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Įžanga
Leidinys buvo parengtas vykdant projektą  

Posted workers in the EU: Joining Forces for Action on solidarity 
and cooperation mechanism to ensure fair and competitive  
future for European economy and society

kuris yra įgyvendinamas Lietuvos Profesinių Sąjungų Konfederacijos (LPSK)  
bendradarbiaujant su organizacijomis iš Lenkijos: Visos Lenkijos profesinių sąjungų 
konfederacija (OPZZ), Žemutinės Silezijos Darbdavių asociacija (ZPDS);  
iš Ispanijos: Asociación Industrial, Técnica y de Comercio (ASITECO), Coalición 
Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid – CSIT Unión Profesional;  
ir iš Rumunijos Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel Alfa.

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Projektas įgyvendina šiuos tikslus:  

1.  Informuoti apie ir dalintis patirtimi apie komandiruotų darbuotojų įdarbi-
nimo pažeidimus ir skatinti skaidrumą ir informacinių sistemų naudojimą.

2.  Tobulinti komunikaciją ir prieigą prie informacijos apie komandiruotų 
darbuotojų teises ir pareigas ir jų įdarbinimą 4 valstybėse narėse.

3.  Gerinti socialinių partnerių informuotumą apie IMI sistemą, kaip pagrin-
dinę komunikacijos kanalą apie darbuotojų komandiravimą tarp valsty-
bių narių – naudojimo ir administravimo bendradarbiavimas.

4.  Imtis bendrų veiksmų ir dalintis gerąja patirtimi, siekiant gerinti informa-
cijos apie galiojančias įdarbinimo sąlygas prieinamumą ir skaidrumą.

5.  Parengti ir organizuoti mokymus, siekiant didinti informuotumą apie  
Direktyvą ir jos tinkamą įgyvendinimą praktikoje.

Šis vadovas yra bandymas surinkti į vieną vietą svarbiausią informaciją, reikalingą 
darbuotojams, kurie yra komandiruojami savo darbdavio dirbti kitoje ES šalyje.  
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Teisinis kontekstas

Darbuotojų komandiravimas yra vis dažniau minima tema Europos Sąjungos 
politikoje ir žiniasklaidoje. Daug kalbama apie nesąžiningą konkurenciją, socia-
linį dempingą, ypač šalyse, kuriose darbo jėga kainuoja brangiau, todėl įmonės 
gali tapti užsienio įmonių, komandiruojančių savo darbuotojus teikti paslaugas, 
nesąžiningos konkurencijos aukomis. Taip pat vyrauja bendras įsitikinimas, kad 
pastarųjų dešimtmečių bendrosios rinkos plėtra suteikė bendrovėms galimybe 
laisvai komandiruoti darbuotojus, kas, deja, taip pat sudarė sąlygas piktnau-
džiauti socialinėmis teisėmis dosnesnių gerovės valstybių nenaudai ir visų pir-
ma darbuotojų nenaudai.
Siekiant išvengti nesąžiningos konkurencijos ir darbuotojų teisių pažeidimų, 
1996 m. gruodžio 16 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje. Tai buvo 
pirmasis jungtinis atsakas į vis ryškėjančią būtinybę nustatyti laisvo paslaugų 
judėjimo funkcionavimo bendrojoje rinkoje rėmus. Laikinas darbuotojų koman-
diravimas yra vienas iš galimų verslininkų paslaugų teikimo formų kitose valsty-
bėse narėse. Direktyvos 96/71/EB tikslas buvo suteikti minimalią komandiruotų 
darbuotojų apsaugą ir surinkti pirminį aiškiai apibrėžtų įdarbinimo sąlygų rinkinį.
Ši direktyva apibrėžė darbuotojų komandiravimą, kaip laikinos darbo vietos 
darbuotojui paskirimą ne darbdavio būstinėje (sąlyga: komandiravimas ne-
viršija 24 mėnesių ir darbuotojas nėra siunčiamas pakeisti kito komandiruoto 
darbuotojo). 

išskiriamos trys pagrindinės komandiravimo rūšys:
 −  savo sąskaita komandiruoja darbuotojus į kitos valstybės narės teritoriją 

ir duoda jiems nurodymus, vadovaudamosi sutartimi , sudaryta tarp dar-
buotojus komandiruojančios įmonės ir toje valstybėje narėje veikiančios 
šalies, kuriai bus teikiamos paslaugos;

 −  komandiruoja darbuotojus į įstaigą arba grupės valdomą įmonę kitos 
valstybės narės teritorijoje;

 −  kaip laikino įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo agentūra samdo darbuotoją 
įmonei, kuri yra įsisteigusi ar veikia valstybės narės teritorijoje.

