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ИЗМЕНЕНИЯ 001-038 
внесени от Комисия по заетост и социални въпроси

Доклад
Елизабет Морен-Шартие, Агнес Йонгериус A8-0319/2017
Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги

Предложение за директива (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 53, параграф 1, 
член 62 и член 153, параграф 1, букви а) 
и б) във връзка с член 153, параграф 2 
от него,

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Свободното движение на 
работници, свободата на установяване и 
свободата на предоставяне на услуги са 
основни принципи на вътрешния пазар в 
Съюза, залегнали в Договора за 

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

функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), и са от съществено значение 
за един правилно функциониращ 
вътрешен пазар. Спазването и 
прилагането на тези принципи е 
доразработено от Съюза с цел 
гарантиране на равни условия за 
предприятията, водене на борба със 
заобикалянето на правилата, зачитане 
на правата на работниците, подобряване 
на условията на труд и увеличаване 
на социалното сближаване между 
държавите членки.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Свободата на предоставяне на 
услуги включва правото на 
предприятията да предоставят услуги в 
друга държава членка, в която могат да 
командироват временно свои работници 
с цел предоставяне на услугите там.

(2) Свободата на предоставяне на 
услуги включва правото на 
предприятията да предоставят услуги в 
друга държава членка, в която могат да 
командироват временно свои работници 
с цел предоставяне на услугите там. В 
съответствие с член 56 от ДФЕС, 
ограниченията за свободата на 
предоставяне на услуги в рамките на 
Съюза са забранени по отношение на 
гражданите на държави членки, 
които са се установили в държава 
членка, различна от тази, в която се 
намира лицето, за което са 
предназначени услугите.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с член 3 от ДЕС 
Съюзът насърчава социалната 
справедливост и закрила. В член 9 от 

(3) В съответствие с член 3 от ДЕС 
Съюзът насърчава социалната 
справедливост и закрила. В член 9 от 
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ДФЕС на Съюза е определена задачата 
да насърчава висока степен на заетост, 
да осигурява адекватна социална 
закрила и да се борби срещу социалното 
изключване.

ДФЕС на Съюза е определена задачата 
да насърчава висока степен на заетост, 
да осигурява адекватна социална 
закрила и да се бори срещу социалното 
изключване, както и да насърчава чрез 
високо равнище на образование, 
обучение и защита на човешкото 
здраве.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) За да се осигури правилното 
прилагане на настоящата директива, 
е необходимо да се засили 
координацията между службите по 
инспекция по труда на държавите 
членки и сътрудничеството на 
равнище на ЕС в областта на 
борбата срещу измамите, свързани с 
командироването на работници, и 
следва да бъдат извършвани проверки, 
за да се гарантира, че плащането на 
социалноосигурителни вноски за 
командированите работници се 
извършва редовно към управителния 
орган на държавата членка по 
произход.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Почти двадесет години след 
приемането на Директивата относно 
командироването на работници е 
необходимо да се направи оценка дали 
тя все още постига правилния баланс 
между необходимостта от насърчаване 

(4) Почти двадесет години след 
приемането на Директивата относно 
командироването на работници и в 
контекста на доказани случаи на 
измама е необходимо Директивата 
относно командироването на 
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на предоставянето на услуги и 
необходимостта от закрила на 
командированите работници.

работници да бъде преразгледана, да 
се направи оценка дали тя все още 
постига правилния баланс между 
необходимостта от насърчаване на 
предоставянето на услуги и 
гарантиране на благоприятен бизнес 
климат и еднакви условия на 
конкуренция за работниците и 
предприятията, извършващи дейност 
на вътрешния пазар, както и 
необходимостта от закрила на 
командированите работници. 
Съществува спешна необходимост от 
изясняване на правилата, за да се 
гарантира, че те се прилагат по 
еднакъв начин и допринасят за 
истинско социално сближаване във 
възходяща посока. Успоредно с 
преразглеждането на Директива 
96/71/ЕО следва да бъде даван 
приоритет на изпълнението и на 
гарантирането на прилагането на 
Директива № 2014/67/ЕС на 
Европейския парламент и на 
Съвета1a.
___________________
1a. Директива 2014/67/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 май 2014 г. за осигуряване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО 
относно командироването на 
работници в рамките на 
предоставянето на услуги и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
1024/2012 относно административно 
сътрудничество посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар („Регламент за 
ИСВП“) OJ L 159, 28.5.2014, стр. 11,

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(4a) Продължават да липсват 
достатъчни и точни данни в 
областта на командированите 
работници, по-специално що се 
отнася до информацията относно 
броя на командированите работници, 
по-специално в определени сектори на 
заетост и в определени държави 
членки. Важно Комисията да започне 
да събира и наблюдава тези данни, 
както и да извърши оценка на 
въздействието в областта на 
командированите работници.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Принципът на равното третиране и 
забраната на всякаква дискриминация 
на основание националност са залегнали 
в правото на ЕС още с учредителните 
договори. Принципът на еднаквото 
заплащане е осъществен чрез 
вторичното законодателство не само по 
отношение на заплащането на мъжете и 
жените, но и по отношение на 
служителите със срочни договори и 
сравнимите с тях постоянни служители, 
както и по отношение на работниците 
на непълно и пълно работно време или 
по отношение на работниците, наети 
чрез агенции за временна заетост, и 
сравнимите с тях работници на 
предприятието ползвател.

