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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 

(8) Командироването има 

временен характер и 

командированият работник 

обикновено се завръща в страната си 

на произход след приключване на 

работата, за която е бил 

командирован. Същевременно с оглед 

на голямата продължителност на 

някои командировки, и като се 

отчита връзката между пазара на 

труда на приемащата държава и 

работниците, командировани за 

такива продължителни периоди, е 

необходимо да се предвиди, че в случай 

на командироване за повече от 24 

месеца, приемащите държави следва 

да направят необходимото 

предприятията, които командироват 

работници на тяхна територия, да 

гарантират допълнителни ред и 

условия на работа, които са 

задължително приложими за 

работниците в държавата членка, в 

която се извършва работата. 
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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 

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 

 

 


