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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0080/2006, внесена от José Camacho, с португалско 
гражданство, от името на „Federatie van de Portuguese Gemeenschap in 
Nederland“, относно предполагаеми нарушения на правата на 
работниците в Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че нидерландските органи носят вина за нарушаване 
на основните права и свободи на гражданите на Европейския съюз, като налагат 
извънредно високи такси на чуждите работници за документите, с които се 
удостоверява разрешението им за пребиваване. Вносителят на петицията отбелязва, че 
съгласно Директива 73/148/ЕИО на Съвета относно премахването на ограниченията за 
движение и пребиваване на гражданите на държавите-членки в рамките на Общността 
по отношение на установяването и предоставянето на услуги, документите за 
пребиваване, които се издават на граждани на дадена държава-членка, се предоставят и 
подновяват безплатно или срещу заплащане на сума, която не надвишава сумите и 
таксите, които се дължат за издаването на личните карти на граждани. Тези разпоредби 
се прилагат и към документи и удостоверения, които се изискват за издаването и 
подновяването на такива документи за пребиваване. Вносителят се позовава и на 
експлоатацията, на която са подложени португалските сезонни работници в 
Нидерландия, след като са наети от непочтени дружества, които предоставят работна 
ръка. Затова той иска от Парламента да се намеси, за да се гарантира, че принципите на 
ЕС, отнасящи се до свободното движение на работна ръка и правата на работниците в 
Нидерландия, ще бъдат спазвани.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 май 2006 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.
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3. Междинен отговор от Комисията, получен на 7 май 2007 г.

Вносителят на петицията действа от името на Federação da Comunidade Portuguesa na 
Holanda (FCPH), която е обединяваща организация на португалската общност в 
Нидерландия, и иска намеса по два различни въпроса. Първият въпрос се отнася до 
високата цена за придобиване на документи за пребиваване. Вторият въпрос се отнася 
до твърденията за експлоатация на португалските работници на временна работа в 
Нидерландия. Последното засяга сезонните работници, които се набират в Португалия 
от мними трудови агенции или непочтени посредници. Тези португалски работници са 
били лишавани от своята свобода и неприкосновеност, като са подлагани на заплахи и 
агресивни действия и не им е заплащано изцяло това, на което имат право.

- Забележки по отношение на високата цена за придобиване на документи за 
пребиваване

Комисията е запозната с проблемите, посочени в петицията относно високите такси, 
начислявани на граждани на ЕС и членове на техните семейства за издаване на 
разрешения за пребиваване в Нидерландия.

Комисията счита, че тези такси, независимо от тяхното естество и наименование 
('leges', административни разходи, разходи за обработка, разходи за изпращане и т.н.), 
не трябва да надвишават сумите и таксите, събирани от нидерландските органи за 
издаване на лични карти на нидерландски граждани.

Комисията вече поиска обяснения от Нидерландия относно сумите и таксите за 
разрешения за пребиваване, издавани на граждани на ЕС и членове на техните 
семейства. Комисията, след като прецени, че отговорът от Нидерландия не я 
удовлетворява, в тази връзка взе решение да сезира Съда съгласно член 226 от 
Договора за ЕО.

- Оценка на аспектите, свързани с условията на труд, в това число тези на временните 
работници

Когато даден работник се премести от една държава-членка на работа в друга държава-
членка, обикновено съществуват две възможности. Първо, работникът се ползва от 
свободата на движение в рамките на ЕС, влиза в трудови правоотношения в дадена 
държава-членка и става част, постоянно или временно, от пазара на труда на тази 
държава. В този случай приложимото право към индивидуалния трудов договор се 
определя от Римската конвенция1. 