(5) Принципът на равното третиране и 
забраната на всякаква дискриминация 
на основание националност са залегнали 
в правото на ЕС още с учредителните 
договори, включително за дружества, 
предоставящи трансгранични услуги. 
Принципът на еднаквото заплащане е 
осъществен чрез вторичното 
законодателство не само по отношение 
на заплащането на мъжете и жените, но 
и по отношение на служителите със 
срочни договори и сравнимите с тях 
постоянни служители, както и по 
отношение на работниците на непълно и 
пълно работно време или по отношение 
на работниците, наети чрез агенции за 
временна заетост, и сравнимите с тях 
работници на предприятието ползвател. 
Това включва забраната на всякакви 
мерки, които могат да 
представляват непряка 
дискриминация между гражданите. 
При прилагането на тези принципи 
следва да се взема предвид 
съответната съдебна практика на 
Съда на Европейския съюз. 
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Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Регламентът Рим I в общия случай 
допуска работодателите и работниците 
да избират правото, приложимо към 
трудовия договор. Работникът обаче не 
трябва да бъде лишен от закрилата, 
осигурявана от задължителните 
правила, съдържащи се в правото на 
държавата, в която или, при липса на 
такава — от която работникът обичайно 
извършва работата си. Ако не е 
направен избор, към договора е 
приложимо правото на държавата, в 
която или, при липса на такава — от 
която работникът обичайно полага своя 
труд по изпълнение на договора.

(6) Регламентът Рим I в общия случай 
допуска работодателите и работниците 
да избират правото, приложимо към 
трудовия договор. Работникът обаче не 
трябва да бъде лишен от закрилата, 
осигурявана от задължителните 
правила, съдържащи се в правото на 
държавата, в която или, при липса на 
такава — от която работникът обичайно 
извършва работата си. Ако не е 
направен избор, към договора е 
приложимо правото на държавата, в 
която или, при липса на такава — от 
която работникът обичайно полага своя 
труд по изпълнение на договора. В 
Регламента „Рим І“ е предвидено 
също така, че държавата, където 
обичайно се полага трудът, не се 
смята за променена, ако работникът  
е временно нает в друга държава. 
Директивата създава правна 
сигурност по отношение на 
прилагането на Регламента „Рим І“ 
към дадена конкретна ситуация, без 
да се внасят каквито и да било 
изменения в посочения регламент. 
Работникът ще се ползва по-
специално със закрилата и ползите по 
Регламента „Рим І“.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В Регламента Рим І е 
предвидено, че държавата, където 
обичайно се полага трудът, не се 

заличава се
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смята за променена, ако работникът 
временно е нает в друга държава

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С оглед на голямата 
продължителност на някои 
командировки е необходимо да се 
предвиди, че в случай на 
командировки, продължаващи за срок, 
по-голям от 24 месеца, приемащата 
държава членка се счита за 
държавата, в която се извършва 
работата. Поради това в 
съответствие с принципа от 
Регламента Рим І към трудовия 
договор на такива командировани 
работници се прилага правото на 
приемащите държави членки, ако 
страните по договора на се избрали 
друго приложимо право. Ако е избрано 
друго приложимо право, то обаче на 
може да води до лишаване на 
работника от закрилата, която му 
предоставят разпоредби, по 
отношение на които правото на 
приемащата държава членка 
постановява, че не може да бъде 
получена дерогация чрез постигнато 
споразумение. Тази уредба следва да се 
прилага от началото на 
командировката, винаги когато се 
предвижда тя да продължи повече от 
24 месеца, и от първия ден след 
изтичането на 24-месечния срок, 
когато продължителността ѝ 
ефективно надхвърля този срок. Това 
правило не засяга правото на 
предприятията, командироващи 
работници на територията на друга 
държава членка, да се позовават на 
свободата на предоставяне на услуги и 
при обстоятелства, когато 

