Регламент (ЕО) № 987/2009.

Or. de

Изменение 142
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Съгласно Директива 96/71/EО 
характерът на трудовия статус на 
работника се определя от 
приемащата държава, независимо от 
желанието на страните, като се 
взема предвид реалното състояние на 
съответната индустрия. Всички 
държави членки следва да поставят 
критерия „подчиненост“ в центъра 
на същинското разграничение между 
пряко нает и самостоятелно зает 
работник. За да се счита един 
работник за самостоятелно зает, 
следва да се докаже, че той/тя не е в
каквато и да било подчинена връзка по 
отношение на избора на дейността, 
условията на труд и условията на 
заплащане.

Or. en

Изменение 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) Социалните партньори имат важна 
роля в контекста на командироването на 
работници с цел предоставяне на 
услуги, тъй като в съответствие с 
националните закони и/или практики те
могат да определят различните нива 
(алтернативно или успоредно) на 
приложимите минимални ставки на 
заплащане. Това право следва да върви 
заедно с тяхната отговорност за 
съобщаване и информиране относно 
гореспоменатите ставки.
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Or. en

Изменение 144
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки за 
предотвратяване на злоупотребата 
и/или заобикалянето на 
Директива 96/71/ЕО и на настоящата 
директива от страна на 
предприятията с цел лишаване на 
командированите работници от 
техните права или непредоставяне на 
такива права.

Or. en

Обосновка

Предотвратяване на нарушения и заобикаляне на разпоредбите.

Изменение 145
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Връзката между настоящата 
директива и Директива 96/71/ЕО от 
една страна, и Директива 
2008/104/ЕО от друга страна, следва 
да се уточни, така че да се гарантира, 
че работниците на временно трудово 
правоотношение, които са и 
командировани работници, ще се 
възползват от най-изгодните ред и 
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условия на работа.

Or. en

Изменение 146
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Връзката между настоящата 
директива и Директива 96/71/ЕО от 
една страна, и Директива 
2008/104/ЕО от друга страна, следва 
да се уточни, така че да се гарантира, 
че работниците на временно трудово 
правоотношение, които са и 
командировани работници, ще се 
възползват от най-изгодните ред и 
условия на работа.

Or. en

Изменение 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

държавите членки, Комисията и 
съответните национални, регионални 
и местни участници, включително
инспекциите по труда и социалните 
партньори в това отношение.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 149
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Компетентните органи следва 
да направят цялостна оценка на 
всички фактически елементи, за да 
определят дали дадено предприятие 
извършва значителна част от своята 
стопанска дейност в държавата
членка, в която е установено. В 
случай на липса на достатъчно 
доказателства, които да посочват, че 
то наистина извършва значителна 
дейност в тази държава членка, се 
приема, че предприятието е 
установено в държавата членка, в 
която предоставя услугите.

Or. en

Изменение 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

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) Като се има предвид, че 
способността на приемащата 
държава членка да установи 
фактическитe елементи по 
отношение на чуждестранното 
предприятие е ограничена, 
сътрудничеството с държавата 
членка по установяване е от 



AM\916992BG.doc 21/130 PE498.075v01-00

BG

решаващо значение и е необходимо да 
бъде подобрено в още по-голяма 
степен. Взаимното доверие, духът на 
подпомагане, непрекъснатият диалог и 
взаимното разбирателство са от 
съществено значение в това отношение.

Or. en

Изменение 151
Toine Manders

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

Or. nl

Изменение 152
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 
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най-голяма степен. Това обаче не следва 
да изключва прилагането на двустранни 
спогодби или споразумения относно 
административното сътрудничество.

най-голяма степен. Това обаче не 
изключва прилагането на двустранни 
спогодби или споразумения относно 
административното сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Двустранното сътрудничество между компетентните органи е основният 
механизъм за осигуряване на защитата на правата на командированите работници. 
Трябва да се подчертае, че настоящата директива улеснява, а не пречи на 
двустранното и/или на многостранното сътрудничество.

Изменение 153
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 154
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За целите на по-доброто и 
уеднаквено в по-голяма степен 
прилагане на Директива 96/71/ЕО е 
целесъобразно да се предвиди 
електронна система за обмен на 
информация, с която да се улеснява 
административното сътрудничество, и 
компетентните органи следва да 
използват Информационната система за 

(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 
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вътрешния пазар („IMI“) във възможно 
най-голяма степен. Това обаче не 
следва да изключва прилагането на 
двустранни спогодби или 
споразумения относно 
административното 
сътрудничество.

вътрешния пазар („IMI“) във възможно 
най-голяма степен.

Or. en

Изменение 156
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Езиково пояснение

Изменение 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)



AM\916992BG.doc 25/130 PE498.075v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 159
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Всяка оценка на риска цели да 
установи секторите на дейност, в 
които заетостта на работници, 
командировани с цел предоставяне на 
услуги, е съсредоточена на 
територията на съответната 
държава членка. При изготвянето на 
една такава оценка на риска следва да 
бъдат взети под внимание 
специфичните проблеми и 
потребности на конкретните 
сектори, предишните случаи на 
нарушения, информацията, 
предоставена от социалните 
партньори по места, практиките на 
заобикаляне, както и уязвимостта на 
определени групи работници.

Or. en

Изменение 160
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) За да се улесни ефективно 
наблюдение на спазването на 
съществените правила, с които се 
уреждат редът и условията на 
работа, държавите членки следва да 
изискват от командированите 
работници да притежават личен 
документ, издаден от държавата 
членка по произход. Този документ 
следва най-малкото да дава 
възможност за идентифициране на 
съответното лице, на неговия/нейния 
статус на заетост и информация за 
контакт с издаващия национален 
орган.

Or. en

Изменение 161
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 162
Phil Bennion
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Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Езиково пояснение

Изменение 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 164
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Държавите членки следва да 
гарантират наличието на 
достатъчно ресурси за предоставяне 
на необходимата информация на 
командированите работници и на 
дружествата, за които те работят, 
както и за провеждане на 
превантивни действия, проверки на 
място и мерки за правоприлагане, 
свързани със спазването на 
съществените правила, уреждащи 
реда и условията на работа на 
командированите работници. За тази 
цел те следва да създадат 
специализирани национални органи.

Or. en

Изменение 165
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Националните мерки за контрол 
и правоприлагане следва да се засилят 
чрез утвърждаване на по-голямо поле 
на действие на правоприлагащите 
механизми, инструментите и 
средствата за наблюдение от страна 
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на социалните партньори и на 
държавите членки. Социалните 
партньори и приемащите държави 
членки следва да могат да осигурят 
ефективни инспекции на труда, 
които да наблюдават спазването на 
приложимите условията на работа, и 
по-специално да проверяват дали 
работниците действително 
извършват обичайната си работа в 
държавата по произход. 
Следователно 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.