Съгласно тази конвенция, при липса на избор на право от страните, и ако от цялостните 

                                               
1 Член 6 от Римската конвенция от 1980 г. относно приложимото право към договорните задължения 
(консолидирана версия) - Официален вестник C 027 , 26/01/1998 г. стр. 0034 – 0046. Трябва да се 
отбележи, че Римската конвенция е международен документ, подписан от страните по Договора за 
създаване на Европейската икономическа общност. Конвенцията не е документ на общностното право в 
строгия смисъл на думата. Следователно конвенцията е приложима единствено след като бъде 
ратифицирана. Вследствие от това тя е валидна за всички „стари“ държави-членки и постепенно влиза в 
сила в държавите-членки, присъединили се към ЕС през 2004 г.
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обстоятелства не произтича, че договорът е в по-тясна връзка с друга страна, 
приложимото право към индивидуалния трудов договор е правото на държавата, в 
която наетото лице обичайно извършва работата по изпълнение на договора си, или ако 
лицето не извършва обичайно работата си в която и да е страна, правото на страната, в 
която се намира дружеството, чрез която е ангажиран на работа. 

Във всеки случай, при трудов договор, изборът на право, направен от страните, не 
трябва да лишава наетото лице от защитата, която му осигуряват задължителните 
разпоредби на правото, което би било приложимо съгласно Конвенцията при липсата 
на избор. 

Като цяло приложимото право във въпросните случаи е нидерландското право, което 
включва цялото трудово законодателство и валидните колективни трудови 
споразумения. Информация за различните части от законодателството може да се 
получи от органите и/или от социалните партньори. Повечето от държавите-членки 
предоставят информация за трудовото законодателство, например на интернет сайт на 
няколко езика. Това, обаче, е въпрос на национална юрисдикция и няма общностно 
законодателство, което да задължава отделните държави-членки да предвиждат това. 

Трябва да се напомни, че съгласно член 39 от Договора за Европейския съюз гражданин 
на ЕС, който работи в друга държава-членка, трябва да се третира по абсолютно същия 
начин като неговите колеги, граждани на тази държава, по отношение наред с всичко 
друго на условията на труд (например, възнаграждение, освобождаване и 
възстановяване на работа, обучение).

Другата възможност за даден работник да се премести от една държава-членка на 
работа в друга държава-членка е да бъде командирован в рамките на предоставянето на 
услуги. В този случай работникът е нает от работодател, установен в приемната страна 
през периода на командировката, и е временно командирован на територията на друга 
държава-членка с цел предоставяне на услуги там. В този случай може да се приложи 
Директива 96/71/ЕО1. 

Директива 96/71/ЕО определя, че редът и условията на трудовия договор, както са 
установени във въпросната  директива, предвидени в законодателството и/или в 
колективните трудови споразумения, които са обявени за универсално приложими в
страната, където се извършва работата, трябва да бъдат гарантирани на работника, 
който е временно командирован в тази страна, независимо от законодателството, 
уреждащо трудовите правоотношения. Директивата определя следния ред и условия на 
трудовия договор: максималната продължителност на работата и минималната 
продължителност на почивката, минималните платени годишни отпуски, минималните 
ставки на заплащане, условията за предлагане на работници за наемане на работа, 
здравето, безопасността и хигиената на работното място, защитните мерки по 
отношение на условията за наемане на работа на бременни жени или родилки, деца и 
младежи, и равното третиране на мъжете и жените и другите разпоредби за 
недискриминация. 

                                               
1 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно 
командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, ОВ № L 18/1 от 21.1.1997 г..
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Освен това Директива 96/71/ЕО задължава държавите-членки да вземат съответните 
мерки, за да предоставят без ограничение информация за реда и условията на работа на 
работниците и хората, предоставящи услуги. Такива мерки, които включват 
публикуване на брошури и листовки на няколко езика и на интернет сайтове, са 
описани в доклада на службите на Комисията, приет на 4 април 2006 г.1. 

Комисията е предприела и редица други действия за подобряване на положението по 
отношение на обмена на информация, както и в съобщението на Комисията от 4 април 
2006 г.2. От държавите-членки е поискано да задълбочат усилията си, наред с всичко 
друго, за подобряване на достъпа до информация.

Независимо дали даден работник е командирован или представлява (временно) част от 
пазара на труда в държавата-членка, и в двата случая националните органи на страната, 
където работниците извършват дейността си, отговарят за мониторинга и въвеждането 
в сила на трудовото законодателство. 

