
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, 20.7.2016г. 
С(2016) 4823final

Уважаема г-жо Председател,

Комисията благодари на Народното събрание за мотивираното му становище по 
предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
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 
{СОМ(201б) 128 final}.

Тъй като Комисията получи мотивирани становища от четиринадесет 
парламентарни камари в единадесет държави членки, на 11 май 2016 г. тя потвърди 
задействането на процедурата, предвидена в член 7, параграф 2 от Протокол № 2 
към Договорите.

Комисията отдава голямо значение на отношенията си с националните парламенти, 
особено когато става въпрос за принципа на субсидиарност. Изграждането на ново 
партньорство с националните парламенти и отдаването на голямо значение на 
тяхното мнение в европейския процес на вземане на решения са приоритети за 
настоящата Комисия.

В съответствие с този ангажимент Комисията внимателно анализира получените 
мотивирани становища, включително становището, подадено от Народното 
събрание. Преди да изготви заключенията си, тя имаше преки контакти с 
представители на националните парламенти на заседанията на Конференцията на 
комисиите по европейски въпроси (KOCÁK) на 13 юни 2016 г. и 11 юли 2016 г.

Процедурата, предвидена в член 7, параграф 2 от Протокол № 2, се отнася 
единствено до принципа на субсидиарност. Emo защо на 20 юли 2016 г. Комисията 
прие Съобщение до Европейския парламент, Съвета и националните парламенти във 
връзка с предложението {СОМ(2016) 505 fiinál}, в което бяха разгледани различните 
опасения и доводите във връзка със субсидиарността, приведени от Народното 
събрание, както и от други национални парламенти в техните мотивирани 
становища. Комисията заключи, че предложението й е съобразено с принципа на 
субсидиарност, предвиден в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, 
поради което реши да го запази.

Г-жа Цецка Цачева 
Председател на Народното събрание 
пл. „ Народно събрание “ № 2 
BG— 1169 СОФИЯ



Народното събрание беше включило в мотивираното си становище и други доводи и 
опасения, които не са свързани с принципа на субсидиарност. Като се има предвид 
тяхното политическо значение, Комисията анализира подробно и тези доводи и иска 
да уточни някои елементи в тази връзка. Настоящото писмо следва да се чете 
съвместно със съобщението от 20 юли 2016 г.

Комисията изразява задоволство, че Народното събрание приветства усилията ù да 
подобри защитата на командированите работници. То обаче твърди, че 
въвеждането на еднакво заплащане не може да се осъществи чрез административен 
акт и че това би премахнало съществуващото сравнително предимство на някои 
доставчици на услуги, като по този начин ограничи техния достъп до вътрешния 
пазар.

Комисията би искала да подчертае, че с предложението не се изравнява заплащането 
на местните и командированите работници. Тази възможност беше разгледана и 
отхвърлена на етапа на 01{енката на въздействието (вж. точка 4.5.2 от доклада за 
оценка на въздействието, стр. 27). Комисията стигна до заключението, че такова 
предложение би могло да не премине проверката за пропорционалност и 
съвместимост с вътрешния пазар, тъй като би наложило повече задължения на 
дружествата, командироващи работници от други държави членки, отколкото на 
местните дружества в приемащата държава членка.

Вместо изравняване на заплащането предложението се спря на варианта с 
прилагането към командированите работници на правилата относно 
възнаграждението, които са задължителни за националните работници, т.е. 
правилата, произтичащи от правото или от колективни трудови договори, които са 
общоприложими. Следователно предложението изрично изключва всякаква 
дискриминация спрямо доставчиците на трансгранични услуги и подобрява 
равнопоставеността при предоставянето на услуги.

Следва да се отбележи, че еднаквите правила относно заплащането няма да доведат 
нито до еднакви номинални заплати на командированите и местните работници, 
нито до еднакви равнища на разходите за труд. Конкуренцията при заплащането ще 
продължи да бъде възможна в границите на задължителните правила за 
възнагражденията, установени в приемащата държава членка. Освен това 
социалното осигуряване и другите разлики в данъчното облагане все пак ще създават 
предимство при общите разходи за труд за дружествата, установени в държави с 
по-ниски номинални данъчни ставки, пред дружествата в приемащата държава.

За насърчаване на икономическото развитие на отделните държави членки и на 
възходящото сближаване на икономическите и социалните условия в Съюза 
съществуват специфични политики на ЕС, като например политиката на 
сближаване, социалната политика и политиката за заетостта и европейския 
семестър. Комисията ще продължи да прилага тези политики активно, в тясно 
сътрудничество с държавите членки. Въпреки това фактът, че икономическото 
развитие ще доведе до по-голямо сближаване в сферата на заплатите във времето,
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не премахва необходимостта да се гарантират и в междинния период 
равнопоставеност за предприятията и подходяща защита за командированите 
работници.

Народното събрание отбеляза също така, че предложението води до допълнителна 
административна тежест за предприятията, без да изяснява какви биха могли да 
бъдат действителните ползи за командированите работници.

Комисията би искала да подчертае, че предложението не добавя нови 
административни изисквания към тези, които бяха предвидени в Директивата за 
осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на 
работници от 2014 г. Съгласно Директивата от 1996 г. командироващите 
дружества са длъжни да проверят минималните ставки на заплащане, приложими в 
съответния сектор в приемащата дъроюава. Според новото предложение 
командироващите дружества ще трябва да проверяват приложимите правила за 
възнагражденията в съответния сектор в приемащата държава, но за тях ще бъде 
лесно да направят това, тъй като приемащата държава е длъжна да публикува тези 
правила на единен национален уебсайт относно командироването.

Изложеното в настоящия отговор и в Съобщението се основава на първоначалното 
предложение, представено от Комисията, което като част от законодателния 
процес понастоящем се разглежда от Европейския парламент и от Съвета, в който 
българското правителство е представено.

Комисията се надява, че разясненията, дадени в Съобщението и в настоящия 
отговор, ще отговорят на въпросите, повдигнати от Народното събрание, и очаква 
да продължи политическия диалог с него и в бъдеще.

С уважение:

Първи заместник-председател
Мариан Тейсен 
Член на Комисията
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