Or. en

Изменение 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 167
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) С оглед улесняване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО и 
осигуряване на по-ефективното й 
прилагане следва да съществуват 
ефективни механизми за обжалване, 
посредством които командированите 
работници да могат да подават жалби 
или да започват производства, било то 
директно или, с тяхно одобрение, 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
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Изменение 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 170
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

Or. en

Обосновка

Голяма част от държавите членки нямат система за солидарна отговорност. 
Предложението е в противоречие с принципа на субсидиарност. То е необосновано, 
тъй като отговорност без вина противоречи на общите принципи на правото, дори 
на принципите на правото на ЕС. Вътрешните и външните доставчици на услуги ще 
бъдат третирани по различен начин, което би нарушило свободното предоставяне на 
услуги. Налагането на солидарна отговорност би довело до високи разходи за 
дружествата, но няма да бъде ефективен начин за прилагане на директивата.

Изменение 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към 
работодателя или освен него поне 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, 
може да бъде подведен под 
отговорност за изплащането на 
командированите работници на 
дължимите нетни минимални 
ставки на заплащане, всички 
плащания със задна дата на 
неизплатени възнаграждения и/или 
дължими вноски към общи фондове 
или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, 
доколкото те попадат в приложното 

заличава се
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поле на член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят 
не следва да бъде подвеждан под 
отговорност, ако е изпълнил 
задълженията за финансов и правен 
анализ. Последното може да налага 
превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

Or. en

Изменение 172
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че в този 
сектор в допълнение към 
работодателя или освен него поне
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, може 
да бъде подведен под отговорност за
изплащането на командированите 
работници на дължимите нетни 
минимални ставки на заплащане, 
всички плащания със задна дата на
неизплатени възнаграждения и/или 
дължими вноски към общи фондове 
или институции на социалните 
партньори, уредени със закон или с 
колективен трудов договор, 
доколкото те попадат в приложното 
поле на член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят не 
следва да бъде подвеждан под 

(24) С оглед защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят на 
командированите работници, както и 
всеки междинен подизпълнител, може 
да бъде подведен под отговорност в 
допълнение към работодателя или 
вместо него за неспазване от страна 
на работодателя на разпоредбите на
Директива 96/71/ЕО и на настоящата 
директива.



PE498.075v01-00 36/130 AM\916992BG.doc

BG

отговорност, ако е изпълнил 
задълженията за финансов и правен 
анализ. Последното може да налага 
превантивни мерки относно 
доказателствата, предоставени от 
подизпълнителя, в т.ч., където е 
уместно, основани на информация, 
подадена от националните органи.

Or. en

Изменение 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 174
Sari Essayah
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Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Голяма част от държавите членки нямат система за солидарна отговорност. 
Предложението е в противоречие с принципа на субсидиарност. То е необосновано, 
тъй като отговорност без вина противоречи на общите принципи на правото, дори 
на принципите на правото на ЕС. Вътрешните и външните доставчици на услуги ще 
бъдат третирани по различен начин, което би нарушило свободното предоставяне на 
услуги. Налагането на солидарна отговорност би довело до високи разходи за 
дружествата, но няма да бъде ефективен начин за прилагане на директивата.

Изменение 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 

заличава се
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отговорност поради неспазване на 
задълженията по силата на 
настоящата директива, или тяхната 
отговорност може да бъде 
ограничена.

Or. en

Изменение 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се гарантира пълна правна яснота на командированите работници и да се 
защитят предприятията, които действат добросъвестно, отговорността трябва 
винаги да се носи от прекия работодател, независимо от неговата позиция във 
веригата от подизпълнители.
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Изменение 177
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Голяма част от държавите членки нямат система за солидарна отговорност. 
Предложението е в противоречие с принципа на субсидиарност. То е необосновано, 
тъй като отговорност без вина противоречи на общите принципи на правото, дори 
на принципите на правото на ЕС. Вътрешните и външните доставчици на услуги ще 
бъдат третирани по различен начин, което би нарушило свободното предоставяне на 
услуги. Налагането на солидарна отговорност би довело до високи разходи за 
дружествата, но няма да бъде ефективен начин за прилагане на директивата.

Изменение 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas
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Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 179
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 180
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Настоящата директива, в 
съответствие с Директива 96/71/ЕО, 
се отнася и за транспортните 
дружества, с изключение тези които 
се занимават с морски транспорт, 
които предоставят услуги в други 
държави членки, по-специално в 
случай на каботажни превози 
съгласно Регламенти (ЕО) 
№ 1072/2009 и № 1073/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г.

Or. en

Изменение 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Въпреки създаването на уеднаквени 
в по-голяма степен правила по 
отношение на трансграничното 

(30) Въпреки създаването на уеднаквени 
в по-голяма степен правила по 
отношение на трансграничното 



PE498.075v01-00 44/130 AM\916992BG.doc

BG

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.

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

Or. en

Изменение 185
Phil Bennion

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 186
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(33) В настоящата директива се зачитат 
основните права и се спазват 
принципите, признати в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, и 
по-специално защита на личните данни 
(член 8), свобода при избор на професия 
и право на труд (член 15), свобода на 
стопанската инициатива (член 16), 
право на равенство (член 20), 
недискриминация (член 21), право на
колективни преговори и действия (член 
28), справедливи и равни условия на 
труд (член 31) и право на ефективни 
правни средства за защита и на 
справедлив съдебен процес (член 47) и 
тя трябва да бъде изпълнявана в 
съответствие с посочените права и 
принципи.

Or. en

Изменение 187
Phil Bennion

Предложение за директива
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
В съответствие с принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
както и за да се спазят националните 
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правни рамки и вече въведените 
системи на колективни трудови 
правоотношения, настоящата 
директива не изисква от държавите 
членки да заменят съществуващите 
правни процедури за разрешаване и 
уреждане на спорове по отношение на 
възнаграждението чрез 
задължително прилагане на принципа 
на солидарната отговорност за 
веригите от подизпълнители, било то 
по сектори или като цяло, ако вече 
има такива процедури, които са 
надлежно въведени и спазвани.

Or. en

Обосновка

Задължителното въвеждане на солидарна отговорност за веригите от 
подизпълнители ще подкопае съществуващите ефективни индустриални отношения и 
правни рамки в повечето държави членки, където това не се практикува. Няма данни, 
които сочат, че разпростирането на една такава традиция, практикувана в малка 
част от държавите членки, ще доведе до по-добро прилагане на директивата, а и 
това е в противоречие с принципа на субсидиарност.

Изменение 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се цели да се 
гарантира спазване на подходящо 
равнище на минимална защита на 
правата на работниците, 
командировани с цел трансгранично 
предоставяне на услуги, като 
същевременно се улеснява 
упражняването на свободното 
предоставяне на услуги за 
доставчиците на услуги и се 
насърчава лоялната конкуренция 

С настоящата директива се цели да се 
улесни упражняването на свободно 
предоставяне на услуги от 
доставчиците на услуги и да се 
насърчи лоялната конкуренция между 
доставчиците на услуги, като 
същевременно се гарантира спазване 
на подходящо равнище на минимална 
защита на правата на работниците, 
командировани с цел трансгранично 
предоставяне на услуги.
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между доставчиците на услуги.

