
CM\785707BG.doc PE426.976v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1283/2008, внесена от Dorina Vasilescu, с румънско 
гражданство, относно  изпълнението в Италия на Директива 96/71/ЕО 
относно командироването на работници в рамките на предоставянето 
на услуги

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която е служителка на румънска компания и е 
командирована в Италия, желае да знае какви условия за работа важат за нея и иска 
пояснение относно минималното заплащане по колективните трудови договори за 
временно командированите работници в други държави-членки на ЕС, съгласно 
Директива 1996/71/ЕО и решенията на Съда на Европейските общности по делата Laval 
и Viking.

2. Допустимост
Обявена за допустима на 19 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.
Петицията

Вносителят на петицията е законен представител на румънска фирма, която, във връзка 
с договорите за услуги с италиански фирми, е изпратила румънски работници в Италия 
и е била принудена да им заплати трудово възнаграждение, което се полага според 
колективните трудови договори, действащи в Италия. Вносителят се интересува от 
условията на труд, които се прилагат за работниците, командировани за предоставяне 
на транснационални услуги в рамките на ЕС. В частност тя иска пояснение по 
отношение на минималното заплащане, което, според колективните трудови договори, 
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се полага на работниците, временно командировани в друга държава-членка на ЕС, 
съгласно Директива 1996/71/ЕО и решенията на Съда на Европейските общности по 
делата Laval и Viking.

Становище на Комисията относно петицията

Предвид повдигнатите от вносителя въпроси, първо трябва да се напомни, че 
Директива 96/71/ЕО (която цели да съгласува прилагането на основното право на 
фирмите да предоставят трансгранични услуги съгласно член 49 от Договора за ЕО, от 
една страна, при гарантиране на подходяща степен на защита за временно 
командированите в чужбина работници, които извършват тези услуги, от друга) 
определя задължителните разпоредби, които действат на територията на приемащата 
държава и които трябва да се прилагат по отношение на командировани работници, 
като създава твърдо ядро от ясно определени условия на труд и работа, които 
предоставящата услуги фирма трябва да спазва и изпълнява в приемащата държава. 
Това ядро от разпоредби, които трябва да се спазват, по-конкретно включва разпоредби 
относно: 
• максималната продължителност на работното време и минималната 
продължителност на почивките, 
• минималната продължителност на платения годишен отпуск, 
• минималните ставки на заплащане, 
• условията за отдаването под наем на работници, в частност предлагането на 
работници от предприятия за временна заетост, 
• здравето, безопасността и хигиената на работното място, 
• защитни мерки по отношение на условията за наемане на работа на бременни 
жени или родилки, деца и младежи. 

Освен това, по отношение на минималните ставки на заплащане трябва да се отбележи, 
че Директивата относно командироването на работници не залага конкретно ниво на 
минимално заплащане, посочено в член 3, параграф 1, а предлага няколко варианта за 
определяне на минималните ставки на заплащане, които могат да се прилагат за 
командировани работници. По този начин директивата позволява в различните отрасли 
и професии да се прилагат различни ставки, в съответствие с правните разпоредби 
и/или колективните трудови договори, при условие че последните са съвместими с 
Директивата относно командироването на работници. 

Нещо повече, член 3, параграф 8 от директивата предоставя на приемащата държава-
членка три възможности за постигане на приложимост на колективните трудови 
договори. Първата е: колективните трудови договори да бъдат обявени за 
общоприложими. Ако отсъства механизъм за обявяването на колективните договори за 
общоприложими, държавите-членки могат, ако решат, да се базират на:

- колективни трудови договори, които са приложими за всички подобни предприятия в 
даден географски регион и в професията на дадения отрасъл и/или
- колективни трудови договори, които се прилагат в цялата страна, подписани между 
най-голямата национална организация и партньора за договаряне на заплатите,

при условие че тяхното прилагане гарантира равнопоставеност.
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Ако държавите-членки желаят, могат, разбира се, със закон да определят минималните 
ставки на заплащане.

Следователно, Италия, като една от държавите-членки, в които колективните договори 
са основно средство за регулиране на ставките на заплащане, може да се възползва от 
тези възможности и следователно може по принцип да наложи спазването на условията 
за наемане на работа, включително минимални ставки на заплащане, като част от тези 
условия, като споразумението е основано на една от трите възможности, посочени по-
горе.

Обратно на това, което вносителят изглежда счита, последната съдебна практика по 
делата Viking-Line и Laval не променя из основи духа на директивата или на 
гореспоменатите възможности. Той обаче предостави важни разяснения по редица 
въпроси. Например приемащата държава-членка не следва да налага допълнителни 
условия или да раздува ядрото от задължителни разпоредби относно минималната 
степен на защита, както е визирано в директивата. Освен това, по отношение на 
ставките на заплащане, приложими за командировани работници, приемащите 
държави-членки не могат да налагат ставки на заплащане, различни от минималните, 
така както са определени чрез закон или от колективните трудови договори.

Решенията на Съда на Европейските общности по делото Viking-Line (C-438/05) и по 
делото Laval или Vaxholm (C-341/05) от 18 декември 2007 г. още веднъж потвърдиха, че 
профсъюзите ще могат да предприемат действия за защита на работниците на 
приемащите държави-членки срещу евентуален „социален дъмпинг“, при условие че 
това се прави в съответствие с действащото право на Общността и по-специално в 
рамките на Директивата относно командированите работници. 

Ето защо и от двете решения по делата Viking Line и Laval следва, че профсъюзите ще 
могат и за напред да предприемат общи действия с цел защитата на работниците, при 
условие че тези действия са: 

� оправдани от справедлива цел, съвместима с Договора,
� уместни за постигането на тази цел и
� съразмерни за постигането ѝ. 

Единствено националните съдилища, обаче, определят дали и до каква степен тези 
условия се отнасят до разглежданите специфични случаи.

Заключение

Последният съдебен процес не води до заключението, че би било възможно 
прилагането на заплащане, предвидено в законодателството или колективното 
договаряне на изпращащата държава при командироване на персонал в Италия в 
рамките на транснационалното предоставяне на услуги от румънска фирма. 
Директивата обаче не забранява прилагането на условията за наемане на работа на 
изпращащата държава, ако те са по-изгодни за работниците.


