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КРАТКА ОБОСНОВКА

Със своите решения по делата Viking (C-438/05), Laval (C-341/05), Rüffert (C-346/06) и 
Комисия/Люксембург (C-319/06) Съдът на ЕС ясно показа непригодността на 
действащата понастоящем Директива 96/71/EО. Правата и защитните мерки, които тя 
предвижда, бяха и продължават да бъдат заобикаляни от дружествата, отчасти защото 
държавите членки не са успели да ги въведат и приложат в достатъчна степен.

Директива 96/71/ЕО, за чието изпълнение беше внесена настоящата директива, има за 
цел да гарантира, в рамките на свободното движение на услуги, минималната закрила 
на командированите работници, и по-специално член 3 има за цел да гарантира 
минималните ставки на заплащане, условията на труд, безопасността и защитата на 
здравето от страна на приемащата държава членка. Трябва да се подчертае, че в случая 
става въпрос – както става ясно от член 3, параграф 7 – за минимални, а не максимални 
стандарти, за разлика от това, което сочи най-новото тълкуване на Съда на ЕС.

Докладчикът счита, че целта на Директивата за осигуряване на изпълнението е да се 
гарантира правилното прилагане и изпълнение на Директива 96/71/ЕО, да се създадат 
условия за лоялна конкуренция по отношение на националните дружества и 
конкуренти от Европейския съюз, да се предотврати заобикалянето на Директива 
96/71/ЕО и да се гарантира, че работниците и правата им са защитени, за да се 
предотврати несправедливото третиране на местни и командировани работници и 
дискриминацията по отношение на тях въз основа на националност.

В центъра на вниманието на предложените изменения на докладчика е подобряването 
на транспонирането и прилагането на законодателството. Това може да бъде 
постигнато само чрез по-добро административно сътрудничество и по-ефективни 
механизми за мониторинг и контрол и строги правила за отговорността.

По отношение на административното сътрудничество докладчикът би искал да 
подчертае факта, че компетентните органи в държавите членки, които са отговорни за 
изпълнението на задачите, определени в Директива 96/71/ЕО и в настоящата директива, 
следва да имат неограничена свобода на действие. Ако дружествата могат да 
осъществяват дейност без граници, компетентните органи на държавите членки следва 
също така да бъдат в състояние да действат безпрепятствено на трансгранично 
равнище, по-специално чрез бърза, небюрократична помощ от страна на равностойните 
им органи.

Измененията на членове 6 и 7 са насочени едновременно към опростяване на 
взаимопомощта между органите и към придаването на задължителен характер на 
предоставянето на такава помощ от страна на държавите членки. Това следва също да 
се прилага по отношение на исканията за документи и тяхното предоставяне и 
разпитването на лица. Лицата, компетентни по предоставянето на възнаграждения, 
защитата на здравето и безопасността, обикновено не пребивават в приемащата 
държава членка; това важи и за командированите работници поради ограничения им 
престой в приемащата държава членка. Следователно не е възможно да се правят 
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справки до инспекционните агенции в приемащата държава членка, така че помощта е 
достъпна само чрез официалните канали.

Докладчикът също така предлага по-отворено определение на „компетентен орган“ в 
член 2. Държавите членки следва също така да могат да определят други органи или 
участници за изпълнение на задачите, посочени в настоящата директива.

Докладчикът счита, че комисията по правни въпроси следва също да изясни връзката 
между настоящата директива и други европейски законодателни актове. Следователно 
е добавен нов член. Принципът на закрила на работниците, които имат право на 
минимални права по силата на настоящата директива и Директива 96/71/EU, изисква, в 
случай на евентуално прилагане на друго европейско законодателство, да се прилагат 
онези разпоредби, които са по-благоприятни за работника.

Докладчикът приветства минималните стандарти за мерките за контрол, които трябва 
да бъдат предприети от държавите членки. Те трябва да бъдат ефективни и достатъчно 
гъвкави, за да се даде възможност на органите на държавите членки да реагират в 
случай на заобикаляне на съществуващите мерки за контрол. Мерките за контрол, 
предложени в член 9, следва да се разбират като минимални мерки. Държавите членки 
следва да решат дали да предприемат допълнителни мерки.

Докладчикът вярва, че всеобхватната солидарна отговорност ще окаже двойно 
въздействие: от една страна, превантивно, тъй като дружествата ще бъдат задължени да 
правят внимателен подбор, когато възлагат дейност на подизпълнители; от друга 
страна, работниците ще имат по-голям шанс да бъдат изпълнени техните искания и 
приспадането на данъци и социални осигуровки ще бъде защитено.