Or. en

Обосновка

Имайки предвид, че правната основа на предложението е свързана с единния пазар, 
целта е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги, като същевременно се 
защитят командированите работници.

Изменение 189
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящата директива има за 
цел насърчаване на заетостта, 
подобряване на условията на живот и 
труд, подходяща социална закрила, 
диалог между социалните партньори
и развитие на човешките ресурси с 
оглед високо и устойчиво равнище на 
заетост и борба с изключването чрез 
подпомагане на функционирането на 
вътрешния пазар и подобряване на 
прилагането на Директива 96/71/ЕО. 
Държавите членки предприемат 
всички необходими действия за 
изпълнение на общия ред и условия на 
работа на мястото на изпълнение на 
услугата и за премахването на 
дискриминацията на основа 
националност между работниците 
на държавите членки, що се отнася 
до по отношение на заетостта, 
възнаграждение и други условия за 
полагане на труд и наемане на 
работа.

Or. en
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Изменение 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 191
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „наети чрез агенции за временна 
заетост работници“
Настоящата директива и 
Директива 96/71/ЕО се прилагат към 
наетите чрез агенции за временна 
заетост работници по смисъла на 
Директива 2008/104/EО относно 
работа чрез агенции за временна 
заетост, освен ако 
Директива 2008/104/ЕО не предоставя 
на тези работници по-благоприятно 
третиране по отношение на реда и 
условията на работа.

Or. de

Изменение 192
Cornelis de Jong
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „приемаща държава членка“ е 
държава членка, в която работникът 
е временно командирован по смисъла 
на настоящата директива и на 
Директива 96/71/ЕО.

Or. en

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

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „предприятие, установено в 
държава членка“, е предприятие, в 
което фактически се извършва 
икономическа дейност, както е 
посочено в член 49 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, от страна на доставчика за 
непределен период и чрез постоянна 
инфраструктура, откъдето 
действително се извършва 
стопанската дейност по 
предоставяне на услуги;

Or. en

Обосновка

За да се предотврати заобикалянето на правилата и злоупотребата с тях от страна 
на работодателите, е необходимо ясно да се определи какво е предприятие, 
установено в държава членка, съгласно Директива 2006/123/ЕО относно услугите на 
вътрешния пазар. Само действително установени предприятия следва да се ползват 
от прилагането на настоящата директива и Директива 96/71/ЕО.
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Изменение 194
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Предложение за директива
Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Приложимо право

1. За предприятие, което не може да 
докаже, че извършва действително 
съществени дейности в посочената 
държава по установяване съгласно 
член 3, параграф 1, се приема, че е 
установено в държавата членка, в 
която предоставя своите услуги.
2. Ако работодател не може да 
докаже, че за ограничен период от 
време командированият работник 
извършва своята работа в друга 
държава членка, различна от тази, в 
която обичайно извършва своята 
работа, се приема, че за работника 
обичайното място на работа е там, 
където се предоставя услугата.

Or. de

Изменение 195
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Неспазване на разпоредбите

В случай на неспазване на член 3 от 
Директива 96/71/EО или на 
съответните членове от 
настоящата директива, 
предприятието и неговите 
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работници попадат в приложното 
поле на съответното 
законодателство, приложимо в 
държавата, в която се предоставя 
услугата като място на обичайна 
работа, а всички лица, командировани 
от въпросното предприятие, се 
считат за работници, упражняващи 
правото си на свободно движение в 
рамките на Съюза.
Приемащата държава членка може 
тогава да поиска незабавно 
доказателство, че въпросните 
работници се третират по еднакъв 
начин като гражданите на 
приемащата държава членка по 
отношение на реда и условията на 
работа като цяло и свързаните с 
това социални права, в съответствие 
с член 45 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 196
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Следните случаи се считат за 
заобикаляне на правилата относно 
командироването, както е предвидено 
в настоящата директива и 
Директива 96/71/ЕО:
а) ако предприятието, в което е 
командирован работникът, го 
предостави на разположение на друго 
предприятие в държавата членка, в 
която то е установено, или в друга 
държава членка;
б) ако работникът е нает в държава 
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членка от предприятие, установено в 
друга държава членка, за да работи в 
първата държава членка.

Or. en

Изменение 197
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Изясняване на връзката с 

Директивата относно работа чрез 
агенции за временна заетост

Настоящата директива и 
Директива 96/71/ЕО се прилагат по 
отношение на работниците, наети 
чрез агенции за временна заетост по 
смисъла на Директива 2008/104/ЕО 
относно работа чрез агенции за 
временна заетост, освен ако на тези 
работници е осигурено по-
благоприятно третиране, що се 
отнася до реда и условията на 
тяхната работа съгласно 
Директива 2008/104/ЕО.

Or. en

Изменение 198
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
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Командированите работници не се 
използват за заместване на 
стачкуващи работници.

Or. en

Изменение 199
Emilie Turunen

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 командироващото 
работници предприятие предоставя 
на компетентните органи при 
поискване доказателства най-малко 
за следното:

Or. en

Изменение 200
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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 

За целите на въвеждането, прилагането 
и осигуряването на изпълнението на 
Директива 96/71/ЕО компетентните 
органи извършват обща оценка на
фактическите елементи, които 
окачествяват дейностите, извършвани от 
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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:

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. Под 
внимание се вземат по-специално
следните елементи, за които, когато е 
целесъобразно, предприятието, 
командироващо работниците, 
представя доказателства на 
компетентните органи:

Or. de

Изменение 201
Sirpa Pietikäinen

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 извършва съществени 
дейности, различни от чисто 
вътрешноуправленски и/или 
административни дейности. Тези 
елементи включват:

Or. en

Изменение 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski
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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 извършва съществени 
дейности, различни от чисто 
вътрешноуправленски и/или 
административни дейности. Тези 
елементи включват:

Or. en

Обосновка

С цел единен подход в целия ЕС е желателно да съществува краен списък от 
фактически елементи, които да се вземат предвид, за да се установи дали едно 
предприятие действително извършва дейност в държавата членка, в която е 
установено.

Изменение 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 

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 дейности. Тези 
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дейности, различни от чисто 
вътрешноуправленски и/или 
административни дейности. Тези 
елементи могат да включват:

елементи могат да включват:

Or. en

Обосновка

Уеднаквяване с линията на Съда на ЕС, тъй като генералният адвокат (в становище 
от 3 май 2012 г.) потвърди, че условията за командироване се считат за спазени и 
когато предприятието, което командирова работник по този начин, не извършва 
съществени дейности в държавата членка, в която е установено.

