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Изменение 37
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 38
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) 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, 
като същевременно защитават 
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командированите работници.

Or. en

Изменение 39
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Компетентните органи следва да 
извършат цялостна оценка на всички 
фактически елементи, с цел да се 
определи дали работникът 
действително е командирован. Ако не 
е възможно да се посочат 
доказателства, засегнатите държави 
членки следва незабавно да 
установяват тясно сътрудничество, 
с цел да изберат кое право е 
приложимо по отношение на 
трудовия договор, като основават 
решението си на Регламент Рим І.

Or. en

Изменение 40
Zbigniew Ziobro

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 

заличава се
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успоредно) на приложимите 
минимални ставки на заплащане.

Or. pl

Изменение 41
Evelyn Regner

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Следващото преразглеждане на 
Регламента за IMI следва да вземе 
предвид факта, че IMI включва 
материята, която в момента се 
регулира от двустранни споразумения.

Or. en

Изменение 42
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

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

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

Or. en

Изменение 43
Zbigniew Ziobro

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) Държавите членки се насърчават 
по-специално да въведат по-интегриран 
подход по отношение на 
инспектирането на труда. Също така е 
необходимо да се разработят общи 
стандарти с цел установяване на 
съпоставими модели, практики и 
минимални стандарти на равнището на 
Съюза.

Or. pl

Изменение 44
Cecilia Wikström

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се гарантира пълна правна яснота на командированите работници и да се 
защитят предприятията, които действат добросъвестно, отговорността трябва 
винаги да се носи от прекия работодател, независимо от неговата позиция във 
веригата от подизпълнители.
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Изменение 45
József Szájer

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 46
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik
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Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

В съответствие със заличаването на член 12.
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Изменение 47
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

(24) Предвид преобладаващите случаи 
на възлагане на подизпълнители в 
сектора на строителството и с оглед 
защитата на правата на 
командированите работници е
препоръчително в този сектор в 
допълнение към работодателя или освен 
него поне изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, да
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
може 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 48
Cecilia Wikström

Предложение за директива
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

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 49
József Szájer

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
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Or. en

Изменение 50
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

В съответствие със заличаването на член 12.

Изменение 51
Cecilia Wikström

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 

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

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 52
József Szájer

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 

заличава се
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искания за неизплатени плащания 
или възстановяване на неправомерно 
удържани данъци или осигурителни 
вноски.

Or. en

Изменение 53
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

В съответствие със заличаването на член 12.

Изменение 54
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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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 55
Zbigniew Ziobro

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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невъзможно гарантирането на 
еднакво равнище на защита за 
командированите работници 
навсякъде в Съюза.

Or. pl

Изменение 56
Eva Lichtenberger

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
между доставчиците на услуги.

В съответствие с член 3 от
Директива 96/71/ЕО, настоящата 
директива създава инструменти за 
изпълнение, необходими за равното 
третиране на командированите 
работници по отношение на общия 
ред и условия на работа, които се
прилагат на мястото на извършване 
на услугата, определени от 
националното законодателство или 
практиката на държавите членки, и 
следователно допринася за лоялната 
конкуренция на единния пазар.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да гарантира правилно и всеобхватно прилагане на 
инструментите за изпълнение, необходими за равното третиране на 
командированите работници.

Изменение 57
Giuseppe Gargani

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

определен от държава членка, в 
съответствие с националното 
законодателство и/или практики, за 
целите на прилагането на настоящата 
директива;

Or. it

Изменение 58
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 59
Giuseppe Gargani

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Компетентните органи могат да 
включват бюрата за връзка в 
съответствие с член 4 от Директива 
96/71/ЕО;

Or. it

Изменение 60
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 61
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 62
Giuseppe Gargani

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. it

Изменение 63
Eva Lichtenberger

Предложение за директива
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Връзка с други актове на Европейския 

съюз
1. Настоящата директива не засяга 
Регламент Рим I, по-специално 
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 2004 г. за координация на 
системите за социално осигуряване и 
Регламент (ЕО) № 987/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 септември 2009 г. за 
установяване процедурата за 
прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност.
2. Ако разпоредба на настоящата 
директива противоречи на друг акт 
на ЕС, се прилага разпоредбата, 
която гарантира най-висок стандарт 
на закрила на работниците.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изясни връзката между настоящата директива и Регламент Рим 
I. Параграф 2 има за цел да избегне заобикалянето от страна на дружествата чрез 



PE504.132v01-00 20/62 AM\925006BG.doc

BG

осигуряване на прилагането на най-високия стандарт на закрила на работниците.

Изменение 64
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предотвратяване на нарушения и 
заобикаляне на разпоредбите

Елементи, свързани с 
командироването

Or. it

Изменение 65
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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:

1. 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 
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установено.