(8) С оглед на голямата 
продължителност на някои 
командировки е необходимо да се 
предвиди, че командироването е с 
временен характер. Следователно 
всички приложими условия на работа 
в държавата членка, в която е 
командирован работникът, следва да 
започнат да се прилагат след 24 
месеца, с изключение на условията за 
сключването и прекратяването на 
трудовия договор. Това правило не 
засяга правото на предприятията, 
командироващи работници на 
територията на друга държава членка, 
да се позовават на свободата на 
предоставяне на услуги и при 
обстоятелства, когато командировката 
надвишава 24 месеца. За командировки, 
които изискват по-дълъг срок, на 
предприятия следва да бъде давана 
възможността да удължават срока 
въз основа на мотивирано искане до 
компетентния орган на държавата 
членка, в която е командирован 
работникът
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командировката надвишава 24 месеца. 
Целта е единствено да се създаде 
правна сигурност по отношение на 
прилагането на Регламента Рим І към 
дадена конкретна ситуация, без да се 
внасят каквито и да било изменения в 
посочения регламент. Работникът ще 
се ползва по-специално със закрилата 
и ползите по Регламента Рим І.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В практиката на Съда е добре 
установено, че ограниченията на 
свободата на предоставяне на услуги са 
допустими единствено ако са оправдани 
от належащи причини във връзка с 
обществения интерес и че тези 
ограничения трябва да бъдат 
пропорционални и необходими.

(9) В практиката на Съда е добре 
установено, че ограниченията на 
свободата на предоставяне на услуги са 
допустими единствено ако са оправдани 
от належащи причини във връзка с 
обществения интерес и че тези 
ограничения трябва да бъдат 
необходими и пропорционални. 

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради изключително мобилното 
естество на работата в международния 
автомобилен транспорт изпълнението на 
Директивата относно командироването 
на работници поставя специфични 
правни въпроси и води до специфични 
трудности (особено когато връзката 
със засегнатата държава членка не е 
достатъчна). Би било най-подходящо 
тези предизвикателства да бъдат 
разрешени чрез специално 
законодателство за сектора, заедно с 
други инициативи на ЕС, насочени 
към подобряване на функционирането 

(10) Поради изключително мобилното 
естество на работата в международния 
автомобилен транспорт изпълнението на 
Директивата относно командироването 
на работници в този сектор поставя 
специфични правни въпроси и води до 
специфични трудности, които са 
разгледани в предложението на 
Комисията за директива за изменение 
на Директива 2006/22/ЕО по 
отношение на изискванията за 
изпълнение и за определяне на 
специфични правила по отношение на 
Директива 96/71/ЕО и Директива 
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на вътрешния пазар в сектора на 
пътния транспорт.

2014/67/ЕС за командироването на 
водачи в сектора на автомобилния 
транспорт [COD (2017) 0121], чиято 
цел е да се предвиди специално 
законодателство за сектора.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) На един конкурентен вътрешен 
пазар доставчиците на услуги се 
конкурират не само въз основа на 
разходите за труд, но и въз основа на 
фактори като производителност и 
ефективност или качеството и 
иновативността на своите стоки и 
услуги.

(11) В условията на действително 
интегриран и конкурентен вътрешен 
пазар доставчиците на услуги се 
конкурират въз основа на фактори 
като производителност, 
ефективност, равнище на образование 
и умения на работната сила, както и 
въз основа на качеството и 
новатроството на своите стоки и 
услуги.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В компетентностите на 
държавите членки е да определят 
правила относно възнагражденията в 
съответствие със своето право и своята 
практика. Националните правила 
относно възнагражденията, 
приложими към командированите 
работници, трябва да бъдат 
мотивирани от необходимостта от 
закрила на командированите 
работници и не трябва 
непропорционално да ограничават 
трансграничното предоставяне на 
услуги.

(12) В изключителните 
компетентности на държавите членки 
е да определят правила относно 
възнагражденията в съответствие със 
своето национално право и/или своята 
практика. Определянето на 
работните заплати е от 
изключителната компетентност на 
държавите членки и социалните 
партньори; Следва да се обръща 
специално внимание на това да не 
бъдат накърнявани националните 
системи за определяне на 
възнагражденията и свободата на 
участващите страни
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Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Елементите на възнаграждението 
съгласно националното право или 
общоприложими колективни трудови 
договор следва да бъдат ясни и 
прозрачни за всички доставчици на 
услуги. Поради това е оправдано на 
държавите членки да бъде наложено 
задължението да публикуват съставните 
елементи на възнагражденията на 
единния уебсайт, предвиден в член 5 от 
Директивата за осигуряване на 
изпълнението.