Изменение 204
Olga Sehnalová

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 извършва съществени 
дейности, различни от чисто 
вътрешноуправленски и/или 
административни дейности. Тези 
елементи, наред с другото, могат да 
включват:

Or. cs

Обосновка

Преценка за това дали дадено предприятие действително извършва съществени 
дейности в държавата на установяване, трябва да се направи на база на цялостната 
преценка, при която да бъдат взети под внимание всички решаващи фактори. Поради 
това посоченият списък не следва да се счита за пълен.
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Изменение 205
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мястото, където се намира 
седалището или администрацията на 
предприятието, където то използва 
помещения за своята дейност, плаща 
данъци, притежава разрешение за 
професионална дейност или е 
регистрирано към търговските палати 
или браншовите организации;

а) държавата по установяване е
мястото, където предприятието 
осъществява своята съществена и 
количествено измерима икономическа 
дейност и където се намира 
седалището или администрацията му и
където то плаща данъци и притежава 
разрешение за професионална дейност 
или е регистрирано към търговските 
палати или браншовите организации;

Or. en

Изменение 206
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мястото, където се намира 
седалището или администрацията на
предприятието, където то използва 
помещения за своята дейност, плаща 
данъци, притежава разрешение за 
професионална дейност или е 
регистрирано към търговските палати 
или браншовите организации;

a) държавата по установяване е
мястото, където предприятието 
отговаря на следните кумулативни 
критерии: там извършва своята 
съществена, количествено измерима
икономическа дейност, там се намира 
неговата администрация, там плаща 
данъци и вноски за социално 
осигуряване, там притежава 
разрешение за професионална дейност 
или е регистрирано към търговските 
палати или браншовите организации;

Or. de
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Изменение 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мястото, където се намира 
седалището или администрацията на 
предприятието, където то използва 
помещения за своята дейност, плаща 
данъци, притежава разрешение за 
професионална дейност или е 
регистрирано към търговските палати 
или браншовите организации;

а) мястото, където се намира 
седалището или администрацията на 
предприятието, където то използва 
помещения за своята дейност, плаща 
данъци или съгласно националното 
законодателство притежава 
разрешение за професионална дейност 
или е регистрирано към търговските 
палати или браншовите организации;

Or. en

Изменение 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мястото, от което работниците 
са командировани;

Or. en

Изменение 209
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

в) законът, който се прилага към 
договорите, сключени между 
предприятието и неговите работници, 
от една страна, и между 
предприятието и неговите клиенти, 
от друга страна;

в) законът, който се прилага към 
договорите, сключени между 
предприятието и неговите клиенти;

Or. de

Изменение 210
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) законът, който се прилага към 
договорите, сключени между 
предприятието и неговите работници, 
от една страна, и между 
предприятието и неговите клиенти, 
от друга страна;

в) законът, който се прилага към 
договорите, сключени между 
предприятието и неговите клиенти и 
доказателство, че 
законодателството на държавата по 
установяване е приложимо по 
отношение на договорите, сключени с
неговите работници;

Or. en

Изменение 211
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) правото на държавата по 
установяване, което се прилага по 
отношение на договорите, които 
предприятието сключва със своите 
работници;
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Or. de

Изменение 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 и 
където работи неговият 
административен персонал;

Or. en

Изменение 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Този елемент не взема под внимание новоустановените МСП и тяхното развитие и 
следователно е в разрез с принципите на вътрешния пазар.

Изменение 214
Sirpa Pietikäinen
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) списъкът на критериите не е 
изчерпателен; държавите членки 
имат право да установяват други
обвързващи елементи, непосочени в 
този списък.

Or. en

Изменение 215
Olga Sehnalová

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. cs

Изменение 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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.

Оценката на тези елементи се адаптира 
за всеки конкретен случай и отчита 
естеството на дейностите и/или 
времето, през което тези дейности са 
извършвани от предприятието в 
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държавата членка, в която то е 
установено.

Or. en

Изменение 217
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки трябва да 
предприемат подходящи мерки, за да 
предотвратят злоупотребата и/или 
заобикалянето на настоящата 
директива от страна на 
предприятия, които действат с 
намерението да отнемат или лишат 
командированите работници от 
техните права; по-специално с цел 
предотвратяване на последователна 
трудова заетост на същата 
длъжност, с което се заобикалят
разпоредбите на настоящата 
директива и на Директива 96/71/ЕО.

Or. de

Изменение 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Три години след датата, посочена 
в член 20, необходимостта и 
целесъобразността на елементите, 
изброени в параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, се преразглеждат с 
цел определяне на евентуални нови 
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елементи, които да бъдат взети под 
внимание, за да се определи дали 
предприятието е действително и 
дали командированият работник 
временно изпълнява своята работа, с 
цел да се предложат, ако е 
целесъобразно, всички необходими 
поправки или изменения.

Or. en

Изменение 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При всички положения 
притежаването на удостоверение за 
социални осигуровки, като например 
формуляр А1, е знак, че 
предприятието действително 
извършва своята дейност.

Or. en

Изменение 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 3 –- параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Елементите, които определят 
дали дадено предприятие 
действително извършва дейност в 
държавата членка, в която е 
установено, и за оценка дали 
командирован работник временно 
изпълнява своята работа в държава 
членка, различна от тази, в която 
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обикновено работи, се тълкуват 
балансирано в съответствие с 
правилата относно свободата да се 
предоставят услуги, включени в 
дял ІV, глава 3 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Всички фактически елементи, 
изброени в параграфи 1 и 2, са само 
примерни фактори в цялостната 
оценка, която трябва да бъде 
извършена, и следователно те никога 
не могат да се разглеждат 
поединично. Критериите се 
адаптират за всеки конкретен случай 
и се отчитат особеностите на 
ситуацията. Неспазването на един 
или повече критерии не изключва 
непременно командироването, но 
следва да спомогне да се оцени дали 
командироването е действително.
Критериите от параграфи 1 и 2 имат 
за цел да подпомагат съответния
компетентен орган в случаите, 
когато той има основание да счита, 
че даден работник не може да бъде 
определен като командирован по 
смисъла на Директива 96/71/ЕО. В 
подобни случаи компетентният орган 
може да приложи критериите и 
фактическите елементи от 
параграфи 1 и 2, които счете за 
целесъобразни при дадените 
обстоятелства. Няма изискване да се 
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представя доказателство за всеки 
критерий, нито всеки критерий да 
бъде спазен при всеки отделен случай 
на командироване.

Or. en

Изменение 222
Sergio Gaetano Cofferati

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

За по-добро изпълнение на членове 3 и 
5 от Директива 96/71/EО и за да се 
прецени дали един командирован 
работник временно извършва своята 
работа в държава членка, различна от 
тази, в която той обичайно работи, се 
разглеждат всички фактически 
елементи, които характеризират тази 
работа, и положението на работника.