Изменение 66
József Szájer

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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:

1. 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 само:

Or. en

Изменение 67
Eva Lichtenberger

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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, 

1. За целите на въвеждането, 
прилагането и осигуряването на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО
командироващото работници 
предприятие предоставя на
компетентните органи при поискване 
доказателства, че действително 
извършва съществени дейности, 
различни от чисто 
вътрешноуправленски дейности, на 
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различни от чисто 
вътрешноуправленски и/или 
административни дейности. Тези 
елементи могат да включват:

територията на държавата членка 
по установяване.

Компетентните органи вземат 
предвид всички фактически елементи, 
които окачествяват тези дейности. 
Тези елементи могат да включват, но не 
се ограничават до:

Or. en

Обосновка

Важно е да се обърне внимание на широк кръг от фактически елементи, за да бъде 
възможно да се направи оценка на индивидуалния случай на командироване.

Изменение 68
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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:

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

Or. en

Изменение 69
Giuseppe Gargani
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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:

1. 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 70
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 71
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

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

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

Or. en

Изменение 72
Cristian Silviu Buşoi

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

Заличаване с цел да се вземе предвид положението на новоустановените МСП, които 
могат от началото да получат договор и да използват командировани работници. В 
такъв случай те автоматично ще имат по-нисък оборот в държавата членка по 
установяване, но това няма да се отрази на действителния характер на 
дружеството в ситуацията на установяване.

Изменение 73
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 74
Cristian Silviu Buşoi

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 75
József Szájer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 76
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. 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 
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 78
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 заличава се
Роля на бюрата за връзка

За целите на настоящата директива 
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държавите членки, в съответствие с 
националното законодателство и/или 
практики, определят един или повече 
компетентни органи, които могат да 
включват бюрото(бюрата) за връзка, 
посочени в член 4 от 
Директива 96/71/ЕО.
Данните за връзка на компетентните 
органи се съобщават на Комисията и 
на останалите държави членки. 
Комисията публикува и редовно 
актуализира списъка на 
компетентните органи и на бюрата 
за връзка.

Or. it

Изменение 79
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 80
József Szájer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 81
Giuseppe Gargani

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 

заличава се
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различните минимални ставки на 
заплащане и техните съставни 
елементи, метода, използван за 
изчисляване на дължимото 
възнаграждение, и 
квалификационните критерии за 
класифициране в различни категории 
на заплащане, по достъпен и 
прозрачен начин на доставчиците на 
услуги от други държави членки и на 
командированите работници.

Or. it

Изменение 82
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 83
Cecilia Wikström

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3



PE504.132v01-00 30/62 AM\925006BG.doc

BG

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 
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 84
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

държавата членка, отправила искането, 
с оглед намирането на решение. В 
случай на евентуални трайни 
проблеми при обмена на информация, 
Комисията следва да се намеси, за да 
помогне на държавите членки при 
разрешаването на проблема.

Or. en

Изменение 85
Eva Lichtenberger

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 а (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. Комисията съставя 
публично достъпен списък на 
несъдействащите органи, за които е 
била уведомена.

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да се подобри административното сътрудничество, което 
сериозно се възпрепятства, ако държавите членки не съдействат.

Изменение 86
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 87
József Szájer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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.

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

Or. en

Изменение 88
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предоставят 
информацията, поискана от други 

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

държави членки или от Комисията, по 
електронен път във възможно най-
кратък срок – най-късно до 2 седмици от 
получаване на искането. Когато 
искането е с неотложен характер, 
информацията трябва да бъде 
изпратена в рамките на три дни от 
получаване на искането. 

Or. it

Изменение 89
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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.

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

Or. en

Изменение 90
Giuseppe Gargani

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 

заличава се
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информацията се предоставя в срок 
от 24 часа.

Or. it

Изменение 91
József Szájer

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 
пет работни дни.

Or. en

Изменение 92
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 
два работни дни.

Or. en
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Изменение 93
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 94
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При посочените в член 3, параграфи 1 
и 2 и член 9, параграф 1 обстоятелства 
държавата членка по установяване на 
доставчика на услуги оказва съдействие 
на държавата членка, в която се 
извършва командироването, за да се 
гарантира спазването на условията, 
приложими по силата на 
Директива 96/71/ЕО и на настоящата 
директива.
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конкретни факти, които сочат за 
наличието на евентуални 
нередности.