Pagal Direktyvą 96/71/EB, valstybės narės užtikrina, kad komandiruotiems dar-
buotojams jų teritorijoje būtų taikomos šios įdarbinimo sąlygos:
•	 dėl maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko;
•	 dėl minimalių mokamų metinių atostogų trukmės;
•	  dėl minimalių užmokesčio normų, įskaitant viršvalandžių apmokėjimo nor-

mas; šis punktas netaikomas papildomo pensinio draudimo sistemoms;
•	  dėl darbuotojų, ypač laikino įdarbinimo įmonių siūlomų, samdos sąlygų.
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Deja, praktikoje, Direktyvos nuostatų taikymas dažnai buvo nepaisomas, kam 
įtakos turėjo daugelis veiksnių, visų pirma:

•	  informacija apie sąlygas, galiojančias priimančioje šalyje, yra dažnai sun-
kiai pasiekiama arba neišsami, todėl komandiruotiems darbuotojams yra 
sunku ginti savo teises,

•	  nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už stebėseną, gali patys 
spręsti, kaip įgyvendinti šias nuostatas, dėl ko atsirado kontrolės trūkumų 
ir neatitikimų Europos Sąjungoje; 

•	  prastas bendradarbiavimas tarp nacionalinių administracijų (sankcijų vyk-
dymo problemos);

•	  plačiai paplitusi praktika, kai yra steigiamos pašto dėžučių principu vei-
kiančios įmonės. Tai yra įmonės, kurios įkuria savo centrines būstines ša-
lyse, kur mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos yra žemiausi, naudoja 
savo pašto adresą, siekiant sumažinti mokestines prievoles, o iš tikrųjų 
vykdo verslą kitose šalyse. Tai reiškia, kad tokios įmonės įkuriamos tik tam, 
kad galėtų išvengti galiojančių priimančioje valstybėje socialinės apsau-
gos ir įdarbinimo įstatymų. Tokios įmonės užsiima vien darbuotojų ko-
mandiravimu, pasinaudodamos žemesnėmis jų įdarbinimo sąnaudomis.

Siekiant užtikrinti įstatymų laikymąsi, buvo priimta vykdymo direktyva. 2014 m. 
birželio 17 d. įsigaliojo 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 
dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo vykdymo. 
ES valstybės narės buvo įpareigotos ją perkelti į nacionalinę teisę iki 2016 m. birželio 
18 d. Jos tikslas nėra pakeisti esamas 1996 m. darbuotojų komandiravimo direktyvos 
nuostatas, bet pagerinti šių nuostatų taikymą ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir 
išvengti socialinio dempingo.
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Patarimai darbuotojams

Kada darbuotojas yra komandiruotas darbuotojas?

Pirmasis klausimas, kuris susijęs su darbuotojo komandiravimu į užsienį yra nu-
statyti, ar tai bus kelionė darbo tikslais ar komandiravimas, kuris nėra kelionę 
darbo tikslais. Abu būdai turi skirtingą poveikį nes nustato skirtingas prievoles 
darbdaviui. Kelionės darbo tikslais atveju, darbdavys privalo mokėti komandi-
ruotpinigius ir kitas išmokas kelionės metu, o komandiravimo atveju, kai tai nėra 
kelionė darbo tikslais, darbdavys neprivalo mokėti papildomų išmokų, o jei to-
kios išmokos yra mokamos darbuotojui, dažniausiai jie yra apmokestinami mo-
kesčiais ir draudimo įmokomis. Viena ir kita forma turi skirtingą poveikį, kalbant 
apie mokesčių ir socialinio draudimo taisykles. Todėl verta paminėti jau minėta 
komandiravimo sąvoką Direktyvoje 96/71/EB ir tris komandiravimo būdus: 

•	  savo sąskaita komandiruoja darbuotojus į kitos valstybės narės teritoriją 
ir duoda jiems nurodymus, vadovaudamosi sutartimi , sudaryta tarp dar-
buotojus komandiruojančios įmonės ir toje valstybėje narėje veikiančios 
šalies, kuriai bus teikiamos paslaugos;

•	  komandiruoja darbuotojus į įstaigą arba grupės valdomą įmonę kitos 
valstybės narės teritorijoje; 

•	  kaip laikino įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo agentūra samdo darbuotoją 
įmonei, kuri yra įsisteigusi ar veikia valstybės narės teritorijoje.

