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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2014/67/ESB 

frá 15. maí 2014 

um framfylgd tilskipunar 96/71/EB um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu og um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn 

(„reglugerðin um IM-upplýsingakerfið“) (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 53. gr. og 62. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Frjáls för launþega, staðfesturéttur og frelsi til að veita þjónustu eru grundvallarreglur innri markaðar Sambandsins sem 

eru settar fram í sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins. Framkvæmd þessara meginreglna er nánar útfærð af 

Sambandinu með það að markmiði að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði fyrirtækja og að réttindi launafólks séu virt. 

2)  Frelsið til að veita þjónustu felur í sér rétt fyrirtækja til að veita þjónustu í öðru aðildarríki og senda eigin starfsmenn 

þangað tímabundið til að veita þjónustu þar. Að því er varðar störf útsendra starfsmanna er nauðsynlegt að gera greinarmun 

á þessu frelsi og frjálsri för launþega, sem veitir sérhverjum borgara rétt til frjálsrar farar til annars aðildarríkis til að starfa 

þar og taka þar upp búsetu í þeim tilgangi og verndar þá gegn mismunun að því er varðar atvinnu, launakjör og önnur 

starfs- og ráðningarskilyrði í samanburði við ríkisborgara viðkomandi aðildarríkis. 

3)  Að því er varðar starfsmenn sem sendir eru tímabundið til að vinna við þjónustustarfsemi í öðru aðildarríki en því þar sem 

þeir alla jafna vinna, er í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/71/EB (4) settur tiltekinn kjarni skýrt skilgreindra 

ráðningarskilmála og atvinnuskilyrða sem þjónustuveitandinn í aðildarríkinu, sem starfsmaður er sendur til, þarf að 

uppfylla til að lágmarksvernd viðkomandi útsendra starfsmanna sé tryggð. 

4)  Allar ráðstafanir, sem innleiddar eru með þessari tilskipun, að vera rökstuddar og í samræmi við meðalhóf, til að skapa 

ekki stjórnsýslubyrði eða takmarka möguleika fyrirtækja, einkum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, á að skapa ný störf, en 

vernda jafnframt útsenda starfsmenn. 

5)  Til að tryggja samræmi við tilskipun 96/71/EB, og til þess að leggja ekki óþarfa stjórnsýslubyrði á þjónustuveitendur, er 

brýnt að litið sé á staðreyndaþættina, sem um getur í ákvæðum þessarar tilskipunar um greiningu á því hvort um er að 

ræða raunverulega útsendingu starfsmanna og varnir gegn misnotkun og sniðgöngu ákvæðanna, sem leiðbeinandi og ekki 

tæmandi. Einkum ætti þess ekki að vera krafist að hver og einn þessara þátta sé fyrir hendi í hverju tilviki þar sem 

starfsmaður er sendur út.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 159, 28.5.2014, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 215/2018 frá 

26. október 2018 um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) og XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og 

jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 351, 15.11.2012, bls. 61. 

(2) Stjtíð. ESB C 17, 19.1.2013, bls. 67. 

(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 16. apríl 2014 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 13. maí 2014. 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/71/EB frá 16. desember 1996 um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu (Stjtíð. 

EB L 18, 21.1.1997, bls. 1). 
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6)  Þrátt fyrir þá staðreynd að aðlaga ætti mat á leiðbeinandi staðreyndaþáttum að hverju tilviki fyrir sig og taka tillit til 

aðstæðna hverju sinni, ættu aðstæður, þar sem um sömu staðreyndaþætti er að ræða, ekki að leiða til mismunandi lagalegs 

álits eða mats af hálfu lögbærra yfirvalda í ólíkum aðildarríkjum. 

7)  Til að koma í veg fyrir, forðast og berjast gegn því að gildandi reglur séu misnotaðar og sniðgengnar af fyrirtækjum, sem 

nýta sér með óréttmætum eða sviksamlegum hætti frelsi til að veita þjónustu, sem sett er fram í sáttmálanum um starfshætti 

Evrópusambandsins, og/eða beitingu tilskipunar 96/71/EB, ætti að bæta framkvæmd og eftirlit með hugtakinu „útsending 

starfsmanna“ og taka upp samræmdari þætti, sem auðvelda sameiginlega túlkun, á vettvangi Sambandsins. 