Or. en

Изменение 223
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези елементи могат да включват: Приемащата държава членка, в 
тясно сътрудничество с държавата 
членка по установяване, проверява 
най-малкото спазването на следните 
условия:

Or. en
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Изменение 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези елементи могат да включват: Тези елементи включват:

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да оценяват едни и същи елементи, за да се установи дали 
командирован работник временно изпълнява своята дейност в държава членка, 
различна от тази, в която е установен.

Изменение 225
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) работата се извършва за ограничен 
период от време в друга държава 
членка;

a) работата се извършва за ограничен 
период от време в друга държава 
членка; по-специално следва да се 
отчита съотношението на времето, 
което работникът е прекарал в 
приемащата държава членка и 
времето, което е прекарал на своето 
обичайно работно място;

Or. de

Изменение 226
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) командированият работник се връща 
или се очаква да се върне на работа в 
държавата членка, от която е 
командирован, след приключването на 
работата или предоставянето на 
услугите, за които е бил командирован;

в) командированият работник се връща 
или се очаква да се върне на работа в 
държавата членка, от която е 
командирован, след приключването на 
работата или след предоставянето на 
услугите, за които е бил командирован;

Or. en

Изменение 227
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) командированият работник се връща 
или се очаква да се върне на работа в
държавата членка, от която е 
командирован, след приключването на 
работата или предоставянето на 
услугите, за които е бил командирован;

в) командированият работник се връща 
или се очаква да се върне на работа на 
своята обичайна месторабота извън
държавата членка, в която е 
командирован, след приключването на 
работата или предоставянето на 
услугите, за които е бил командирован;

Or. en

Изменение 228
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) пътуването, храненето и 
пансиона/настаняването е осигурено или 
разходите за тях се възстановяват от 
работодателя, който командирова 
работника, и ако това е така, по какъв 
ред се осъществява това; както и

д) пътуването, храненето и 
пансиона/настаняването, осигуряването 
на прилично жизнено равнище за 
срока на командироването са 
осигурени или разходите за тях се 
възстановяват напълно от работодателя, 



PE498.075v01-00 68/130 AM\916992BG.doc

BG

който командирова работника, и ако 
това е така, по какъв ред се осъществява 
това; както и

Or. en

Изменение 229
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) пътуването, храненето и 
пансиона/настаняването е осигурено или 
разходите за тях се възстановяват от 
работодателя, който командирова 
работника, и ако това е така, по какъв 
ред се осъществява това; както и

д) пътуването, храненето и 
пансиона/настаняването са осигурени
или разходите за тях се възстановяват от 
работодателя, който командирова 
работника;

Or. en

Изменение 230
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всички повтарящи се предходни 
периоди, през които длъжността е 
била заета от същия или от друг 
(командирован) работник.

д) командированият работник не 
замества друг командирован работник, 
освен в случай на заболяване или 
напускане;

Or. en

Изменение 231
Sergio Gaetano Cofferati



AM\916992BG.doc 69/130 PE498.075v01-00

BG

Предложение за директива
Член 3– параграф 2 – алинея 2 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) командированият работник не 
замества стачкуващ работник.

Or. en

Изменение 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Обхванато е от изменението на член 3, параграф 2в (нов).

Изменение 233
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предотвратяване на нарушения и 
заобикаляне на разпоредбите
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1. Държавите членки предприемат 
подходящи мерки за предотвратяване 
на злоупотребите и/или на 
заобикалянето на разпоредбите от 
страна на предприятията, чиято цел 
е лишаването на командированите 
работници от техните права или 
отказването на тези права, и по-
специално за предотвратяване на 
последователни назначения на една и 
съща длъжност, целящи 
заобикалянето на разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Директива 96/71/ЕО.
Командированите работници не се 
използват за заместване на 
работници, упражняващи законното 
си право на колективни действия.

Or. en

Изменение 234
Olga Sehnalová

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. cs

Обосновка

Всяка информация относно реда и условията на работа трябва да бъде разбираема и 
безплатно достъпна за служителите.

Изменение 235
Evelyne Gebhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 

в) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на услуги 
на съответния(ите) език(ци) на 
изпращащата държава членка, езика 
на държавата членка по произход на 
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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;

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

Or. de

Изменение 237
Evelyne Gebhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) предоставят тази информация на 
работниците и доставчиците на 
услуги под формата на обобщена 
брошура, в която се посочват 
основните приложими условия на 
труд, както и процедурите за 
подаване на жалби и приложимите 
съдебни процедури и санкции в случай 
на неспазване; при поискване 
информацията може да се 
предостави и във формат, достъпен 
за лица с увреждания;

Or. de

Изменение 238
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

определението в член 9, буква г);

Or. en

Изменение 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 5 – параграф 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

Изменение 240
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

дължимото възнаграждение, и 
квалификационните критерии за 
класифициране в различни категории на 
заплащане, с които разполагат 
националните компетентни органи, 
които ги предоставят по достъпен и 
прозрачен начин на доставчиците на 
услуги от други държави членки и на 
командированите работници.

Or. en

Обосновка

Изменението цели да се улесни достъпът до съдържанието на колективните 
споразумения за доставчиците на услуги и командированите работници от други 
държави членки.

Изменение 241
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Формулировката на този член следва да изразява пълно зачитане на автономията на 
страните и ролята на социалните партньори в различните модели на трудови пазари 
по отношение на държавните органи. Степента на подробност по отношение на
условията на заплащане, а също и методите за изчисляване на възнаграждението, 
силно се различават от една държава членка до друга и една подробна нормативна 
уредба би могла да доведе до изключването на части от възнаграждението на 
работниците.

Изменение 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 244
Sergio Gaetano Cofferati

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки гарантират, 
че ако двама или повече 
чуждестранни доставчици на услуги 
командироват работници на 
месторабота с над 25 работещи, се 
създава временен орган за информация 
и консултации. Този орган, съставен 
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от представители на ръководствата 
на главния изпълнител и
доставчиците на услуги и от 
представители на работническите 
организации, гарантира прилагането 
на правото на командированите 
работници на информация и 
консултации.

Or. en

Изменение 245
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Предложение за директива
Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
„Временни информационни и 
консултационни центрове за 

трансгранични работни места“
1. Държавите членки следва да 
създадат временен информационен и 
консултационен център за 
трансгранични работни места на 
мястото на командироване, когато 
най-малко двама чуждестранни 
доставчици на услуги командироват 
работници на дадена месторабота.
2. Централната или местната 
администрация на главния 
изпълнител следва да отговаря за 
незабавното информиране на 
местния представителен орган на 
работниците и служителите и за 
започването на преговори относно 
създаването на временен 
информационен и консултационен 
център за трансгранични работни 
места. Държавите членки следва да 
определят процедурния правилник,
така че той да бъде в съответствие с 
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националните разпоредби. 
3. Временният информационен и 
консултационен център за 
трансгранични работни места се 
създава за цялата продължителност 
на заетостта/трудовото 
правоотношение и следва да започне 
своята дейност тогава, когато най-
малко двама чуждестранни 
доставчици на услуги са 
командировали работници на дадена 
месторабота. 
4. Временният информационен и 
консултационен център за 
трансгранични работни места се 
състои от представители на 
администрацията на главния 
изпълнител и представители на 
представителния орган на 
работниците и служителите, които 
са назначени на съответната
месторабота.
5. Временният информационен и 
консултационен център за 
трансгранични работни места следва 
да подобри правото на информиране и 
консултация на командированите 
работници по месторабота.
6. Определенията за „информиране“ и 
„консултация“ са установени в 
член 2, параграф 1, букви е) и ж) от 
Директива 2009/38/ЕО от 6 май 
2009 г.

