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Esate
komandiruotas
vairuotojas
Jeigu tam tik rą laik ą
atliekate vežimo operacijas
kitoje valstybėje narėje nei
ta, kurioje yra įsisteigęs jūsų
darbdavys, ir atliekate toliau išvardytas operacijas, esate
komandiruotas vairuotojas
● Kabotažas. Darbdavys, kuriam dirbate, nėra įsisteigęs
valstybėje narėje, kurioje vykdote vidaus vežimo operacijas.
● Vežimas kitos šalies kelių transporto priemone. Vežimo
veikla tarp dviejų valstybių narių arba tarp valstybės narės
ir ne ES valstybės, ir jūsų darbdavys nėra įsisteigęs nei
vienoje iš šių šalių.
● Reisas be krovinio. Su kabotažu arba vežimu kitos šalies
kelių transporto priemone susijęs reisas, kuriam taikomos
komandiravimo taisyklės.
● Kombinuotojo vežimo operacijos. Jeigu pradinė arba
paskutinė kombinuotojo vežimo operacijos atkarpa yra
vežimas kitos šalies transporto priemone arba kabotažas,
tuomet esate komandiruotas vairuotojas tik kai vykdote
tą pradinę ar paskutinę atkarpą.
Jei atliekamas patikrinimas kelyje, inspektoriui turite
pateikti:
● komandiravimo deklaracijos kopiją (elektroninę arba
popierinę versiją);
● transporto operacijos(-ų), vykdomos (-ų) priimančiojoje
valstybėje narėje, įrodymą (pvz., važtaraštį) ir
● tachografo įrašus.
Jūsų darbdavys privalo užtikrinti, kad su savimi turėtumėte
naujausius dokumentus.

Kokias turite teises į darbo
užmokestį ir kitas darbo sąlygas?
Jei šalyje, į kurią esate komandiruotas, darbo
užmokestis ir darbo sąlygos iš esmės yra
geresnės nei šalyje, kurioje įsisteigęs jūsų
darbdavys, tuomet turite teisę į didesnį

darbo užmokestį ir geresnes darbo
sąlygas. Jei taip nėra, tuomet taikomos
darbdavio įsisteigimo šalies taisyklės.

Nesate komandiruotas
vairuotojas
Jūs nesate komandiruotas vairuotojas, jei vykdote kurią
nors toliau nurodytą vežimo veiklą.
● Dvišalė operacija. Vežimas iš valstybės narės, kurioje yra
įsisteigęs jūsų darbdavys, į kitą šalį (ES arba trečiąją šalį),
arba grįžimas iš bet kurios kitos šalies (ES arba trečiosios
šalies) į valstybę narę, kurioje yra įsisteigęs jūsų darbdavys.
● Riboti papildomi pakrovimo ir (arba) iškrovimo
veiksmai. Valstybėse narėse arba ES nepriklausančiose
šalyse, kurios kertamos vykdant dvišalę operaciją.
● Tranzitas. Kertant valstybę narę be pakrovimo ar
iškrovimo.
● Reisas be krovinio. jei reisas vykdomas atliekant dvišalę
operaciją.
● Kombinuotojo vežimo operacijos. Jeigu pradinė arba
paskutinė kombinuotojo vežimo operacijos atkarpa yra
dvišalė operacija, tada jūs nesate komandiruotu vairuotoju
tik kai vykdote tą pradinę ar paskutinę atkarpą.

Kokias turite teises į darbo užmokestį ir
darbo sąlygas?
Jei nesate komandiruotas vairuotojas, jums taikomas
valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs jūsų darbdavys, darbo
užmokestis ir darbo sąlygos.
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