(13) Елементите на възнаграждението, 
методът, използван за изчисляване на 
дължимото възнаграждение и – 
където е целесъобразно – 
квалификационните критерии за 
класифициране в различни категории 
на заплащане следва да бъдат ясни и 
прозрачни за всички доставчици на 
услуги. За изчисляването на 
възнаграждението следва да бъдат 
вземани предвид всички 
задължителни елементи, установени 
със закон, приложими колективни 
трудови договори или арбитражни 
решения, при условие че тези 
елементи се прилагат и на местно 
равнище. Поради това е оправдано на 
държавите членки да бъде наложено 
задължението да публикуват съставните 
елементи на възнагражденията, както е 
определено от приложимото 
законодателство и колективните 
договори, на единния уебсайт, 
предвиден в член 5 от Директивата за 
осигуряване на изпълнението, тъй 
като прозрачността и достъпът до 
информация са от решаващо значение 
за правната сигурност и 
гарантираното прилагане на правото. 
Информацията, предоставяна на 
единния уебсайт, следва да бъде в 
съответствие с националното право 
и националната практика и следва да 
зачита автономността на 
социалните партньори. Важно е 
всяка държава членка следва да 
гарантира, че нейният уебсайт 
функционира нормално и се 
актуализира редовно. 
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Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) В Директива 2014/67/ЕС се 
предвиждат редица разпоредби, за да 
се гарантира, че всички доставчици 
на услуги изпълняват и спазват 
правилата относно командироването 
на работници. В член 4 Директива 
2014/67/ЕС се предоставя списък на 
елементи, които трябва да бъдат 
оценявани, за да се идентифицират 
действителните случаи на 
командироване и за да бъдат 
предотвратявани нарушенията и 
заобикалянето на закона.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Преди началото на 
командироването работодателите 
следва да вземат подходящи мерки за 
предоставяне на съществена 
информация относно реда и 
условията за наемане на работа в 
съответствие с Директива 
91/533/ЕИО1а, що се отнася до 
командироването.
_________________
1аДиректива 91/533/ЕИО на Съвета 
относно задължението на 
работодателя да информира 
работниците или служителите за 
условията на трудовия договор или на 
трудовото правоотношение (ОВ 
L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).
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Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13в) Настоящата директива 
установява балансирана рамка, що се 
отнася до свободното предоставяне 
на услуги и необходимостта от 
закрила на правата на 
командированите работници, която е 
недискриминационна, прозрачна и 
пропорционална, като същевременно 
зачита разнообразието на 
националните колективни трудови 
правоотношения. Настоящата 
директива не накърнява прилагането 
на реда и условия за наемане на 
работа, които са по-благоприятни за 
командированите работници.

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13г) Настоящата директива следва 
да не засяга по какъвто и да било 
начин упражняването на основни 
права, признати от държавите 
членки и на равнището на Съюза, 
включително правото или свободата 
да се стачкува или да се предприемат 
други действия, от обхвата на 
специфичните системи на 
колективни трудови правоотношения 
в държавите членки в съответствие с 
националното право и/или практика. 
Също така тя не следва да засяга 
правото на договаряне, сключване и 
гарантирано изпълнение на 
колективни трудови договори или 
правото на предприемане на 
колективни действия в съответствие 
с националното право и/или 
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практика.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби или 
колективните трудови договори, 
приложими в държавите членки, могат 
да гарантират, че използването на 
подизпълнители не дава на 
предприятията възможност да избягват 
правилата, гарантиращи определени 
условия на наемане на работа, 
обхващащи възнагражденията. Когато 
на национално равнище съществуват 
такива правила относно 
възнагражденията, държавите членки 
могат да ги прилагат по 
недискриминационен начин към 
предприятията, командироващи 
работници на тяхна територия, при 
условие че те не ограничават 
непропроционално трансграничното 
предоставяне на услуги.

(14) Законовите и подзаконовите 
разпоредби и националните 
практики, включително 
административните разпоредби или 
колективните трудови договори, 
приложими в държавите членки, могат 
да гарантират, че използването на 
подизпълнители не дава на 
предприятията възможност да избягват 
правилата, гарантиращи определени 
условия на наемане на работа, 
обхващащи възнагражденията. Когато 
на национално равнище съществуват 
такива правила относно 
възнагражденията, държавите членки 
могат да ги прилагат по 
недискриминационен начин към 
предприятията, командироващи 
работници на тяхна територия.

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) С цел справяне със злоупотреби 
при ситуации на възлагане на 
подизпълнители и с оглед на 
защитата на правата на 
командированите работници, 
държавите членки следва да 
гарантират, съгласно националното 
право и практики, че 
командированите работници 
получават всички обезщетения.
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Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Държавите членки следва да 
прилагат последователно и 
съгласувано съществуващите правила 
и разпоредби по отношение на 
договорите за подизпълнение.