Or. de

Изменение 246
Phil Bennion

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

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

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

Or. en

Изменение 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE498.075v01-00 80/130 AM\916992BG.doc

BG

сътрудничество с компетентните 
органи на държавата по 
установяване.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 248
Evelyne Gebhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Всеки траен отказ да се
предостави исканата информация 
дава на държавата членка заявител
правото да състави публично 
достъпен списък на несъдействащите 
органи и да информира Европейската 
комисия за това. Европейската 
комисия води публично достъпен 
списък на несъдействащите органи, за 
които е била уведомена.

Or. de

Изменение 249
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 1
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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 30 дни от 
получаване на искането.

Or. en

Обосновка

В някои случаи, при които е необходима проверка, за да се осигури исканата
информация, две седмици изглеждат твърде кратък срок. Трябва да бъдат определени
по-реалистични срокове, за да се даде възможност на държавите членки да ги 
спазват.

Изменение 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 до един 
месец, ако отговорът изисква 
инспекция на място.

Or. en

Изменение 251
Cristian Silviu Buşoi

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

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

При специални ситуации, когато 
държава членка получи сведения за 
особени обстоятелства, които налагат 
спешни действия, се използва 
специфичен механизъм за спешни 
случаи. При тези обстоятелства 
информацията се предоставя в срок от 3 
работни дни.

Or. en

Обосновка

Не е ясно при какви ситуации би следвало да се прилага този механизъм за спешни 
случаи, а 24 часа изглеждат твърде кратък срок. Три работни дни биха били по-
разумен срок.

Изменение 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При специални ситуации, когато 
държава членка получи сведения за 
особени обстоятелства, които налагат 
спешни действия, се използва 
специфичен механизъм за спешни 
случаи. При тези обстоятелства 
информацията се предоставя в срок от 2 
работни дни.

Or. en

Изменение 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6
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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 съпоставими условия и за 
равностойните им компетентни органи 
на останалите държави членки.

Or. en

Изменение 254
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Роля на държавата членка по 
установяване

Роля на приемащата държава членка 
и на държавата членка по установяване

Or. en

Изменение 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Роля на държавата членка по 
установяване

Сътрудничество между държавата 
членка по установяване и приемащата 
държава членка

Or. en
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Изменение 256
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавата членка по установяване на 
доставчика на услуги продължава да 
осъществява контрол и мониторинг и да 
взема необходимите мерки за надзор 
или за осигуряване на изпълнението в 
съответствие с националното си 
законодателство, практики и 
административни процедури по 
отношение на работниците, 
командировани в друга държава членка. 
Тази отговорност по никакъв начин 
не намалява възможностите на 
държавата членка, в която се 
извършва командироването, да 
осъществява контрол и мониторинг и 
да взема необходимите мерки за 
надзор или за осигуряване на 
изпълнението.

Or. en

Обосновка

Важно е органите в страната, в която се извършва дейността, да имат цялостната
отговорност за контролиране на злоупотребите, когато работниците се 
командироват временно от друга държава, и органът в страната на произход да си 
сътрудничи с органите в страната на извършване на дейността. Настоящото 
изменение има за цел да изясни, че тези проверки могат да се извършват по 
инициатива на органите на приемащата страна.

Изменение 257
Emilie Turunen

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

1а. В съответствие с член 5 от 
Директива 96/71/EО, приемащата 
държава членка има задължението и 
следователно продължава да 
осъществява контрол и мониторинг и 
да взема необходимите мерки за 
надзор или за осигуряване на 
изпълнението, в съответствие с 
националното си законодателство 
и/или практики и административни 
процедури, по отношение на 
работниците, командировани на 
нейна територия.

Or. en

Изменение 258
Cornelis de Jong

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки предоставят 
ресурсите, необходими за ефективно 
извършване на проверките и контрола 
и за удовлетворяване на исканията за 
информация от страна на 
приемащата държава членка или 
държавата членка по установяване в 
контекста на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 259
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. По време на срока на 
командироване на работник в друга 
държава членка, инспекцията на 
условията на труд, които трябва да 
се спазват съгласно 
Директива 96/71/ЕО, е задължение на 
органите на приемащата държава 
членка. Те могат да извършват 
фактически проверки и контрол по 
собствена инициатива и не са 
обвързани с никакви резултати от 
проверки или контрол, проведени от 
органите в държавата членка по 
установяване.

Or. en

Изменение 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 261
Morten Løkkegaard



AM\916992BG.doc 87/130 PE498.075v01-00

BG

Предложение за директива
Член 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Държавите членки гарантират, че 
доставчикът на услуги, установен в 
друга държава членка, или 
изпълнителят има задължението да 
подаде, посредством система за 
уведомяване, обикновена декларация 
до компетентните национални 
органи, която лесно да се попълва от 
предприятията дистанционно и по 
електронен път, доколкото е 
възможно, и то най-късно при 
започване на предоставянето на 
услугите, за да се позволи на 
компетентните национални органи 
да провеждат ефективни и 
подходящи инспекции и контрол.

Or. en

Изменение 262
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За да се подобри спазването на 
членове 3 и 5 от Директива 96/71/EО, 
приемащата държава членка може да
налага по-специално следните 
минимални административни 
изисквания и мерки за контрол, които 
обаче не се ограничават до 
включените в този списък.

Or. de



PE498.075v01-00 88/130 AM\916992BG.doc

BG

Изменение 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки могат да налагат 
единствено следните административни 
изисквания и мерки за контрол в 
секторите на дейност, установени 
съгласно параграф 2а (нов) на 
настоящия член:

Or. en

Изменение 264
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 265
Morten Løkkegaard

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират, че 
доставчикът на услуги, установен в 
друга държава членка, или 
изпълнителят има задължението да 
подаде, посредством система за 
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уведомяване, обикновена декларация 
до компетентните национални 
органи, която лесно да се попълва от 
предприятията дистанционно и по 
електронен път, доколкото е 
възможно, и то най-късно при 
започване на предоставянето на 
услугите, за да се позволи на 
компетентните национални органи 
да провеждат ефективни и 
подходящи инспекции и контрол.