Labai svarbu, kad darbuotojas žinotų šias sąvokas ir gebėtų pats nustatyti savo 
statusą, kas padėtų jam išreikalauti iš darbdavio atitinkamų taisyklių vykdymo.

Kokias teises turi komandiruotas darbuotojas?

Direktyva 96/71/EB garantuoja darbuotojams, komandiruotiems į Bendrijos 
šalių narių teritoriją tas pačias sąlygas, kokios galioja vietinėms darbuotojams: 
 
a. dėl maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko, 
b. dėl minimalių mokamų metinių atostogų trukmės, 
c. dėl minimalių užmokesčio normų, įskaitant viršvalandžių apmokėjimo 

normas; šis punktas netaikomas papildomo pensinio draudimo sistemoms, 
d. dėl darbuotojų, ypač laikino įdarbinimo įmonių siūlomų, samdos sąlygų, 
e. dėl darbuotojų sveikatos, higienos ir darbo saugos, 
f. dėl apsaugos priemonių, skirtų nėščių ar neseniai pagimdžiusių moterų, 

vaikų ir jaunimo darbo sutarties sąlygoms vykdyti 
g. dėl vienodų sąlygų taikymo vyrams ir moterims bei kitų nediskriminavimo 

nuostatų.
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Praktikoje tai reiškia, kad darbdavys privalo suteikti darbuotojams nediskrimi-
naciniais darbo sąlygas, palyginamas su sąlygomis, kurios yra garantuotos vieti-
niams darbuotojams. Tai reiškia, kad praktiškai darbuotojui taikoma tiek jo šalies 
darbo teisė (vis dar galioja darbo sutartis jo šalyje), ir šalies, kurioje jis dirba, 
teisės aktai. Todėl darbdavys privalo užtikrinti darbuotojui tokias sąlygas, kurios 
yra palankesnės jam. Visų pirma tai yra susiję su pareiga užtikrinti darbuoto-
jui minimalų darbo užmokestį. Kadangi „senosios ES“ šalyse minimalus darbo 
užmokestis yra didesnis nei Vidurio ir Rytų Europos šalyse, iš kur didžiausias 
darbuotojų skaičius yra komandiruojamas, praktikoje būtina reguliuoti atlygi-
nimą pagal galiojanti šalyje darbuotojo atlyginimo koregavimo pagal minimalų 
darbo užmokesčio taisykles atitinkamoje šalyje (ir kitų darbo sąlygų); netaiko-
ma, jei gaminio pradinį surinkimą ir (arba) pirmąjį instaliavimą atlieka gaminį 
tiekiančios įmonės kvalifikuoti darbuotojai ir (arba) specialistai, kai tai yra nu-
matyta prekių tiekimo sutartyje ir yra būtina, norint naudotis patiektu gaminiu 
ir kai jų komandiruotės laikas neviršija aštuonių dienų. Vidaus tvarkos taisyklės 
tam tikroje šalyje gali leisti komandiruotiems darbuotojams atlikti darbą egzis-
tuojančiomis sąlygomis, kai komandiravimo laikotarpis neviršija vieno mėnesio 
(Direktyvos 96/71 3 straipsnis). Pavyzdžiui, Lenkijos darbo teisė leidžia kitų ša-
lių komandiruotiems piliečiams dirbti Lenkijos teritorijoje iki 30 dienų. Ilgesnis 
komandiravimo laikotarpis įpareigoja darbdavį užtikrinti darbuotojui minima-
lų darbo užmokestį, galiojantį atitinkamoje šalyje. Šios direktyvos nuostatos 
taikomos, kai darbdaviai: (a) savo sąskaita komandiruoja darbuotojus į kitos 
valstybės narės teritoriją ir duoda jiems nurodymus, vadovaudamosi sutartimi , 
sudaryta tarp darbuotojus komandiruojančios įmonės ir toje valstybėje narėje 
veikiančios šalies, kuriai bus teikiamos paslaugos, su sąlyga, kad komandiruotės 
metu komandiruojančioji įmonė ir darbuotojas saistomi darbo santykiais; arba 
(b) komandiruoja darbuotojus į įstaigą arba grupės valdomą įmonę kitos vals-
tybės narės teritorijoje, su sąlyga, kad komandiruotės metu komandiruojančioji 
įmonė ir darbuotojas saistomi darbo santykiais; arba c) kaip laikino įdarbinimo 
įmonė ar įdarbinimo agentūra samdo darbuotoją įmonei, kuri yra įsisteigusi ar 
veikia valstybės narės teritorijoje, su sąlyga, kad komandiruotės metu laikino įdar-
binimo įmonė ar įdarbinimo agentūra ir darbuotojas saistomi darbo santykiais.
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Ką pakeitė vykdymo direktyva?