Въпросът за сезонните португалски работници в Нидерландия беше повдигнат на 
заседанието на Техническия комитет по свободното движение на работниците, което се 
състоя на 22 февруари 2006 г. Органите на въпросните две държави-членки посочиха, 
че са наясно с този въпрос, и че си сътрудничат, за да постигнат решение по него. 
Междувременно в Нидерландия се правят разследвания и се провеждат обсъждания 
както на политическо, така и на управленско ниво между нидерландските и 
португалските компетентни органи, като между тях се разменя и информация. 

Що се отнася до препоръката на вносителя на петицията всички договори да отговарят 
на определени изисквания, в това число относно езика/езиците, на които договорите се 
изготвят, съгласно общностното право такива изисквания не съществуват. Въпреки 
това трябва да се спомене, че Директива 91/533/ЕИО3 определя, че на всяко наето лице 
трябва да се предостави документ, съдържащ информация за най-важните аспекти на 
договора или трудовото правоотношение, в това число най-малко, например, 
самоличността на страните по договора, естеството на работата, основното 
възнаграждение и други компоненти на заплащането, както и продължителността на 
работния ден или работната седмица. В случай на служители от друга държава 
информацията трябва също така да съдържа например обезщетенията в брой и под 
друга форма, съпътстващи работата в чужбина, и където е подходящо, условията, които 
уреждат репатрирането на служителя. Задача на националните органи е да наблюдават 
и да прилагат националните разпоредби, които транспонират директивата.  

Въз основа на получената информация не е възможно да се установи дали Директива 
96/71/ЕО е приложима спрямо положението на португалските работници. Необходима 
е следователно още информация, по-специално що се отнася до това кои са 
действителните работодатели на засегнатите португалски работници, в коя държава са 
установени, и каква е връзката между тези действителни работодатели и лицата или 
                                               
1 SEC(2006) 439.
2 COM(2006) 159 окончателен.
3 Директива на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира 
работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение, ОВ 
№ L 288/32 от 18.10.1991 г.
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дружествата, които набират португалските работници.

Комисията се ангажира да държи комисията по петиции информирана за последващото 
развитие на въпроса.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 5 май 2008 г.

- Забележки по отношение на високата цена за придобиване на документи за 
пребиваване

Комисията е запозната с проблемите, повдигнати във въпросната петиция. Става дума 
за такси и допълнителни суми, които се изискват от гражданите на ЕС и от членовете 
на техните семейства за издаването на документи за пребиваване в Нидерландия. 
Комисията счита, че тези такси, независимо от тяхното естество и наименование, 
("leges", административни разходи, разходи за обработка, разходи за изпращане и т.н.) 
не трябва да надвишават таксите и сумите, събирани от нидерландските компетентни 
органи за издаване на лични карти на нидерландски граждани. 

Комисията сезира компетентните органи в Нидерландия, като им бяха поискани 
обяснения относно таксите и сумите, плащани за разрешенията за пребиваване, 
издавани на граждани на ЕС и на членове на техните семейства. В светлината на 
получения от Нидерландия отговор, оценен като неудовлетворителен от нашите 
служби, Комисията впоследствие реши да сезира Съда на основание член 226 от 
Договора за ЕО. 

- Оценка на аспектите, свързани с условията на труд, в това число тези на временните 
работници

Когато даден работник се премести от една държава-членка на работа в друга държава-
членка, обикновено съществуват две възможности. В единия случай работникът се 
ползва от свободата на движение в рамките на ЕС, влиза в трудови правоотношения в 
дадена държава-членка и става част, постоянно или временно, от пазара на труда на 
тази държава. В този случай приложимото право към индивидуалния трудов договор се 
определя от Римската конвенция1. 

Съгласно тази конвенция, при липса на избор на право от страните, и ако от цялостните 
обстоятелства не произтича, че договорът е в по-тясна връзка с друга страна, 
приложимото право към индивидуалния трудов договор е правото на държавата, в 
която наетото лице обичайно извършва работата по изпълнение на договора си, или ако 
лицето не извършва обичайно работата си в която и да е страна, правото на страната, в 
която се намира фирмата, чрез която е ангажиран на работа. 