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В Директива 2008/104/ЕО на 
Европейския парламент и на относно 
работа чрез агенции за временна заетост 
е залегнал принципът, че основните 
условия на труд и наемане на работа, 
приложими към работниците, наети 
чрез агенции за временна заетост, 
следва да бъдат най-малкото тези, които 
биха се прилагали за тези работници, 
ако те бяха наети от предприятието 
ползвател за заемане на същото работно 
място. Този принцип следва да се 
прилага и за работниците, наети чрез 
агенции за временна заетост и 
командировани в друга държава членка.

(15) В Директива 2008/104/ЕО на 
Европейския парламент и на относно 
работа чрез агенции за временна заетост 
е залегнал принципът, че основните 
условия на труд и наемане на работа, 
приложими към работниците, наети 
чрез агенции за временна заетост, 
следва да бъдат най-малкото тези, които 
биха се прилагали за тези работници, 
ако те бяха наети от предприятието 
ползвател за заемане на същото работно 
място. Този принцип следва да се 
прилага и за работниците, наети чрез 
агенции за временна заетост и 
командировани в друга държава членка. 
Държавите членки следва да 
гарантират еднакво третиране на 
наетите от агенции за временна 
заетост командировани и местно 
заети работници.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 96/71/ЕО
Член 1 – параграф 3 – буква в
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Текст в сила Изменение

(Не се отнася до българския текст.) 
 

“(c) в качеството на предприятие за 
временна работа или агенция за 
посредническа дейност по наемане на 
работа, предлагат за наемане работник 
на предприятие потребител, установено 
или извършващо дейност на 
територията на държава членка, при 
условие че съществува трудово 
правоотношение между предприятието 
за временна работа или агенцията за 
посредническа дейност по наемане на 
работа и работника за периода на 
командироване.

  

Изменение 26

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)
Директива 96/71/ЕО
Член 1 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В член 1 се създава 
следният параграф:
„4a. Настоящата директива не 
засяга по никакъв начин 
упражняването на основни права, 
признати от държавите членки и на 
равнището на Съюза, включително 
правото или свободата да се стачкува 
или да се предприемат други 
действия, обхванати от 
специфичните системи на 
колективни трудови правоотношения 
в държавите членки в съответствие с 
националното право и националната 
практика. Също така тя не засяга 
правото да се договарят, сключват и 
изпълняват колективни трудови 
договори и да се предприемат 
колективни действия в съответствие 
с националното право и/или 



PE621.616/ 16

BG

практика.“

Изменение 27

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 96/71/ЕО
Член 2 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 а Член 2 а

Командироване, надвишаващо двадесет 
и четири месеца

Командироване, надвишаващо двадесет 
и четири месеца

1. Когато очакваната или 
ефективната продължителност на 
командироването надвишава двадесет и 
четири месеца, държавата членка, на 
чиято територия е командирован 
работникът, се счита за страната, в 
която обичайно се извършва неговата 
работа.

1. Командироването на 
работниците е временно. Когато 
очакваната или ефективната 
продължителност на командироването 
надвишава двадесет и четири месеца, 
държавите членки гарантират, че 
предприятията, посочени в член 1, 
параграф 1, осигуряват на 
работниците, командировани на 
тяхна територия, в допълнение към 
условията за наемане на работа, 
посочени в член 3, параграф 1, и 
независимо от приложимия закон по 
отношение на трудовото 
правоотношение, всички приложими 
условия за наемане на работа, които 
са приложими в държавата членка, в 
която се предоставя услугата, при 
условие че тези условия са по-
благоприятни за работника, 
отколкото условията, произтичащи 
от приложимото право по 
отношение на трудовото 
правоотношение, с изключение на 
условията относно сключването и 
прекратяването на трудовия договор. 

2. За целите на параграф 1 в случай 
на заместване на командировани 
работници, извършващи същата задача 
на същото място, предвид се взема 
общата продължителност на периодите 
на командироване на съответните 
работници, по отношение на 

2. За целите на параграф 1 в случай 
на заместване на командировани 
работници, извършващи същата задача 
на същото място, предвид се взема 
общата продължителност на периодите 
на командироване на съответните 
работници.
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работниците, командировани за 
ефективен срок от поне шест месеца.

2a. Държавата членка, в която се 
предоставя услугата, може, въз 
основа на обосновано искане на даден 
доставчик на услуги, да удължава 
продължителността, по отношение 
на която условията на работа, 
приложими в тази държава членка, са 
гарантирани, както е посочено в 
параграф 1, на основанието, че 
услугите, предоставяни от това 
предприятие, трябва да продължат 
да се предлагат временно за по-дълго 
време. 
Държавата членка разглежда тези 
искания по пропорционален, 
недискриминационен и своевременен 
начин, като предоставя мотивите за 
своето решение. Когато държава 
членка одобри това искане, 
предприятието предоставя актуална 
информация за ситуацията на всеки 
дванадесет месеца, до края на 
предоставянето на въпросните 
услуги.
Компетентният орган на 
приемащата държава членка взема 
решение относно тези искания в 
съответствие с член 4 от Директива 
2014/67/ЕС и в съответствие с 
Регламент 883/2004/ЕО по обоснован, 
пропорционален и 
недискриминационен начин. 