Vykdymo direktyvos atsiradimas nepakeičia pagrindinės direktyvos nuostatų. 
Be to, šių pokyčių tikslas yra pašalinti nesąžiningą darbuotojų teisių pažeidimo prak-
tiką. Sąžiningi darbdaviai neturi jokio pagrindo baimintis, priešingai, jie gali tikėtis 
reikšmingo nesąžiningos konkurencijos pašalinimo. Vykdymo direktyva pagerina 
komandiruotų darbuotojų teisių apsaugą, pavyzdžiui, per privalomą bendros atsa-
komybės mechanizmą, pagal kurį subrangos grandinėse rangovą, kurio tiesioginis 
subrangovas yra darbdavys (paslaugos teikėjas), komandiruotas darbuotojas galėtų 
kartu su darbdaviu arba vietoj jo laikyti atsakingu už nesumokėtą grynąjį darbo už-
mokestį, atitinkantį minimalaus dydžio darbo užmokestį ir (arba) įmokas į bendruo-
sius fondus ar socialinių partnerių institucijoms. Vykdymo direktyva taip pat apima 
keletą nuostatų, kurių paskirtis yra supaprastinti ir pagerinti darbuotojų komandi-
ravimą Europos Sąjungoje. Naujoje direktyvoje yra aiškiai apibrėžti elementai, kurie 
bus naudojami reguliavimo institucijų visose ES šalyse, siekiant įvertinti komandira-
vimo teisėtumą. Valstybės narės turi sukurti bendrą interneto svetainę, kuri suteiks 
informaciją apie įdarbinimo sąlygas, taikomas jų teritorijoje ir nurodys institucijas,  
į kurias gali kreiptis tiek darbuotojai tiek darbdaviai dėl informacijos apie komandi-
ravimą. Šalys taip pat turės suteikti darbuotojams galimybę teikti skundus apie ne-
sąžiningus darbdavius ir kreiptis dėl grynojo darbo užmokesčio kompensavimo ar 
neteisėtai atskaitytų socialinio draudimo įmokų. Bendradarbiavimas tarp valstybių 
narių taip pat bus patobulintas, be kita ko, dėl plataus IMI vidaus rinkos informacinės 
sistemos panaudojimo. Šalys taip pat privalės pripažinti finansines sankcijas ir bau-
das skirtas verslininkams kitoje ES šalyje.

Kur turėtų komandiruotas darbuotojas mokėti mokesčius?

Jeigu darbuotojas yra komandiruotas dirbti mažiau nei šešis mėnesius, jis / ji nepri-
valo mokėti pajamų mokestį paskirties šalyje.
Tačiau nėra jokių ES teisės aktų nustatančių, kuri šalis gali apmokestinti pajamas ko-
mandiravimo laikotarpiu. Tai gali būti numatyta nacionalinėse mokesčių įstatymuo-
se ar mokesčių susitarimuose, sudarytuose tarp atskirų ES šalių. Darbuotojas, kuris 
yra komandiruotas į kitą šalį, gali būti apmokestinamas. Dažniausiai pats darbuoto-
jas yra atsakingas už mokesčių atskaitymus, išankstinius mokėjimus ir metinius at-
siskaitymus. Darbdavys komandiruojantis darbuotojus paprastai neprivalo mokėti 
pajamų mokesčio avansą.
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Koks sveikatos draudimas priklauso komandiruotiems 
darbuotojams?

Sveikatos draudimas kilmės šalyje priklauso darbuotojui 2 metų bėgyje.

Norėdami gauti medicininę priežiūrą užsienyje, darbuotojai privalo turėti 
du dokumentus:

•	 Europos sveikatos draudimo kortelę
•	  A1 forma (patvirtinanti, kad esate apdraustas socialiniu draudimu savo 

kilmės šalyje).

Kokios socialinio draudimo išmokos priklauso 
komandiruotiems darbuotojams?