Като цяло трябва да бъде поддържан принципът на равно третиране на местните 
работници и работниците от други държави членки; по-специално трябва да се избягва 
нелоялната конкуренция по отношение на заплащането и условията на труд и трябва да 
се осигури спазване на националните и регионалните колективни трудови договори. 
Затова настоящата директива ще създаде подходящи инструменти и мерки за контрол с 
цел мониторинг на трудовите стандарти и осигуряване на тяхното спазване.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 

(10) Адекватното и ефективно 
прилагане и осигуряване на 
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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.

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, 
като се подчертава важната роля на 
инспекциите по труда и социалните 
партньори в това отношение.

Or. en

Изменение 2
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) Следва да бъдат определени още 
по-конкретно задълженията на 
държавите членки да направят 
информацията относно реда и условията 
на работа общодостъпна и безплатна и 
да предоставят ефективен и безплатен 
достъп до нея не само за доставчиците 
на услуги от други държави членки, но 
и за съответните командировани 
работници.

Or. en

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Командированите работници 
следва да имат лично право на 
информация и съвети относно 
техните права, задължения и 
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действащите ред и условия на 
работа.

Or. en

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) За да се осигури правилното 
прилагане и с цел мониторинг на 
спазването на съществените правила 
относно реда и условията на работа, 
които трябва да бъдат спазвани по 
отношение на командированите 
работници, държавите членки следва да 
прилагат всички необходими мерки за 
контрол или административни 
формалности към предприятията, които 
командироват работници с цел 
предоставяне на услуги; не следва да се 
ограничава възможността за 
предприемане на други мерки за 
контрол.

Or. en

Изменение 5
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.

(24) С оглед защитата на правата на 
командированите работници е 
необходимо да се гарантира, че
предприятие, което наема 
подизпълнител за предоставяне на 
услуги, може да бъде подведено под 
отговорност за задълженията в 
допълнение към този подизпълнител 
и/или вместо него или всяко друго 
междинно лице.

Or. en

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В определени случаи в заличава се
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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.

Or. en

Изменение 7
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
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Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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. Независимо от това 
държавите членки следва да 
гарантират, че са предвидени 
ефективни административна глоби 
и/или санкции, които осигуряват 
спазването на Директива 96/71/ЕО и 
на настоящата директива.

Or. en

Изменение 9
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. Доброто 
сътрудничество между държавите 
членки е от съществено значение за 
правилното прилагане на Директива 
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96/71/ЕО, както и за създаване на 
равнопоставени условия за 
дружествата и работниците.

Or. en

Изменение 10
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
установява основна обща рамка от 
целесъобразни разпоредби, мерки и 
механизми за контрол, необходими за
по-добро и уеднаквено в по-голяма 
степен въвеждане, прилагане и 
осигуряване на изпълнението на 
практика на Директива 96/71/ЕО, в т.ч. 
мерки за предотвратяване и 
санкциониране на всякакъв вид 
нарушения и заобикаляне на 
приложимите правила.

1. Настоящата директива предвижда
разпоредби, мерки и механизми за 
контрол, с цел да се гарантира по-
добро и уеднаквено в по-голяма степен 
въвеждане, прилагане и осигуряване на 
изпълнението на практика на 
Директива 96/71/ЕО от страна на 
държавите членки, в т.ч. мерки за 
предотвратяване и санкциониране на 
всякакъв вид нарушения и заобикаляне 
на приложимите правила.

Or. en

Изменение 11
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.

С настоящата директива се цели да се 
гарантира спазване на подходящо 
равнище на защита на правата на 
работниците, командировани с цел 
трансгранично предоставяне на услуги,
и да се насърчи лоялната конкуренция 
между доставчиците на услуги.
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Or. en

Изменение 12
Предложение за директива
Член 2 – 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“ е всеки орган, 
определен от държава членка да 
изпълнява функции по силата на 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 13
Предложение за директива
Член 2 – 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;

Or. en

Изменение 14
Предложение за директива
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Отношения с други законодателни 

актове на Съюза
1. Настоящата директива не засяга 
Регламент Рим I, по-конкретно 
прилагането на правото, което 
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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 
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 Съюза, уреждащ специални 
сектори, се прилага разпоредбата, 
която гарантира по-висок стандарт 
на закрила на работниците.

Or. en

Изменение 15
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 
членка, 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:

Or. en
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Изменение 16
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, 
е направена безплатно обществено 
достояние и е ясна, недвусмислена и 
леснодостъпна, от разстояние и по 
електронен път, във формат и по 
стандарти на уебсайтовете, които 
гарантират достъпа за лица с 
увреждания, както и да гарантират, че 
бюрата за връзка или останалите 
компетентни национални структури, 
посочени в член 4 от 
Директива 96/71/ЕО, са в състояние да 
изпълняват ефективно своите задачи.

Or. en

Изменение 17
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 

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

евентуални случаи на незаконни 
транснационални дейности.

Or. en

Изменение 18
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Сътрудничеството на държавите 
членки включва също така 
разпитване на лица и изпращане и 
връчване на документи на органа 
заявител.