Изменение 28

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 96/71/ЕО
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират — 
независимо от приложимия закон по 
отношение на трудовото 

1. Държавите членки гарантират – 
независимо от приложимия закон по 
отношение на трудовото 
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правоотношение — че предприятията, 
посочени в член 1, параграф 1, 
осигуряват на работниците, 
командировани на тяхна територия, 
условия на работа, обхващащи 
следните въпроси, които са определени 
в държавата членка, в която се извършва 
работата:

правоотношение – че предприятията, 
посочени в член 1, параграф 1, 
осигуряват на работниците, 
командировани на тяхна територия, 
най-малкото условия на работа, които 
обхващат следните въпроси, 
определени в държавата членка, в която 
се извършва работата: 

— от законови, подзаконови или 
административни разпоредби, и/или

— от законови, подзаконови или 
административни разпоредби, и/или

— от колективни трудови договори 
или арбитражни решения, които са 
били обявени за общоприложими по 
смисъла на параграф 8:

— от колективни трудови договори 
или арбитражни решения по смисъла на 
параграфи 8 и 8а:

a) максимална продължителност на 
работата и минимална продължителност 
на почивката;

a) максимална продължителност на 
работата и минимална продължителност 
на почивка, включително специални 
мерки за нощния труд, работата, 
извършвана в събота и неделя и по 
време на официални празници, както 
и работата на смени;

б) минимални платени почивни 
дни;

б) минимален платен годишен 
отпуск;

в) възнаграждение, включително 
ставки за извънреден труд; настоящата 
буква не се отнася за допълнителни 
професионални пенсионни схеми;

в) възнаграждение, включително 
ставки за извънреден труд; настоящата 
буква не се отнася за допълнителни 
професионални пенсионни схеми;

г) условия за предлагане на 
работници за наемане на работа, в 
частност от предприятия за временна 
работа;

г) условия за предлагане на 
работници за наемане на работа, в 
частност от предприятия за временна 
работа;

д) здраве, безопасност и хигиена на 
работното място;

д) здраве, безопасност и хигиена на 
работното място;

е) защитни мерки по отношение на 
условията за наемане на работа на 
бременни жени или родилки, деца и 
младежи;

е) защитни мерки по отношение на 
условията за наемане на работа на 
бременни жени или родилки, деца и 
младежи;

ж) равно третиране на мъжете и 
жените и други разпоредби за 
недискриминация;

ж) равно третиране на мъжете и 
жените и други разпоредби за 
недискриминация;

жа) условия за настаняване на 
работниците;
жб) ставки на надбавките за 
покриване на пътни разходи, разходи 
за храна и квартира за работниците, 
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изпратени далеч от тяхното 
обичайно работно място;

За целите на настоящата директива 
възнаграждение означава всички 
елементи на възнаграждението, 
определени за задължителни от 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
колективни трудови договори или 
арбитражни решения, които са били 
обявени за общоприложими, и/или при 
отсъствие на система за обявяване, 
че дадени колективни трудови 
договори или арбитражни решения са 
общоприложими, други колективни 
трудови договори или арбитражни 
решения по смисъла на параграф 8, 
втора алинея в държавата членка, на 
чиято територия е командирован 
работникът.

За целите на настоящата директива 
понятието за възнаграждение се 
определя от правото и/или 
националната практика на държавата 
членка, на чиято територия е 
командирован работникът. 

Държавите членки публикуват на 
единния официален национален 
уебсайт, посочен в член 5 от Директива 
2014/67/ЕС, съставните елементи на 
възнаграждението в съответствие с 
буква в).