Europos Sąjungos šalys netaiko vienodos socialinės apsaugos sistemos. Kiekvie-
na šalis turi savo sistemą, kurią gali laisvai formuoti, įtraukti skirtingus socialinio 
draudimo variantus. Tačiau, Bendrijos taisyklės užtikrina šių sistemų koordina-
vimą, siekiant išvengti situacijos, kai asmeniu gyvenančiam vienoje ES šalyje, o 
dirbančiam ar vykdančiam ūkinę veiklą kitoje ES šalyje, taikomos dvi draudimo 
sistemos arba jis išvis nėra apdraustas. Bendrijos teisės aktai taip pat nustato, 
kuri šalis privalo mokėti išmokas, jeigu apdraustajam atsiranda teisę į išmokas.
Komandiruotas į kitą ES šalį darbuotojas gali būti toliau draudžiamas ankstes-
nėje valstybėje, su sąlyga, kad jo ar jos buvimo laikotarpis kitoje valstybėje ne-
viršija 24 mėnesių ir, kad jis ar ji nebuvo komandiruotas į tą valstybėje, norint 
pakeisti kitą darbuotoją. 
Darbdavys, kuris komandiruoja darbuotoją dirbti į užsienį, turi paprašyti kompe-
tentingos įstaigos išduoti atitinkamą dokumentą – atitinkančio socialinės apsau-
gos teisės aktų sertifikatą. Sertifikatas patvirtina, kad dirbantis kitoje šalyje dar-
buotojas yra apdraustas toje šalyje, kurioje yra registruota įmonė. Todėl svarbu 
prieš darbuotojo išvykimą gauti tokį sertifikatą. Į A1 Formą yra įrašomos dar-
buotojo ir darbdavio duomenis, informacija apie laikotarpį, kuriam darbuotojas 
yra komandiruojamas, taip pat ar darbuotojas jau dirbo bet kurios kitos ES šalies 
teritorijoje. Atitinkama šios šalies institucija, prieš patvirtinant šią formą, nagri-
nėja, ar tinkamos sąlygos yra įvykdytos. 
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Visų pirma, ji nustato, ar darbdavys vykdo veiklą šalyje, kurioje jis registruotas. 
Šiuo tikslu yra vertinama, ar: 

•	  asmuo yra komandiruojamas savo nacionalinio darbdavio nurodymu, lai-
kinai į kitos šalies teritoriją, siekiant atlikti darbą darbdavio naudai,

•	 komandiravimas vyksta pagal sutartį, sudarytą siunčiančioje valstybėje,
•	  prašymas dėl darbo užmokesčio pagal sutartį yra nukreipimas tiesiogiai 

siunčiančiajam subjektui,
•	 numatoma darbo trukmė kitoje šalyje neviršija 24 mėnesių,
•	  Darbuotojas nėra komandiruojamas pakeisti kitą darbuotoją, kuriam pasi-

baigė komandiravimo terminas.

Komandiruojantis darbdavys taip pat privalo įvykdyti atitinkamas sąlygas.  
Tik subjektai, kurie paprastai vykdo veiklą ES šalies narės teritorijoje, kurios tei-
sės aktai taikomi komandiruotam darbuotojui, turi teisė jį komandiruoti. Šia išly-
ga siekiama išvengti situacijų, kai subjektas registruojasi kaip darbdavys tam tikroje 
šalyje vien tam, kad galėtų pasinaudoti mažesnėmis socialinio draudimo įmokomis.

Darbuotojas ir darbdavys privalo informuoti socialinio draudimo įstaigą atitin-
kamoje šalyje apie pasikeitimus, kurie įvyko komandiravimo laikotarpiu, tais 
atvejais, kai:

•	 komandiravimas, dėl kurio buvo kreiptasi, neįvyko,
•	 komandiravimo laikas buvo sutrumpintas,
•	 komandiravimas buvo nutrauktas.

Jei darbuotojas gyvena užsienyje ilgiau nei dvejus metus, jis turės perkleti jo 
ar jos draudimą į tos šalies, kurioje jis ar ji dirba, socialinės apsaugos sistemą.  
Kai kuriais ypatingais atvejais galima pratęsti socialinės apsaugos laikotarpį il-
gesniam nei 2 metų laikotarpiui.
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Kur turėtų komandiruotas darbuotojas ieškoti informacijos 
apie savo teises?