                                               
1 Член 6 от Римската конвенция от 1980 г. относно приложимото право към договорните задължения 

(консолидирана версия) - Официален вестник C 027 , 26/01/1998 г. стр. 0034 – 0046.  Трябва да се 
отбележи, че Римската конвенция е международен документ, подписан от страните по Договора за 
създаване на Европейската икономическа общност. Конвенцията не е документ на общностното право 
в строгия смисъл на думата. Следователно конвенцията е приложима единствено след като бъде 
ратифицирана. Вследствие от това тя е валидна за всички „стари“ държави-членки и постепенно влиза 
в сила в държавите-членки, присъединили се към ЕС през 2004 г.
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Във всеки случай, при трудов договор, изборът на законодателство, направен от 
страните, не трябва да лишава наетото лице от защитата, която му осигуряват 
задължителните разпоредби на правото, което би било приложимо съгласно 
Конвенцията при отсъствието на избор. 

Като цяло приложимото право във въпросните случаи е нидерландското право, което 
включва цялото трудово законодателство и валидните колективни трудови 
споразумения. Информация за различните части от законодателството може да се 
получи от властите и/или от социалните партньори. Повечето от държавите-членки 
предоставят информация за трудовото законодателство, например на интернет сайт на 
няколко езика. Това, обаче, е въпрос на национална юрисдикция и няма общностно 
законодателство, което да определя такова задължение. 

Трябва да се напомни, че съгласно член 39 от Договора за създаване на Европейския 
съюз гражданин на ЕС, който работи в друга държава-членка, трябва да се третира по 
абсолютно същия начин като неговите колеги, граждани на тази държава, по 
отношение наред с всичко друго на условията на труд (например, възнаграждение, 
освобождаване и възстановяване на работа, обучение).

Другата възможност за даден работник да се премести от една държава-членка на 
работа в друга държава-членка е да бъде командирован в рамките на предоставянето на 
услуги. В този случай работникът е нает от работодател, установен в приемната страна 
през периода на командировката, и е временно командирован на територията на друга 
държава-членка с цел предоставяне на услуги там. В този случай може да се приложи 
Директива 96/71/ЕО1. 

Директива 96/71/ЕО определя, че редът и условията на трудовия договор, както са 
установени във въпросната  директива, предвидени в законодателството и/или в 
колективните трудови споразумения, които са обявени за универсално приложими в 
страната, където се извършва работата, трябва да бъдат гарантират на работника, който 
е временно командирован в тази страна, независимо от законодателството, уреждащо 
трудовите правоотношения. Директивата определя следния ред и условия за наемане на 
работа: максималната продължителност на работата и минималната продължителност 
на почивката, минималните платени годишни отпуски, минималните ставки на 
заплащане, условията за предлагане на работници за наемане на работа, здравето, 
безопасността и хигиената на работното място, защитните мерки по отношение на 
условията за наемане на работа на бременни жени или родилки, деца и младежи, и 
равното третиране на мъжете и жените и другите разпоредби за недискриминация. 

Освен това Директива 96/71/ЕО задължава държавите-членки да вземат съответните 
мерки, за да предоставят без ограничение информация за реда и условията на работа на 
работниците и хората, предоставящи услуги. Такива мерки, които включват 
публикуване на брошури и листовки на няколко езика и на интернет сайтове, са 
описани в доклада на службите на Комисията, приет на 4 април 2006 г.2. 

                                               
1 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно 

командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, ОВ № L 18/1 от 21.1.1997 г..
2 SEC(2006) 439
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Комисията е предприела редица други действия за подобряване на положението по 
отношение на обмена на информация, както и в съобщението на Комисията от 4 април 
2006 г.1. От държавите-членки е поискано да задълбочат усилията си, наред с всичко 
друго, за подобряване на достъпа до информация.

Независимо дали даден работник е командирован или представлява (временно) част от 
пазара на труда в държавата-членка, и в двата случая националните органи на страната, 
където работниците извършват дейността си, отговарят за мониторинга и въвеждането 
в сила на трудовото законодателство. 

