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BG Единство в многообразието BG 

25.5.2018 A8-0319/40 

Изменение  40 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0319/2017 

Елизабет Морен-Шартие 

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Предложение за директива 

Съображение 3 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) За да се осигури правилното 

прилагане на настоящата директива, 

е необходимо да се засили 

координацията между 

компетентните органи и/или служби 

на държавите членки и 

сътрудничеството в областта на 

борбата срещу измамите. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/41 

Изменение  41 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0319/2017 

Елизабет Морен-Шартие 

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Предложение за директива 

Съображение 5 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Принципът на равното 

третиране и забраната на всякаква 

дискриминация на основание 

националност са залегнали в правото 

на Съюза още с учредителните 

договори. Поради това е необходимо, 

за да се избягва всяка форма на 

дискриминация и злоупотреба, да се 

гарантира, че възнаграждението се 

изчислява по прозрачен начин и се 

изплаща според почасовата тарифа, 

плащана за възнаграждението на 

местно наети работници, 

извършващи същата работа в 

приемащата държава членка, като по 

този начин се гарантира, че 

работниците получават подходящо 

заплащане за своето работно време. 

Тази разпоредба следва да се прилага 

по отношение на агенции за временна 

заетост, установени в държавата 

членка, в която се извършва 

работата. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/42 

Изменение  42 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0319/2017 

Елизабет Морен-Шартие 

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Предложение за директива 

Съображение 5 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) Принципът на равно 

третиране и свободна конкуренция не 

може да бъде постигнат без 

прилагането на справедливи правила 

относно вноските за социално 

осигуряване. Правилата и ставките 

на вноските за социално осигуряване 

на приемащата държава членка 

следва да се прилагат за 

командированите работници още от 

първия ден на тяхното трудово 

правоотношение. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

25.5.2018 A8-0319/43 

Изменение  43 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0319/2017 

Елизабет Морен-Шартие 

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

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 

(8) Командироването има 

временен характер и 

командированите работници 

обикновено се завръщат в своята 

държава на произход след 

приключване на работата, за която са 

били командировани. В случай на 

командироване работникът следва да 

попада в обхвата на трудовото право 

на приемащата държава членка, 

считано от първия ден на трудовото 

правоотношение до края на срока на 

командироването. При завръщането 

си в държавата членка по произход, 

те следва отново да попадат в 

обхвата на трудовото право на 

държавата членка по произход. 

Такива промени са станали възможни 

благодарение на новите технологии и 

по-доброто сътрудничество между 

държавите членки. 



 

AM\1154302BG.docx  PE621.616v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

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. 

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. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

25.5.2018 A8-0319/44 

Изменение  44 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0319/2017 

Елизабет Морен-Шартие 

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) 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 

на вътрешния пазар в сектора на 

пътния транспорт. 

(10) Международният автомобилен 

транспорт следва да попада в обхвата 

на настоящата директива. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/45 

Изменение  45 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0319/2017 

Елизабет Морен-Шартие 

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Предложение за директива 

Съображение 14 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) С цел справяне със 

злоупотребите при ситуации на 

възлагане на подизпълнители и с оглед 

на защитата на правата на 

командированите работници 

засегнатите предприятия следва да 

носят солидарна отговорност в 

случаи на измами или злоупотреби. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/46 

Изменение  46 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0319/2017 

Елизабет Морен-Шартие 

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Директива 96/71/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) възнаграждение, включително 

ставки за извънреден труд; настоящата 

буква не се отнася за допълнителни 

професионални пенсионни схеми; 

в) възнаграждение, изчислено въз 

основа на почасовата тарифа за 

възнаграждението на местно наети 

работници, извършващи същата 

работа в приемащата държава 

членка, включително ставки за 

извънреден труд; настоящата буква не 

се отнася за допълнителни 

професионални пенсионни схеми; 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/47 

Изменение  47 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0319/2017 

Елизабет Морен-Шартие 

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Директива 96/71/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 

понятията „възнаграждение“ и 

„почасова ставка“ се определят от 

националното право и/или практика 

на държавата членка, на чиято 

територия е командирован 

работникът, и означава всички 

елементи на възнаграждението, 

определени като задължителни от 

националните законови, подзаконови 

или административни разпоредби, 

колективни трудови договори или 

арбитражни решения, които в тази 

държава членка са били обявени за 

общоприложими или се прилагат в 

съответствие с член 3, параграф 8. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/48 

Изменение  48 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0319/2017 

Елизабет Морен-Шартие 

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Директива 96/71/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – алинея 3 a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В случаи на измами или злоупотреби, 

някои или всички страни могат да 

бъдат подвеждани под отговорност, 

независимо от ролята им във 

веригата от подизпълнители. 

Or. en 



 

AM\1154302BG.docx  PE621.616v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

25.5.2018 A8-0319/49 

Изменение  49 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0319/2017 

Елизабет Морен-Шартие 

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б 

Директива 96/71/ЕО 

Член 3 — параграф 1 а 

 
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. Държавите членки 

гарантират, независимо от 

приложимото за трудовото 

правоотношение право, че 

предприятията, посочени в член 1, 

параграф 1, осигуряват на 

работниците, командировани на 

тяхна територия на основата на 

равно третиране, считано от първия 

ден на трудовото правоотношение, в 

допълнение към условията на работа, 

посочени в параграф 1 от настоящия 

член, всички приложими условия на 

работа, които са установени в 

държавата членка, в която се 

извършва работата: 

 a) от законови, подзаконови или 

административни разпоредби, и/или 

 б) от колективни трудови договори 

или арбитражни решения, които са 

били обявени за общоприложими или 

се прилагат в съответствие с член 3, 

параграф 8. 

 Първа алинея от настоящия параграф 

не се прилага за следните елементи: 
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 a) процедурите, формалностите и 

условията за сключването и 

прекратяването на трудовия договор, 

включително клаузите за 

неконкуриране; 

 б) допълнителните професионални 

пенсионни схеми. 

 Държавата членка, в която се 

предоставят услугите, въз основа на 

аргументирано уведомление от даден 

доставчик на услуги, удължава на 

18 месеца периода, преди изтичането 

на който се прилагат разпоредбите 

на настоящия параграф. 

 Когато посоченото в член 1, 

параграф 1 предприятие заменя 

командирован работник с друг 

командирован работник, извършващ 

същата задача на същото работно 

място, продължителността на 

командироването за целите на 

настоящия параграф е общата 

продължителност на периодите на 

командироване на съответните 

отделни работници. За целите на 

настоящия член понятието „същата 

задача на същото работно място“ се 

определя, като се вземат предвид, 

наред с останалото, естеството на 

предоставяната услуга, 

извършваната работа и адресът(ите) 

на работното място.“ 

Or. en 

 


