
 

AM\1154342BG.docx  PE621.616v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

25.5.2018 A8-0319/51 

Изменение  51 

Мартина Длабайова 

от името на групата ALDE 

 

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 

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. Този 

период следва да бъде удължаван въз 

основа на аргументирано уведомление 

от доставчика на услуги. 
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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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(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

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) Осигуряването на по-голяма 

закрила на работниците е 

необходимо, за да се запази свободата 

на предоставяне на услуги на 

справедлива основа както в 

краткосрочен, така и в дългосрочен 

план, по-специално чрез 

предотвратяване на нарушаването на 

правата, гарантирани от Договорите. 

Същевременно правилата, 

осигуряващи такава закрила на 

работниците, не може да засягат 

правото на предприятията, 

командироващи работници на 

територията на друга държава 

членка, да се позовават на свободата 

на предоставяне на услуги и в случаи, 

когато командировката надвишава 24 

месеца. Поради това всяка разпоредба, 

приложима за работници, 

командировани в рамките на 

командировка, надхвърляща 24 месеца, 

трябва да е съвместима с тази 

свобода. В практиката на Съда е добре 

установено, че ограниченията на 

свободата на предоставяне на услуги са 

допустими единствено ако са оправдани 

от императивни съображения от 

обществен интерес и ако са 

пропорционални и необходими. 

Or. en 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Член 3 се изменя, както следва: (2) а) Параграф 1 се заменя със 

следното: 

 „Държавите членки гарантират, 

независимо от приложимото за 

трудовото правоотношение право, че 

предприятията, посочени в член 1, 

параграф 1, осигуряват на 

работниците, които са 

командировани на тяхна територия, 

на основата на равно третиране, 

условия на работа, включващи 

следните елементи, които са 

определени в държавата членка, в 

която се извършва работата: 

 — от законови, подзаконови или 

административни разпоредби, и/или 

 — от колективни трудови договори 

или арбитражни решения, които са 

били обявени за общоприложими или 

се прилагат в съответствие с член 3, 

параграф 8. 

 а) максимална продължителност на 

работата и минимална 

продължителност на почивката; 

 б) минимален платен годишен 

отпуск; 

 в) възнаграждение, включително 

ставки за извънреден труд; 

настоящата буква не се отнася за 

допълнителни професионални 
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пенсионни схеми; 

 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; 

 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. 

 з) условия за настаняване на 

работниците, предоставяно от 

работодателя на работници, 

изпратени извън обичайното работно 

място; 

 и) надбавки или възстановяване на 

разходи за покриване на пътни 

разходи, разходи за храна и квартирни 

разходи на работниците, изпратени 

далеч от дома по професионални 

причини; тази буква се прилага 

изключително за пътни разходи, 

разходи за храна и квартирни разходи 

на командирован работник, когато от 

него се изисква да пътува до и от 

обичайното си работно място в 

държавата членка, в която е 

командирован, или когато е временно 

изпратен от своя работодател от 

това работно място на друго работно 

място. 

 За целите на настоящата директива 

понятието „възнаграждение“ се 

определя 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 
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арбитражни решения, които в тази 

държава членка са били обявени за 

общоприложими или се прилагат в 

съответствие с член 3, параграф 8. 

 Без да се засяга член 5 от 

Директива 2014/67/ЕС, държавите 

членки публикуват, в съответствие с 

националното право и/или практика, 

без ненужно забавяне и по прозрачен 

начин, на единния официален 

национален уебсайт, посочен в същия 

член, съставните елементи на 

възнаграждението в съответствие с 

буква в) от настоящия параграф и 

условията на работа в съответствие 

с член 3, параграф 1а. 

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. 

Когато в информацията на единния 

официален национален уебсайт не се 

посочва, в съответствие с член 5 от 

Директива 2014/67/ЕС, кои условия на 

работа трябва да се прилагат, това 

обстоятелство се взема предвид, в 

съответствие с националното право 

и/или практика, при определяне на 

санкциите в случай на нарушение на 

националните разпоредби, приети 

съгласно настоящата директива, 

доколкото е необходимо да се 

гарантира тяхната 

пропорционалност. 

1a. Когато действителната 

продължителност на дадено 

командироване надхвърля 24 месеца, 

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 
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равно третиране, 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: 

а) 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: 

а) процедурите, формалностите и 

условията за сключването и 

прекратяването на трудовия договор, 

включително клаузите за 

неконкуриране; 

б) допълнителните професионални 

пенсионни схеми. 

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 
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Обосновка 

Изменението има за цел да приведе приетия текст обратно в съответствие с предложението 

на Комисията, когато беше предложена продължителност на командироването в размер на 24 

месеца. В момента няма определен срок за предоставяне на услуги в контекста на 

командироването на работници. 

Срокът от 24 месеца беше съкратен от преговарящия екип на 12 месеца, което е изключително 

кратък период от време и ограничава недвусмислено  упражняването на една от основните 

свободи на ЕС, т.е. свободното движение на услуги. 
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25.5.2018 A8-0319/54 
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Мартина Длабайова 

от името на групата ALDE 

 

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 2 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 a. Директива 96/71/ЕО и 

Директива 2014/67/ЕС не се прилагат 

за сектора на автомобилния 

транспорт до датата на прилагане 

на законодателния акт за изменение 

на Директива 2006/22/ЕО по 

отношение на изискванията за 

прилагане и за определяне на 

специални правила по отношение на 

Директива 96/71/ЕО и Директива 

2014/67/ЕС за командироването на 

шофьори в сектора на сухопътния 

транспорт. 

Or. en 

Обосновка 

Преговарящият екип не разреши проблема с висящите дела за нарушение и административните 

въпроси при прилагането на Директива 2014/67/ЕС (Директивата за осигуряване на 

изпълнението) за транспортния сектор. 

Изменението има за цел да прекрати прилагането на тези мерки до приемането на специфични 

правила и прилагането на тези мерки спрямо транспортния сектор (под формата на lex specialis, 

който е част от пакета за мобилност и в момента се обсъжда). 

 