Въпросът за сезонните португалски работници в Нидерландия беше повдигнат на 
заседанието на Техническия комитет по свободното движение на работниците, което се 
състоя на 22 февруари 2006 г. Органите на въпросните две държави-членки посочиха, 
че са наясно с този въпрос, и че си сътрудничат, за да постигнат решение по него. 
Междувременно в Нидерландия се правят разследвания и се провеждат обсъждания 
както на политическо, така и на управленско ниво между нидерландските и 
португалските компетентни органи, като между тях се разменя и информация. .

Този въпрос беше още веднъж повдигнат по време на заседанието на Техническия 
комитет по свободното движение на работниците, състояло се на 18 декември 2007 г. 
Португалската делегация заяви, че е имала много добра съвместна работа с 
нидерландската делегация, и че сътрудничеството между двете страни и 
разследванията са били много резултатни. Министрите по социалните въпроси и 
трудовата заетост на Нидерландия и Португалия подписаха меморандум за 
разбирателство относно сътрудничеството, отнасящо се до прилагането на 
разпоредбите за социалната политика в случай на транснационално наемане на 
работници и предоставяне на услуги, и въвеждането в действие на социалното 
подпомагане през септември 2007 г .  Той освен това заяви, че няма достатъчно 
доказателство, че проблемите съществуват. 
Нидерландската делегация съобщи, че докладът на Отдела за оценка и инспекция на 
персонала (SIED) е окончателно завършен, но е трудно да се определи същината на 
проблема, тъй като липсват оплаквания от евентуални потърпевши.

Що се отнася до препоръката на вносителя на петицията всички договори да отговарят 
на определени изисквания, в това число езикът/езиците, на които договорите се 
изготвят, съгласно общностното право такива изисквания не съществуват. Въпреки 
това трябва да се спомене, че Директива 91/533/ЕИО2 определя, че на всяко наето лице 
трябва да се предостави документ, съдържащ информация за най-важните аспекти на 
договора или трудовото правоотношение, в това число най-малко, например, 
самоличността на страните по договора, естеството на работата, основното 
възнаграждение и други компоненти на заплащането, продължителността на работния 
ден или работната седмица. В случай на служители от друга държава информацията 
трябва също така да съдържа например обезщетенията в брой и под друга форма, 

                                               
1 COM(2006) 159 окончателен
2 Директива на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира 
работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение, ОВ 
№ L 288/32 от 18.10.1991 г.
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съпътстващи работата в чужбина, и където е подходящо, условията, които уреждат 
репатрирането на служителя. Задача на националните органи е да наблюдават и да 
прилагат националните разпоредби, които транспонират директивата.  

Въз основа на получената информация не е възможно да се установи дали положението 
на португалските работници е такова, за каквото следва да се прилага Директива 
96/71/ЕО, или не. Необходима е следователно още информация, по-специално що се 
отнася до това кои са действителните работодатели на засегнатите португалски 
работници, в коя държава са установени, и каква е връзката между тези действителни 
работодатели и лицата или фирмите, които набират португалските работници.

В заключение, по-специално що се отнася да условията на труд, в това число на 
временните работници, Комисията е наясно, че меморандумът за разбирателство и 
административното сътрудничество между нидерландските и португалските власти 
водят до създаването на ефективна рамка, която не допуска нарушаване на 
общностното право. Допълнителни оплаквания повече не са подавани.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Допълнителни забележки относно Директива 96/71/ЕО

В писмото си до Европейския парламент вносителят на петицията посочва, че счита, че 
е предоставил възможно най-пълна информация по отношение на условията на труд и 
социалните аспекти. Той признава обаче, че е възможно да не е предоставил цялата 
необходима информация поради факта, че не е бил запознат с Директива 96/71/ЕО 
относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги1. 