Or. it

Изменение 95
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. По повод на всяко предоставяне на 
услуги или във връзка с всеки доставчик 
на услуги компетентните органи на 
приемащата държава членка могат също 
да се обърнат към компетентните 
органи на държавата членка по 
установяване с искане за предоставяне 
на информация относно законността на 
установяването на доставчика на 
услуги. Компетентните органи на 
държавата членка по установяване 
предоставят тази информация в 
съответствие с член 6.

Or. it

Изменение 96
Eva Lichtenberger

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 

1. С цел да се подобри изпълнението 
на Директива 96/71/ЕО, държавите 
членки, могат, при пълно спазване на 
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мерки за контрол: принципа на недискриминация, да
контролират всички елементи, които 
са необходими, за да се провери 
спазването на членове 3 и 5 от 
Директива 96/71/ЕО и член 3 от 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да се гарантира, че държавите членки запазват правото и 
отговорността си да контролират условията на труд, като същевременно се 
гарантира, че тези проверки продължават да бъдат недискриминационни и 
пропорционални. С изчерпателен списък от административни изисквания, както са 
зададени от Комисията, няма да може да се актуализира практиката, свързана с 
контрола, и да се приспособи към нови технологии или нови изисквания.

Изменение 97
Giuseppe Gargani

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. it

Изменение 98
József Szájer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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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 99
Giuseppe Gargani

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) задължение за доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка, да 
представи декларация пред отговорните 
национални компетентни органи 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. it
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Изменение 100
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 101
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 102
Giuseppe Gargani

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

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

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it

Изменение 103
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 104
Giuseppe Gargani

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.

заличава се

Or. it

Изменение 105
Eva Lichtenberger

Предложение за директива
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 106
József Szájer

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Възлагане на подизпълнители –

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

Or. en

Изменение 107
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Възлагане на подизпълнители –

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

Or. en

Обосновка

Солидарната отговорност не е правило в ЕС, тъй като съществува само в някои 
държави членки. Това излишно пречи на правилата за отговорност на държавите 
членки, които зависят от правната им култура. Такава система ще създаде тежест 
за МСП и би могла да обезкуражи подизпълнението на дружествата, които се 
ползват от командировани работници. Затова настоящата разпоредба следва да 
бъде заличена, което също така ще позволи на държавите членки, които имат такава 
система, да я запазят.

Изменение 108
Cecilia Wikström

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират, че 
прекият работодател е длъжен да 
плати всички неизплатени 
възнаграждения, предвидени в член 11, 
параграф 5, буква а), 
възстановяването на прекомерно 
високите разходи в съответствие с 
член 11, параграф 5, буква б), всички 
плащания със задна дата или 
възстановяване на данъци или 
осигурителни вноски. Това се 
гарантира също така и след 
завръщането на служителя в родната 
му страна или в друга държава 
членка. Държавите членки могат да 
прилагат по-строги правила на 
национално равнище или да въведат 
такива правила.
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a) всякакви неизплатени нетни 
възнаграждения, съответстващи на 
минималните ставки на заплащане, 
и/или дължими вноски към общи 
фондове или институции на 
социалните партньори, доколкото те 
се уреждат от член 3, параграф 1 от 
Директива 96/71/ЕО;
б) всякакви плащания със задна дата 
или възстановяване на неправомерно 
удържани от заплатата на 
работника данъци или осигурителни 
вноски.

Or. en

Изменение 109
Eva Lichtenberger

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавата членка без 
дискриминация предприема 
необходимите мерки, за да гарантира, 
че дадено предприятие може да бъде 
подведено под отговорност, в 
допълнение към работодателя и/или
вместо него, за задълженията на
техните подизпълнители по 
отношение на следното:
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неизплащане на следното:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение предвижда всеобхватна клауза за солидарна отговорност.

Изменение 110
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. 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 се насърчават да 
въведат система, в която
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 111
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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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 могат да 
предвидят, че изпълнител, който е 
изпълнил своите задължения за 
финансов и правен анализ, не може да 
бъде подвеждан под отговорност по 
параграф 1. Ако се въведат такива 
системи, те 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 112
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Глава 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ТРАНСГРАНИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛОБИ И 
САНКЦИИ

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it
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Изменение 113
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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
настоящата глава, се прилагат за 
трансграничното изпълнение на
финансови административни санкции 
и/или глоби, наложени на доставчик на 
услуги, установен в една държава 
членка, поради неспазване на 
приложимите правила относно 
командироването на работници в
друга държава членка.

Or. en

Изменение 114
Giuseppe Gargani

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 

(Не се отнася до българския текст.)
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членка на доставчик на услуги, 
установен в друга държава членка.

