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Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Бяха срещнати трудности и по 
прилагането в силно мобилния сектор 
на автомобилния транспорт на 
правилата за командироване на 
работници, определени в Директива 
96/71/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета15, както и на правилата 
относно административните изисквания, 
определени в Директива 2014/67/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета16. 
Некоординираните национални мерки 
за прилагането и изпълнението на 
разпоредбите относно 
командироването на работници в 
сектора на автомобилния транспорт 
породиха големи административни 
тежести за чуждестранните 
превозвачи от Съюза. Това създаде 
неоправдани ограничения на 
свободата за предоставяне на 
трансгранични услуги за автомобилен 
превоз, което има отрицателни 
странични ефекти за заетостта.

(9) Бяха срещнати трудности и по 
прилагането на правилата за 
командироване на работници, 
определени в Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета15, 
както и на правилата относно 
административните изисквания, 
определени в Директива 2014/67/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета16. 
Поради това правилата относно 
командироването на работници не 
следва да се прилагат за силно 
мобилния и специфичен сектор на 
автомобилния транспорт.

__________________ __________________
15 Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

15 Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

16 Директива 2014/67/ЕС на 16 Директива 2014/67/ЕС на 
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Европейският 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“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., 
стр. 11).

Европейският 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“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., 
стр. 11).
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