Or. en

Изменение 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 267
Morten Løkkegaard

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи обикновена декларация 
пред отговорните национални 

заличава се



PE498.075v01-00 90/130 AM\916992BG.doc

BG

компетентни органи най-късно при 
започване на предоставянето на 
услугите, като предмет на 
декларацията може да бъде 
единствено самоличността на 
доставчика на услуги, присъствието 
на един или повече командировани 
работници, чиято самоличност може 
ясно да се установи, предвиденият 
брой на работниците, планираната 
продължителност и 
местоположение на тяхното 
присъствие, както и услугите, които 
обуславят командироването;

Or. en

Изменение 268
Morten Løkkegaard

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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превозното средство, с което се 
предоставя услугата;

Or. en

Изменение 269
Cornelis de Jong

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) задължение за съхраняване или 
предоставяне и/или задържане на
мястото, където се предоставя 
услугата, 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, формуляр А1 като 
доказателство, че работникът е 
социално осигурен в собствената си 
държава членка, необходимата 
оценка на рисковете по отношение на 
безопасността и здравето на 
работното място съгласно 
Директива 89/391/EО, когато 
командированият работник е 
гражданин на трета страна, копия 
от разрешителните за работа и 
пребиваване и всички други 
документи, необходими за 
удостоверяване на спазването на 
Директива 96/71/EО и на настоящата 
директива, или копия на равностойни 
документи за срока на командироването 
на достъпно и ясно установимо място на 
тяхна територия, като например на 
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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 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 271
Morten Løkkegaard

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 272
Cornelis de Jong

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) превод на документите, посочени в 
буква б), което може да бъде 
обосновано, когато документите са от 
значение за установяване на 
естеството на командироването и 
съответствието с 
Директива 96/71/EО;

Or. en

Изменение 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. de

Изменение 274
Morten Løkkegaard

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 276
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) задължение да се определи законен 
представител, който трябва да 
пребивава в приемащата държава 
членка през срока на 
командироването. Задачите на 
законния представител обхващат при 
необходимост съдебни и 
административни производства, 
както и преговори в съответствие с 
националното законодателство и 
практики от името на работодателя със 
съответните социални партньори в 
държавата членка, в която се 
осъществява командироването, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики за периода, 
през който се предоставят услугите.

Or. en
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Изменение 277
Cornelis de Jong

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) други административни 
изисквания и мерки за контрол, без 
които компетентните органи на 
държавите членки не могат да 
осъществяват ефективно своите 
надзорни функции.

Or. en

Изменение 278
Morten Løkkegaard

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Системата за уведомяване включва 
най-малко продължителността на
командироването, датата, на която 
започва, самоличността и броя на 
командированите работници и 
местата на работа в приемащата 
държава членка.

Or. en

Изменение 279
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки правят 



AM\916992BG.doc 97/130 PE498.075v01-00

BG

публично достъпни 
административните изисквания и 
мерките за контрол, които са 
наложили на доставчиците на услуги.

Or. de

Изменение 280
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че всички административни 
изисквания са публично достъпни за 
доставчиците на услуги и се 
актуализират редовно.

Or. en

Изменение 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Секторите на дейност, в които 
могат да се прилагат националните 
мерки за контрол, изброени в 
параграф 1, се определят от 
държавите членки въз основа на 
оценка на риска. При извършването 
на такава оценка на риска се вземат 
предвид изпълнението на мащабни 
инфраструктурни проекти, 
специфичните проблеми и 
потребности на конкретни сектори, 
предишните случаи на нарушения, 
както и уязвимостта на определени 
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групи работници.

Or. en

Изменение 282
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, се извършва преглед 
на 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 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 
модификации, за да се гарантира 
ефективен контрол от страна на 
компетентните органи на 
приемащата държава членка на 
условията на работа.

Or. en

Изменение 283
Morten Løkkegaard

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

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

3. С оглед осъществяването на 
ефективни и целесъобразни инспекции 
и контрол държавите членки следва 
да въведат най-малко следните мерки 
за контрол и могат да отидат по-
далече в съответствие със 
законодателството на Съюза, като 
въведат други административни 
изисквания и мерки за контрол, 
необходими за осъществяване на 
ефективен контрол.

Or. en

Изменение 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

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
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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 285
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки докладват 
ежегодно на Комисията броя на 
инспекциите и броя на доставчиците 
на услуги, които са инспектирани, 
броя на контролираните 
командировани работници, преглед на 
срещнатите проблеми и начините за 
заобикаляне на изискванията, 
предвидени в настоящата директива 
и в Директива 96/71/ЕО, и задълбочена 
оценка на тенденциите, както и на 
постигнатите резултати и 
извлечените поуки.

Or. en

Изменение 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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 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 287
Sirpa Pietikäinen

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, 

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, 
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предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

предвидени за целите на прилагането на 
настоящата директива и/или на 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по настоящата директива.

Or. en

Изменение 288
Cornelis de Jong

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, при условие че 
минималният срок за завеждане на 
дела е шест месеца.

Or. en

Изменение 289
Phil Bennion

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Командированите работници, 
които образуват съдебни или 
административни производства, се 
защитават от всякакво 
неблагоприятно третиране от 
страна на работодателя, 
произтичащо от подобни 
производства срещу него.
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Or. en

Изменение 290
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 
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 291
Cornelis de Jong

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.

б) възстановяване на разходи, свързани 
с пътуването, храненето и 
настаняването, приспаднати от 
възнаграждението, или за които не е 
предоставена компенсация от
работодателя.

Or. en

Изменение 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan
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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.

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

Or. en

Обосновка

Понятието „нетно възнаграждение“ не съществува в повечето европейски държави. 
Данъчното и социално-осигурителното законодателство на отделните държави 
определя задълженията на работниците във връзка с удръжките от 
възнаграждението им за данъци, вноски и други дължими суми, установени в 
публичното право. Невъзможно е то да бъде определено, тъй като нетното 
възнаграждение на отделни служители, които получават еднаква брутна ставка, 
гарантирана от Директива 96/71/ЕО, ще се различава съществено в зависимост от 
семейното положение на работника или мястото на облагане.

Изменение 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 294
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Повечето държави членки нямат система за солидарна отговорност. Член 12 е в 
противоречие с принципа на субсидиарност. Той е неприемлив, тъй като 
подвеждането под отговорност без вина е в противоречие с основни принципи на 
правото и дори с принципите на законодателството на ЕС. Той би третирал различно 
местни и неместни доставчици на услуги и по този начин би ограничил свободата на 
предоставяне на услуги. Налагането на солидарна отговорност би довело до високи 
разходи за дружествата, но не би било ефективен начин за привеждане в действие на 
директивата.

Изменение 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1
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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 
подизпълнител.
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Or. en

Изменение 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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работника данъци или осигурителни 
вноски.

