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Изменение  55 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0319/2017 

Елизабет Морен-Шартие, Агнес Йонгериус 

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги 

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

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1a. Приема за сведение 

изявлението на Комисията, 

приложено към настоящата 

резолюция; 

Or. en 

За сведение, текстът на изявлението е следният: 

„ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

Член 3, параграф 7, алинея втора от Директива 96/71/ЕО, както е изменена с 

директивата, приета днес, определя специалните надбавки, свързани с 

командироването, се смятат за част от възнаграждението, освен ако са изплатени като 

възстановяване на разходи, които фактически са били направени във връзка с 

командироването, като пътни разходи, разходи за храна и квартирни разходи. Освен 

това този член предвижда, че „работодателят, без да се засягат разпоредбите на буква з) 

от първа алинея на параграф 1, възстановява разходите за командированите работници 

в съответствие с националното законодателство и/или практика, приложими към 

трудовото правоотношение.“  

Комисията разбира, че „националното законодателство и/или практика, приложими към 

трудовото правоотношение“, е по принцип националното право и/или практика в 

държавата членка по произход, освен ако не е определено друго в съответствие с 

правилата на ЕС относно международното частно право. В контекста на решението на 

Съда по дело C-396/13 (точка 59), възстановяването на разходите също така обхваща 

ситуации, при които работодателят поема разходите на работниците, без те да трябва 

първо да плащат разходите и после да искат те да бъдат възстановени. 

Комисията отбелязва, че в приетата днес директива се предвижда, че поради 

изключително мобилното естество на заетостта в международния автомобилен 

транспорт, преработените правила за командироването ще се прилагат за този сектор от 

датата на влизане в сила на законодателния акт за изменение на Директива 2006/22/ЕО 
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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. 

Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да приемат този акт 

своевременно, за да се адаптират правилата към специфичните нужди на 

командированите работници в този сектор, като същевременно се гарантира доброто 

функциониране на вътрешния пазар за сухопътен транспорт. 

До датата на започване на прилагане на специфичния за отрасъла законодателен акт, 

Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС остават в сила в автомобилния транспорт. 

Тези законодателни актове не се прилагат за дейности в областта на сухопътния 

транспорт, които не представляват командироване.  

Комисията ще продължава да следи отблизо правилното прилагане на действащите 

правила, особено в сектора на сухопътния транспорт, и при необходимост ще 

предприема действия.“ 

 

 