Or. en

Изменение 19
Предложение за директива
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Държавите членки гарантират 
поверителността на информацията, 
която обменят, в съответствие с 
правото на Съюза за защита на 
данните, както и с националното им 
право и националните им практики.

Or. en

Изменение 20
Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Задължението, предвидено в 
параграфи 1 и 2, не включва задължение 

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

за държавата членка по установяване да 
извършва фактически проверки и 
контрол на територията на приемащата 
държава членка, където се предоставя 
услугата. Посочените проверки и 
контрол се извършват от органите на 
приемащата държава членка в 
съответствие с член 10 и при спазване 
на правомощията за надзор, предвидени 
в националното законодателство, 
практики и административни процедури 
на приемащата държава членка, както и 
на правото на Съюза.

Or. en

Изменение 21
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, които включват най-малко:

Or. en

Изменение 22
Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и мониторинг 
на спазването на установените в 

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

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

Or. en

Изменение 23
Предложение за директива
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 Директива 96/71/ЕО и
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 
Директива 96/71/ЕО и на настоящата 
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задълженията по настоящата директива. директива и/или на осигуряване на 
изпълнението на задълженията по 
Директива 96/71/ЕО и по настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 24
Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки осигуряват 
необходимите механизми, така да се 
гарантира, че командированите 
работници могат да получат всички 
вземания, които им се дължат по 
тяхното трудово правоотношение.
Настоящият параграф се прилага 
също така в случаи, когато 
командированите работници са се 
върнали от държавата членка, в 
която е било извършено 
командироването.

Or. en

Изменение 25
Предложение за директива
Член 11 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В случай че изискванията, 
определени от държавите членки 
съгласно член 9, параграф 1, буква б), 
не са изпълнени, върху работодателя 
пада доказателствената тежест за 
това, че не са приложени 
съответните  правила.

Or. en
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Изменение 26
Предложение за директива
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 27
Предложение за директива
Член 11 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

a) всички неизплатени 
възнаграждения, които биха били 
дължими съгласно приложимите ред 
и условия на работа, обхванати от 
член 3 от Директива 96/71/ЕО;
б) възстановяване на прекомерно 
високи разходи спрямо нетното 
възнаграждение или качеството на 
настаняването, удържани или 
приспаднати от възнаграждението за 
предоставено от работодателя 
настаняване.
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Настоящият параграф се прилага 
също така в случаи, когато 
командированите работници са се 
върнали от държавата членка, в 
която е било извършено 
командироването.

Or. en

Изменение 28
Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки гарантират, 
че командированите работници, 
които образуват съдебни или 
административни производства, са 
защитени от всяка форма на 
неблагоприятно третиране от 
страна на работодателя.

Or. en

Изменение 29
Предложение за директива
Член 12 – параграфи 1 и 2

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 

1. Държавите членки гарантират, че 
предприятие, което наема 
подизпълнител за предоставяне на 
услуги, може да бъде подведено под 
отговорност за задълженията в 
допълнение към този подизпълнител 
и/или вместо него или всяко друго 
междинно лице.



PE502.130v01-00 20/25 PA\922879BG.doc

BG

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 
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 
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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 30
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 
възпрепятства прилагането на вече 
съществуващи по-строги правила на 
национално равнище, нито 
въвеждането им.

Or. en
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Изменение 31
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, Комисията прави 
преглед на прилагането на настоящия 
член с оглед предлагането, където е 
целесъобразно, на всякакви необходими 
изменения или модификации.

Or. en

Изменение 32
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en



PA\922879BG.doc 23/25 PE502.130v01-00

BG

Изменение 33
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 34
Предложение за директива
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en



PE502.130v01-00 24/25 PA\922879BG.doc

BG

Изменение 35
Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят правила 
относно приложимите санкции в 
случай на нарушение на националните 
разпоредби, приети по силата на 
настоящата директива, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че 
тези правила се изпълняват и 
спазват. Предвидените санкции са 
ефективни, пропорционални и с 
възпиращ ефект. Държавите членки 
нотифицират тези разпоредби на 
Комисията най-късно до [….. дата на 
транспонирането] г. Те нотифицират 
незабавно всички последващи техни 
изменения.

Държавите членки определят
санкциите, които се налагат в случай 
на нарушение на националните 
разпоредби, приети по силата на 
настоящата директива, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че 
те се изпълняват. Предвидените 
санкции са ефективни, пропорционални 
и с възпиращ ефект. Държавите членки 
нотифицират тези разпоредби на 
Комисията най-късно до [….. дата на 
транспонирането] г. Те нотифицират 
незабавно всички последващи техни 
изменения.

Or. en

Изменение 36
Предложение за директива
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Клауза за запазване равнището на 

защита – По-благоприятни 
разпоредби

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

Or. en