Or. it

Изменение 115
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 116
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с действащите 
законови и подзаконови разпоредби и 
административни практики в държавата 
членка на органа заявител последният 

(Не се отнася до българския текст.)
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може да поиска от компетентния орган в 
друга държава членка да събере 
вземанията във връзка със санкция или 
глоба или да нотифицира решение за 
налагане на санкция или глоба, 
дотолкова, доколкото съответните 
действащите законови и подзаконови 
разпоредби и административни 
практики в държавата членка на органа, 
към който е отправено искане, 
позволяват такива действия при 
подобни искания или решения.

Or. it

Изменение 117
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it

Изменение 118
Giuseppe Gargani
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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.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it

Изменение 119
Evelyn Regner

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 изиска 
превантивно обезпечаване и 
конфискация на активи за 
ограничаване на риска от несъбиране 
на вземанията, докато съответният иск 
и/или инструментът, който позволява
неговото изпълнение в държавата 
членка заявител, са предмет на 
обжалване в съответната държава 
членка, освен ако е възможно 
изпълнение в държавата членка, към 
която е отправено искането, 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 
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възможност на съответните 
работници да се присъединят към 
системата за социално осигуряване на 
приемащата държава членка.

Or. en

Изменение 120
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it

Изменение 121
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В искането за информация относно 
събирането на вземанията във връзка 
със санкция или глоба, както и за 
нотифициране на решение по такива 
въпроси, се посочват най-малко:

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it
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Изменение 122
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it

Изменение 123
Eva Lichtenberger

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да обхване случаите на тези страни, в които, например, 
органите по труда не са същински публични органи.
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Изменение 124
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Основания за отказ

Компетентните органи в държавата 
членка, към която е отправено 
искането, могат да отхвърлят искане 
за събиране на вземания или за 
нотифициране на решение, ако 
искането е непълно или явно не 
съответства на съответното 
решение или ако разходите, 
необходими за събиране на 
вземанията във връзка със 
санкция/глоба, са непропорционални 
по отношение на сумата, която 
подлежи на събиране.

Or. en

Изменение 125
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст.)
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решението на съответния национален 
орган по въпроса.

Or. it

Изменение 126
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът, към който е отправено 
искане, препраща на органа заявител
сумите, събрани във връзка с 
посочените в настоящата глава глоби 
или санкции.

1. Сумите, събрани във връзка с 
посочените в настоящата глава санкции 
и/или глоби, остават при органа, към 
който е отправено искането.

Or. en

Изменение 127
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът, към който е отправено 
искане, препраща на органа заявител 
сумите, събрани във връзка с 
посочените в настоящата глава глоби 
или санкции.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it

Изменение 128
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2
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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.

заличава се

Or. en

Изменение 129
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 събирането 
на вземания, той информира органа 
заявител и предоставя оправдателни 
документи за тези разходи.

Or. en
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Изменение 130
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато по събирането на вземанията 
възникне специфичен проблем или то 
се отнася за много голяма сума, 
органът заявител и органът, към 
който е отправено искане, могат да 
се споразумеят за ред на 
възстановяване, специфичен за 
конкретния(ите) случай(и).

заличава се

Or. en

Изменение 131
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от разпоредбите на 
параграф 2 компетентният орган на 
държавата членка заявител 
продължава да носи отговорност пред 
държавата членка, към която е 
отправено искането, за всички 
разходи и загуби, причинени в 
резултат от действия, смятани за 
неоснователни, доколкото се 
отнасят до глобата или санкцията 
по същество или до валидността на 
инструмента, издаден от органа 
заявител за целите на изпълнението, 
и/или всякакви предпазни мерки, 
взети от органа заявител.

заличава се

Or. en
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Изменение 132
Giuseppe Gargani

Предложение за директива
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от разпоредбите на 
параграф 2 компетентният орган на 
държавата членка заявител продължава 
да носи отговорност пред държавата 
членка, към която е отправено искането, 
за всички разходи и загуби, причинени в 
резултат от действия, смятани за 
неоснователни, доколкото се отнасят до 
глобата или санкцията по същество или 
до валидността на инструмента, издаден 
от органа заявител за целите на 
изпълнението, и/или всякакви 
предпазни мерки, взети от органа 
заявител.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it

Изменение 133
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Клауза за преглед

В срок от три години след датата, 
посочена в член 20, Комисията, в 
консултация с държавите членки, 
извършва преглед на прилагането на 
настоящата глава, по-специално на 
натрупания опит и ефективността 
на системата за трансгранично 
осигуряване на изпълнението на 
административни санкции и/или 
глоби, с оглед на евентуални 
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предложения за необходими 
изменения или промени.

Or. en

Изменение 134
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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], или 
чрез други установени методи за 
сътрудничество, по които 
държавите членки се споразумяват за 
всеки отделен случай, или чрез 
двустранни споразумения.

Or. en