В този контекст Комисията би искала да припомни, че положението на 
командированите работници се различава значително от положението на работниците 
мигранти.  „Командированият работник“ е нает на работа в една държава-членка на ЕС, 
но е изпратен от своя работодател да работи на временна основа в друга държава-
членка. Например доставчик на услуги може да спечели договор в друга страна и да 
изпрати свои работници в нея, за да изпълнят договора. Това транснационално 
предоставяне на услуги, при което работници са изпратени да работят в държава-
членка, различна от държавата, в която те обикновено работят, създава специфична 
категория, а именно категорията „командировани работници“. Тази категория не 
включва работниците мигранти, които отиват в друга държава-членка в търсене на 
работа и са наети там.

За да се гарантира, че правата и условията на труд на командированите работници са 
защитени в целия Европейски съюз, и за да се избегне подбиването на цените на местни 
доставчици на услуги от страна на чуждестранни доставчици на услуги, при които 
трудовите стандарти са по-ниски, Директивата за командироването на работници е 
въвела ядро от задължителни правила относно реда и условията на работа, които се 

                                               
1 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 
година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, 
ОВ L 18/1, 21.1.1997 г.
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прилагат спрямо работник, който е командирован да работи в друга държава-членка. 
Тези разпоредби ще отразяват стандартите на местните работници в приемащата 
държава-членка (т.е. държавата, в която работникът е изпратен да работи).

Идеята е, че ако държава-членка има определени минимални условия и ред на работа, 
то те трябва да се прилагат също спрямо работниците, командировани в тази държава. 
Съгласно Директивата, минималните условия и ред трябва да се определят по силата на 
законови разпоредби и/или на колективни трудови договори, които са общоприложими 
(напр. колективни трудови договори, които трябва да се спазват от всички предприятия 
в географския район и в рамките на съответната професия или отрасъл). Директивата 
определя следния ред и условия на работа: максималната продължителност на работата 
и минималната продължителност на почивка, минималните платени почивни дни, 
минималните ставки на заплащане, условията за предлагане на работници за наемане на 
работа, здраве, безопасност и хигиена на работното място, защитни мерки по 
отношение на условията за наемане на работа на бременни жени или родилки, деца и 
младежи, равно третиране на мъжете и жените и други разпоредби за 
недискриминация. 

Освен това Директива 96/71/EО задължава държавите-членки да предприемат 
подходящи мерки, с цел работниците и доставчиците на услуги да имат общ достъп до 
информацията относно реда и условията на работа. Тези мерки, които включват 
публикуване на брошури и листовки на редица езици и на интернет сайтове, са описани 
в доклада на службите на Комисията, приет на 4 април 2006 г.1  

Комисията предприе редица други действия, за да подобри положението по отношение 
на обмена на информация, по-специално в съобщението на Комисията от 4 април 2006 
г.2 От държавите-членки се изисква да активизират своите усилия, наред с другото, с 
цел да се улесни достъпът до информация. 

Информацията, която следва по-долу, допълва и осъвременява информацията относно 
Директивата относно командироването на работници, която вече беше предоставена на 
комисията по петиции.
В съобщението си от юни 2007 г., озаглавено „Командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги - оптимизиране на ползите и потенциала от него и 
същевременно гарантиране на защита на работниците“3, както и в приложения работен 
документ на службите на Комисията4, Комисията посочи, че е необходимо незабавно да 
се предприемат действия, за да се отстранят недостатъците при изпълнението и 
прилагането на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките 
на предоставянето на услуги.  Това заключение се основава на обстойно наблюдение, 
чието начало беше поставено през 2006 г. въз основа на съобщението, озаглавено 
„Насоки относно командироването на работници в рамките на предоставянето на 
услуги“ [COM (2006) 159 от 4 април 2006 г.], при което се установи, че голям брой 
държави-членки разчитат единствено на своите собствени национални мерки и 
                                               
1 SEC(2006) 439.
2 COM(2006) 159 окончателен.
3 COM(2007) 304 окончателен.
4 SEC(2007) 747.
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инструменти за наблюдение на доставчиците на услуги и че те извършват това по 
начин, който не винаги е в съответствие с член 49 от Договора за ЕО съгласно 
тълкуването на Съда на Европейските общности или с Директивата. Възможно е 
фактическата липса на административно сътрудничество, все още незадоволителният 
достъп до информация и проблеми в областта на трансграничното прилагане да бъдат 
свързани с това положение или да бъдат причина за него.