Държавите членки публикуват, в 
съответствие с националното право 
и/или практики, без ненужно забавяне 
и по прозрачен начин, на единния 
официален национален уебсайт и чрез 
други подходящи средства, посочени в 
член 5, параграф 2 от Директива 
2014/67/ЕС, съставните елементи на 
възнаграждението в съответствие с 
буква в) от настоящия параграф. 
Държавите членки гарантират, че 
информацията, предоставяна на 
единния официален национален 
уебсайт, е точна и актуална 
Комисията публикува на своя  
уебсайт адресите на единните 
официални национални уебсайтове.
Дадено предприятие не носи 
отговорност за неприлагането или за 
неправилното прилагане на тези 
елементи, ако информацията не е 
предоставена или е предоставена по 
погрешен начин на единния 
официален национален уебсайт преди 
началото на периода на 
командироване.
За да се избягва двойно плащане, 
никоя от разпоредбите на настоящия 
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член не позволява на командирован 
работник да бъдат изплащани повече 
от един път който и да било елемент 
на възнаграждението, надбавките или 
разходите, свързани с работа извън 
обичайното място. Работникът се 
ползва от реда и условията, които са 
по-благоприятни за него.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива 96/71/ЕО
Член 3 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако предприятията, установени на 
територията на една държава членка, са 
задължени съгласно законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби или колективни трудови 
договори да сключват в контекста на 
своите договорни задължения договори 
за подизпълнение само с предприятия, 
които гарантират определени условия на 
работа, обхващащи 
възнаграждението, държавата членка 
може на недискриминационна и 
пропорционална основа да предвиди, че 
за такива предприятия съществува 
същото задължение по отношение на 
договорите за подизпълнение с 
предприятията, посочени в член 1, 
параграф 1 и командироващи 
работници на нейна територия.

1a. Ако предприятията, установени на 
територията на една държава членка, са 
задължени съгласно законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби или колективни трудови 
договори да сключват в контекста на 
своите договорни задължения договори 
за подизпълнение само с предприятия, 
които гарантират определени условия на 
възнаграждение, държавата членка 
може на недискриминационна и 
пропорционална основа да постави 
предприятията, които командироват 
работници на тяхната територия, 
под същите задължения. Тези 
изисквания са приложими само за 
служителите на подизпълнителя, 
които са командировани в тази 
държава членка.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б a (нова)
Директива 96/71/ЕО
Член 3 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Създава се следният параграф:
„1aa.В случай на възлагане на 
подизпълнители изпълнителят 
информира даден доставчик на услуги 
от друга държава членка в писмена 
форма относно приложимите 
условия на работа, що се отнася до 
възнаграждението, преди началото 
на договора за предоставяне на 
услуги.“

Изменение 31

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б б (нова)
Директива 96/71/ЕО
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Създава се следният параграф:
„1аб.Държавите членки съобщават 
на Комисията за всяка мярка, 
посочена в настоящия член. 
Комисията съобщава тези мерки на 
другите държави членки.“ 

Изменение 32

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в a (нова)
Директива 96/71/ЕО
Член 3 – параграф 7 – алинея 2

Текст в сила Изменение

ва) В параграф 7 втората алинея се 
заменя със следното:

„Специфичните добавки, свързани с 
командироването, се смятат за част от 
минималната заплата, освен ако не са 
изплатени като възстановяване на 
разходи, които фактически са били 

Специалните надбавки, свързани с 
командироването, се смятат за част от 
възнаграждението, освен ако са 
изплатени като възстановяване на 
разходи, които фактически са били 
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направени във връзка с 
командироването, като например пътни 
разходи, разходи за храна и квартирни 
разходи. “

направени във връзка с 
командироването, като пътни разходи, 
разходи за храна и квартирни разходи. В 
този случай те се осигуряват от 
работодателя и не се приспадат от 
възнаграждението.“ 

Изменение 33

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в б (нова)
Директива 96/71/ЕО
Член 3 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) Създава се следният параграф: 
8a. Държавите членки могат освен 
това, ако вземат такова решение, да 
се позовават, в съответствие със 
своето национално право и 
националната практика и на 
недискриминационна основа, на 
колективни трудови договори или 
арбитражни решения, които, 
съгласно определението на 
държавата членка, в която се 
извършва дейността, са 
представителни за съответната 
географската област, професия или 
съответния сектор и предлагат на 
работника най-благоприятните 
условия на работа.
Държавите членки гарантират, че 
информацията относно тези 
колективни трудови договори или 
арбитражни решения е на 
разположение на единния официален 
национален уебсайт. Тези колективни 
трудови договори се прилагат за 
командированите работници само 
дотолкова, доколкото те са 
публикувани на единния официален 
национален уебсайт. 
Дадено предприятие не носи 
отговорност за неприлагането или за 
неправилното прилагане на тези 
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колективни трудови договори или 
арбитражни решения, ако 
информацията не е предоставена или 
е предоставена по погрешен начин на 
единния официален национален 
уебсайт преди началото на периода 
на командироване.“

Изменение 34

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г
Директива 96/71/ЕО
Член 3 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Параграф 9 се заличава. г) Параграф 9 се заменя със 
следното:
„В допълнение към условията, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, държавите членки могат да 
предвидят, че предприятията, 
посочени в член 1, параграф 1, трябва 
да гарантират на работниците, 
посочени в член 1, параграф 3, буква в), 
същите условия като тези, които се 
прилагат по отношение на наетите 
чрез агенции за временна заетост 
работници в държавата членка, в 
която се извършва работата.
Предприятията за временна работа 
или агенциите за посредническа 
дейност по наемане на работа, 
установени в една държава членка, 
могат да командироват работник за 
предприятие ползвател, установено 
или извършващо дейност на 
територията на друга държава 
членка, при условие че предприятието 
ползвател е установено в държавата 
членка, в която е командирован 
работникът. Ако случаят не е такъв, 
за приемаща държава членка на 
командирования работник се счита 
държавата, в която обичайно се 
извършва неговата работа, без да се 
засягат условията на работа, които 
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са по-благоприятни за 
командирования работник.“ 