Darbuotojas turėtų ieškoti informacijos apie konkrečias teises taikomas tam ti-
kroje šalyje jos reglamentuose, įstatymuose, nuostatuose. Be to, komandiruotas 
darbuotojas gali paprašyti informacijos ir patarimų profesinių sąjungų, tiek gy-
venamojoje šalyje tiek toje šalyje, į kurią jis ar ji buvo komandiruoti. Profesinės 
sąjungos suaktyvino savo pastangas, siekiant suteikti paramą komandiruotiems 
darbuotojams, suteikdami jiems išsamią, aktualią informaciją. Profesinės sąjun-
gos taip pat kuria viršnacionalinius bendradarbiavimo tinklus tam, kad galėtų 
dalintis kontaktais ir informaciją apie komandiruotus darbuotojus atskirose šalyse.
Lietuvos darbuotojai ar darbuotojai komandiruoti į Lietuvą gali kreiptis į Lietu-
vos profesinių sąjungų konfederaciją (www.lpsk.lt), lenkų darbuotojai ar darbuo-
tojai komandiruoti į Lenkiją gali kreiptis į Visos Lenkijos profesinių sąjungų kon-
federacija (www.opzz.org.pl), Rumunijos darbuotojai arba darbuotojai komandi-
ruoti į Rumuniją gali kreiptis į Alfa Cartel (http://www.cartel-alfa.ro/), o Ispanijos 
darbuotojai ar darbuotojai komandiruoti į Ispaniją gali kreiptis į CSIT Sąjungos 
Profesional (www.csit.es).
Kitų profesinių sąjungų konfederacijų atskirose Europos Sąjungos šalyse kon-
taktinius duomenis galima rasti Europos profesinių sąjungų konfederacijos sve-
tainėje: https://www.etuc.org/node/61.

Kokios nacionalinės institucijos atlieka stebėseną ar 
darbdaviai laikosi įstatymo dėl darbuotojų komandiravimo?

Kiekvienoje šalyje, Darbo inspekcijos užtikrina darbuotojų teisių užtikrinimą. Jie 
privalo apsaugoti tiek darbuotojus dirbančius atitinkamoje šalyje tiek koman-
diruotus darbuotojus. Be to, jie suteikia prieigą prie informacijos apie taisykles, 
tiek darbuotojų tiek darbdavių teises ir pareigas. Interneto puslapiuose galima 
rasti pagrindinę informaciją anglų kalba.
Jeigu komandiruotas darbuotojas abejoja, ar jo darbdavys atitinka galiojančius 
teisės aktus, jis gali kreiptis tiesiogiai į Darbo inspekciją toje šalyje, kurioje jis / 
ji dirba. Inspektorius susipažins su situacija ir nuspręs ar ji atitinka galiojančias 
taisykles.
Taip pat reikėtų pažymėti, kad priimta vykdymo direktyva numato vieningos 
interneto svetaines įkūrimą, kurioje bus pateikiama informacija apie įdarbinimo 
sąlygas taikomas jų teritorijoje, ir nurodys institucijas, į kurias gali kreiptis tiek 
darbuotojai tiek darbdaviai dėl informacijos apie komandiravimą.
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Kokios institucijos Europos lygmeniu dalyvauja diskusijose 
dėl komandiruotų darbuotojų teisių?

Nuo 2016 metų ES lygmeniu vyksta aktyvios diskusijos dėl pasiūlymo persvars-
tyti direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo. Jos iniciatorius yra Europos Ko-
misija, kurios pagrindinis argumentas yra siekis užtikrinti teisingas apmokėji-
mo sąlygas ir vienodas konkurencijos sąlygas įmonėms komandiruojantiems 
darbuotojus ir vietinėms įmonems priimančiojoje šalyje. Komisijos pasiūlymai 
sukėlė daug nesutarimų. Pasak darbdavių organizacijų, siūlymas sumažinti ko-
mandiravimo laikotarpį iki 24 mėnesių arba komandiruotų darbuotojų darbo 
užmokesčio suvienodinimas su vietos darbuotojų, atliekančių tas pačias parei-
gas toje pačioje vietoje, pristabdys įmonių, teikiančių paslaugas laikinai kitose 
šalyse naudojant savo darbuotojus, darbą. Kita vertus, profesinių sąjungų or-
ganizacijos remia vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą iniciatyva. Pa-
grindinė diskusija ir derybos vyksta valstybių narių vyriausybių lygmeniu, tačiau 
Europos Komisija atsižvelgia į pasiūlymus ir pozicijas, kurias teikia tiek Europos 
tiek nacionaliniai socialiniai partneriai. Todėl, be kita ko, daug dėmesio skiriama 
iš apačios į viršų iniciatyvoms ir projektams, kuriais siekiama parengti bendras 
rekomendacijas ir pozicijas dėl esamų dėl darbuotojų komandiravimo taisyklių.
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