На 3 април 2008 г. Европейската комисия прие Препоръка за разширяване на 
административното сътрудничество в контекста на командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги1, която е първата практическа мярка, предприета 
в отговор на мерките, предвидени в съобщението от юни 2007 г. В препоръката са 
посочени редица конкретни мерки за справяне с проблемите по въвеждането, 
прилагането и изпълнението на съществуващото законодателство. В нея се призовава 
по-специално за по-ефикасен обмен на информация, по-добър достъп до информация и 
обмен на най-добра практика.

В съответствие със своята Препоръка за разширяване на административното 
сътрудничество от 3 април 2008 г. и заключенията на Съвета от 9 юни, Комисията 
създаде експертна комисия по командироването на работници, с цел разширяване на 
административното сътрудничество и разработване на конкретни инициативи, които да 
улеснят обмена на информация и на най-добра практика.  Тази експертна комисия 
проведе първото си заседание на 25 март 2009 г. 

Впоследствие по-късно тази година Комисията ще постави началото на две проучвания 
на прилагането на Директивата относно командироването на работници във всички 
държави-членки, включително правни аспекти, като вниманието ще се насочи към 
сектори, в които има голям брой командировани работници. Тя също ще отправи 
покана за представяне на предложения, чиято цел е да се насърчи обмена на 
информация и добра практика сред заинтересованите страни.

Социалните партньори, вследствие на съвместно искане от страна на Комисията и 
председателството на Съвета, се споразумяха да извършат съвместен анализ на 
последиците от съдебните решения на Съда на Европейските общности. Те вече 
провеждат срещи във връзка с това.

Допълнителни забележки относно разходите за документи за пребиваване 

Комисията извърши оценка на нидерландското законодателство, с което се 
транспонира Директива 2004/38 (например изменения Закон за чужденците, наредбата 
за чужденците и постановлението за чужденците), и установи, че са въведени 
необходимите промени за привеждане на нидерландското законодателство в 
съответствие с правото на Общността. 

Член 3, точка 32, буква з) от нидерландската изменена Наредба № 2000 за чужденците,
с който се транспонира член 25, параграф 2 от Директива 2004/38, гласи, че 
чуждестранните граждани плащат сумата от 30 евро за обработване на искане за 

                                               
1 ОВ С 85, 4.4.2008 г., стр.1. Препоръка, коригирана в ОВ C 89, 10.4.2008 г., стр. 18.
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проверка на съответствието с правото на Общността и за издаване на съответните 
документи за пребиваване.  

Следователно изглежда, че тази сума от 30 евро е изискваната сума за всички 
документи, включени в обхвата на член 25, параграф 1 от Директива 2004/38 
(документ, удостоверяващ постоянно пребиваване, удостоверение, удостоверяващо 
подаването на молба за карта за пребиваване на член на семейството, карта за 
пребиваване или карта за постоянно пребиваване), с изключение на удостоверението за 
регистрация, което се издава безплатно.  

Като се има предвид, че нидерландските граждани плащат повече от 30 евро за своите 
лични карти (по силата на нидерландския Закон за документите за самоличност от 24 
юни 2004 г.), следва, че нидерландското законодателство понастоящем е в съответствие 
с член 25, параграф 2 от Директива 2004/38.

Заключения

Както вече беше посочено в предишното ни писмо до Европейския парламент, въз 
основа на получената информация не е възможно да се установи дали Директива 
96/71/EО е приложима спрямо положението на португалските работници. Поради това 
е необходимо да се предостави допълнителна информация, по-специално относно 
действителните работодатели на засегнатите португалски работници, в коя държава са 
установени и каква е връзката между тези действителни работодатели и лицата или 
дружествата, които набират португалските работници.

Относно разходите за издаване на документите за пребиваване, Комисията е извършила 
оценка на нидерландското законодателство, с което се прилага Директива 2004/38, и е 
стигнала до заключението, че са въведени необходимите промени за привеждане на 
нидерландското законодателство в съответствие с правото на Общността.