Изменение 35

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г a (нова)
Директива 96/71/ЕО
Член 3 – параграф 10

Текст в сила Изменение

га) Параграф 10 се заменя със 
следното:

10. Настоящата директива не засяга 
прилагането от държавите-членки по 
отношение на националните 
предприятия и предприятията от други 
държави, в съответствие с Договора, на 
основата на равно третиране, на:

10. Настоящата директива не 
възпрепятства държавите членки да 
прилагат, при спазване на Договора и в 
съответствие с националното право и 
националната практика, спрямо своите 
национални предприятия и 
предприятията на други държави, 
извършващи дейност на тяхна 
територия, условия за наемане във 
връзка с въпроси, различни от 
посочените в алинея първа на параграф 
1, в случаите на разпоредби, свързани с 
обществения ред.

- условия за наемане на работа по 
въпроси, различни от посочените в 
първата алинея на параграф 1, в случай 
на разпоредби, свързани с обществения 
ред,

- условия за наемане на работа, 
определени в колективните трудови 
договори или арбитражни решения по 
смисъла на параграф 8 и отнасящи се 
до дейности, които са различни от 
посочените в приложението.

За целите на настоящата директива 
разпоредбите, свързани с 
обществения ред, се отнасят до 
недискриминационни мерки, 
предприемани в интерес на 
обществото, включително мерки в 
областта на защитата на 
работниците, равно третиране, 
лоялната конкуренция и правилното 
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функциониране на пазара на труда. 
Тези мерки не служат на 
икономически цели.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) В параграф 10 второ тире се 
заличава. 

заличава се

Изменение 37

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Директива 96/71/ЕО
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила Изменение

(2a) В член 4, параграф 2 първата 
алинея се заменя със следния текст:

Държавите членки предвиждат 
сътрудничество между държавните 
органи, които в съответствие с 
националното законодателство 
отговарят за контрола на условията за 
наемане на работа, посочени в член 3. 
Това сътрудничество, в частност, 
включва отговори на мотивирани 
искания от страна на тези власти за 
информация относно 
транснационалното наемане на 
работници, включително явни 
нарушения или възможни случаи на 
незаконна трансгранична дейност.

„Държавите членки предвиждат 
сътрудничество между държавните 
органи, които в съответствие с 
националното законодателство 
отговарят за контрола на условията за 
наемане на работа, посочени в член 3. 
Това сътрудничество, в частност, 
включва отговори на мотивирани 
искания от страна на тези власти за 
информация относно 
транснационалното наемане на 
работници и отстраняване на явни 
нарушения или възможни случаи на 
незаконна дейност, като например 
транснационални случаи на 
недекларирания труд и фиктивна 
самостоятелна заетост. Това 
сътрудничество се подкрепя от 
Европейската платформа за 
противодействие на недекларирания 
труд. 
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Ако звеното за връзка или 
компетентният орган в държавата 
членка, от която е командирован 
работникът, не притежава исканата 
информация от компетентния орган 
на приемащата държава членка, то 
изисква тази информация от други 
органи или институции. В случай на 
продължително забавяне при 
предоставяне на информацията на 
приемащата държава членка 
Комисията бива информирана за това 
и тя предприема подходящи мерки.“

Изменение 38

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Директива 96/71/ЕО
Член 5 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(2б) Член 5 се заменя със следното:
Държавите членки вземат съответните 
мерки в случай на неспазване на 
настоящата директива.

„Приемащите държави членки и 
държавите членки на установяване са 
отговорни за осъществяването на 
мониторинга, контрола и изпълнението 
на задълженията, предвидени в 
настоящата директива, и вземат 
съответните мерки в случай на 
неспазване на настоящата директива. 
Предвидените санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

В частност, те осигуряват работниците 
и/или техните представители да 
разполагат със съответни процедури за 
изпълнението на задълженията по 
настоящата директива.

В частност, те осигуряват работниците 
и/или техните представители да 
разполагат със съответни процедури за 
изпълнението на задълженията по 
настоящата директива.

Държавите членки гарантират, че в 
случай на недействително 
командироване, независимо от 
приложимия закон по отношение на 
трудовото правоотношение, се 
прилагат редът и условията на 
държавата членка, в която се 
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предоставя услугата.“
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