Or. en

Изменение 298
Andreas Schwab

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

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 може да 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. en

Изменение 299
Phil Bennion

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

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:

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 може 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 
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 300
Sergio Gaetano Cofferati

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на строителните Държавите членки предвиждат 
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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:

система за солидарна отговорност 
във веригата от подизпълнители по 
отношение на всички случаи на 
командироване, обхванати от 
Директива 96/71/ЕО.

В случаи, когато работодателят на 
командировани работници е 
подизпълнител, държавите членки 
гарантират, че основният изпълнител 
и всеки от междинните 
подизпълнители в допълнение към 
работодателя или вместо него може да 
бъде подведен под отговорност поради 
неспазване от страна на 
работодателя на задълженията, 
установени в Директива 96/71/ЕО и в 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 301
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на строителните Всяка държава членка взема 
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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:

необходимите мерки за гарантиране, 
че едно предприятие, което възлага на 
друго предприятие предоставянето на 
услуги, носи отговорност — в 
допълнение към/или вместо 
работодателя — за задълженията на 
предприятието, подизпълнителя или 
наемащия работна ръка, назначен от 
това предприятие. Това по никакъв 
начин не възпрепятства прилагането 
на вече съществуващи по-строги 
правила на национално равнище, нито 
въвеждането на подобни правила.

Or. en

Изменение 302
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
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Изменение 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 304
Sirpa Pietikäinen

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 305
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)
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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 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 307
Sirpa Pietikäinen

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
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Изменение 308
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 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 310
Sirpa Pietikäinen

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 311
Andreas Schwab

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.

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

Or. en

Изменение 312
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 

заличава се
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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. en

Изменение 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 314
Sirpa Pietikäinen

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 

заличава се
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на приложимите правила относно 
командироването на работници.

Or. en

Изменение 315
Andreas Schwab

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 със системи за 
отговорност в съответствие с
параграф 1 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.

Or. en

Изменение 316
Morten Løkkegaard
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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 
изпълнителят не носи отговорност по 
параграф 1, ако доставчикът на услуги 
или изпълнителят са изпълнили 
изцяло задълженията си за подаване 
на декларация пред компетентните 
национални органи в съответствие с 
член 9, параграфи 1 и 2 или са 
изпълнили изцяло задълженията си в 
система за финансов и правен анализ, 
в случай че държавата членка прилага 
подобна система.

Or. en

Изменение 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Предложение за директива
Член 12 –- параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със 
законодателството на Съюза 
държавите членки могат да 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 318
Sirpa Pietikäinen

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 

заличава се
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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 319
Sergio Gaetano Cofferati

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.

3. Това по никакъв начин не изключва 
прилагането на по-строги мерки за 
отговорност на национално равнище.

Or. en
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Изменение 320
Andreas Schwab

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 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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
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Изменение 322
Sirpa Pietikäinen

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 323
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
правят преглед на прилагането на 
настоящия член с оглед предлагането, 
където е целесъобразно, на всякакви 
необходими изменения или 
модификации.

Or. en

Изменение 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Andreas Schwab

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 относно ситуации на 
командироване на работници в 
съответствие с 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

Изменение 325
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 (ЕС) № 987/2009 или да 
нотифицира решение за налагане на 
санкция или глоба или за осигурителни 



AM\916992BG.doc 125/130 PE498.075v01-00

BG

практики в държавата членка на 
органа, към който е отправено искане, 
позволяват такива действия при 
подобни искания или решения.

вноски със задна дата в съответствие 
с Регламент (ЕС) № 987/2009.

Or. en

Изменение 326
Cornelis de Jong

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 може да отправя 
искане за събиране на вземания във 
връзка със санкция или глоба или за 
осигурителни вноски със задна дата,
или за нотифициране на решение за 
налагане на санкция или глоба, ако 
съответният иск и/или инструментът, 
който позволява нейното изпълнение в 
държавата членка заявител, са предмет 
на обжалване в съответната държава 
членка, но изпълнението е възможно в 
държавата членка, към която е 
отправено искането. По всяко време 
органът заявител може все пак да 
изиска превантивно обезпечаване и 
конфискация 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



PE498.075v01-00 126/130 AM\916992BG.doc

BG

Изменение 327
Phil Bennion

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Съдилищата в приемащата държава или в държавата по установяване трябва да 
имат възможност да разглеждат и да налагат глоби на предприятия, които 
осъществяват дейност в нарушение на националното законодателство и на 
законодателството на Съюза, и да присъждат съответно обезщетение и други 
плащания на работници, които са жертва на подобни закононарушения.

Изменение 328
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът заявител уведомява незабавно 
органа, към който е отправено искане, за 
обжалването.

Органът заявител уведомява незабавно 
органа, към който е отправено искане, за 
обжалването по въпроса, освен ако е 
възможно изпълнение в държавата 
членка, към която е отправено 
искането. Органът заявител все пак 
изисква превантивно обезпечаване 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 329
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът, към който е отправено 
искането, може да събира сумите от 
съответното физическо или юридическо 
лице и да удържа всички направени от 
него разходи във връзка със събирането 
в съответствие със законовите и 
подзаконовите разпоредби и 
административните процедури на 
държавата членка, към която е 
отправено искането, приложими към 
събирането на такива вземания.

Органът, към който е отправено 
искането, може да събира сумите от 
съответното физическо или юридическо 
лице и да удържа всички направени от 
него разходи във връзка със събирането 
в съответствие със законовите и 
подзаконовите разпоредби и 
административните процедури на 
държавата членка, към която е 
отправено искането, приложими към 
събирането на такива вземания. Ако 
органът, към който е отправено 
искане, удържи всички направени от 
него разходи във връзка с 
възстановяването, той информира 
органа заявител и предоставя 
оправдателни документи за тези 
разходи. 

Or. en

Изменение 330
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1
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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 осъществява, доколкото е 
възможно, посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар („IMI“), създадена с 
[препратка към регламента за IMI], и се 
съпътства от други установени 
методи за сътрудничество, като 
например двустранни споразумения.

Or. en

Изменение 331
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Взаимопомощта между 
компетентните органи на 
държавите членки, предвидена в 
съответните членове от 
настоящата директива и в 
Директива 96/71/ЕО, се осъществява, 
когато е възможно, посредством 
използването на Информационната 
система за вътрешния пазар („IMI“), 
създадена с [препратка към 
регламента за IMI], и посредством 
съществуващите установени методи 
за сътрудничество, като например 
двустранни споразумения.

Or. en
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Изменение 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 продължение на 3 години след 
влизане в сила на настоящата 
директива 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.

Or. en

Изменение 333
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 19а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Общ за ЕС черен списък за сериозни 

нарушения
В рамките на една година 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 
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нееднократно нарушават сериозно 
разпоредбите на Директива 96/71/ЕО 
и на настоящата директива.

Or. en

Изменение 334
Cornelis de Jong

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


