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Въпрос с искане за устен отговор O-000083/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, 

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke 
от името на групата ECR 

Относно: Закона на Германия за минималната работна заплата и производството за 
установяване на нарушение 

Съгласно германския Закон за минималната работна заплата (т.нар. MiLoG), считано от 1 
януари 2015 г., минималната часова ставка на заплащане за наето лице, което извършва 
работа на територията на Германия, не може да бъде по-малко от 8,50 EUR. Това се прилага 
също и за служители в транспортния сектор, които са наети от установени извън Германия 
работодатели, като например превозвачи, наети от непребиваващ в държавата работодател, 
които преминават транзитно през германска територия, или в случай на трансгранични и 
каботажни транспортни операции. В допълнение към това бяха въведени твърде много 
задължения за регистрация, контрол и докладване, които далеч надхвърлят необходимото, 
налагат извънредни разходи и несъразмерна административна тежест и не позволяват 
транспортни предприятия от други държави членки да извършват дейност в рамките на 
вътрешния пазар на ЕС. 

Комисията започна производство за установяване на нарушение срещу Германия през май 
2015 г.  Една година след започването на гореспоменатата процедура все още няма по-голяма 
яснота по въпроса и не са налични конкретни резултати. 

В допълнение към това френските органи неотдавна публикуваха насоки за прилагането на 
т.нар. „Закон Макрон“ (Loi Macron), като посочиха, че от 1 юли 2016 г. шофьорите от чужбина 
трябва да получават френска минимална работна заплата и чуждестранните оператори трябва 
да посочат установен във Франция представител. 

1. Какво е актуалното състояние на това производство за установяване на нарушение? Какви 
са следващите стъпки и последващи действия, планирани от Комисията, и каква времева 
рамка се предвижда за тези следващи етапи?  

2. Комисията получила ли е изисканите от германското правителство отговори, които 
изясняват и обосновават германския Закон за минималната работна заплата?  

3. Кога и как възнамерява Комисията да приведе настоящото положение в съответствие с 
правото на Съюза и да сложи край на настоящата правна несигурност, като по този начин 
се придържи към целта за запазване на икономическите свободи в ЕС, включително и на 
тези, които позволяват на европейските дружества и наети лица да работят свободно в 
рамките на единния европейски пазар? 
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