8)  Því þarf lögbært yfirvald gistiaðildarríkisins, í nánu samstarfi við staðfestuaðildarríkið ef nauðsyn krefur, að rannsaka þá 

efnislegu staðreyndaþætti sem einkenna hið tímabundna eðli sem felst í hugtakinu útsending starfsmanna, og það hvort 

vinnuveitandinn hafi í raun og veru staðfestu í aðildarríkinu sem starfsmaðurinn er sendur frá. 

9)  Þegar lögbær yfirvöld meta stærð veltu fyrirtækis í staðfestuaðildarríki, í því skyni að ákvarða hvort fyrirtækið rekur í 

raun verulega starfsemi, aðra en eingöngu innri stjórnun og/eða stjórnsýslu, skulu þau taka tillit til mismunandi kaupmáttar 

gjaldmiðla. 

10)  Þættirnir, sem settir eru fram í þessari tilskipun í tengslum við framkvæmd og eftirlit með útsendingu starfsmanna, kunna 

einnig að gagnast lögbærum yfirvöldum við að bera kennsl á þá starfsmenn sem ranglega er haldið fram að séu sjálfstætt 

starfandi Samkvæmt tilskipun 96/71/EB er viðeigandi skilgreining á starfsmanni sú sem gildir í lögum aðildarríkisins sem 

starfsmaðurinn er sendur til starfa í. Frekari skýringar og bætt eftirlit viðeigandi lögbærra yfirvalda með útsendingu 

starfsmanna myndi auka réttarvissu og vera gagnlegt tæki til að berjast gegn atvinnustarfsemi sem er einungis sjálfstæð 

að nafninu til og tryggja að ekki sé ranglega haldið fram að starfsmenn, sem sendir eru til starfa, séu sjálfstæðir 

atvinnurekendur og aðstoða þannig við að koma í veg fyrir, forðast og berjast gegn því að gildandi reglur séu sniðgengnar. 

11)  Þegar ekki er um að ræða raunverulega útsendingu starfsmanns og upp kemur lagalegur ágreiningur ætti að taka 

tilhlýðilegt tillit til ákvæða reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 593/2008 (1) („Róm I“) eða Rómarsáttmálans 

(2) sem er ætlað að tryggja að starfsmenn séu ekki sviptir þeirri vernd sem þeir njóta samkvæmt ákvæðum sem ekki er 

unnt að víkja frá með samningi eða ákvæðum sem aðeins er unnt að víkja frá þeim í hag. Aðildarríkin ættu að tryggja að 

fyrir hendi séu ákvæði sem vernda með fullnægjandi hætti starfsmenn sem ekki eru útsendir í raun og veru. 

12)  Ef vottorð um viðeigandi almannatryggingalöggjöf, sem um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 883/2004 (3), vantar gæti það verið vísbending um að ekki beri að líta á aðstæðurnar sem tímabundna útsendingu til 

vinna við þjónustustarfsemi í öðru aðildarríki en því þar sem starfsmaðurinn vinnur að jafnaði. 

13)  Líkt og raunin er með tilskipun 96/71/EB ætti þessi tilskipun ekki að hafa áhrif á beitingu reglugerða Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 883/2004 og (EB) nr. 987/2009 (4). 

14)  Í sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins er skýrt kveðið á um að virða skuli fjölbreytileika kerfa aðildarríkjanna 

að því er varðar samskipti aðila vinnumarkaðarins og einnig sjálfstæði aðila vinnumarkaðarins. 

15)  Í mörgum aðildarríkjum gegna aðilar vinnumarkaðarins mikilvægu hlutverki að því er varðar útsendingu starfsmanna 

vegna þjónustustarfsemi, því að þeir kunna að ákvarða, í samræmi við landslög og/eða venju, hin ýmsu stig gildandi 

lágmarkslaunataxta, hvor fyrir sig eða samtímis.Aðilar vinnumarkaðarins ættu að tilkynna um þessa taxta og veita 

upplýsingar um þá.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 593/2008 frá 17. júní 2008 um lög sem gilda um samningsbundnar skyldur (Róm I) (Stjtíð. 

ESB L 177, 4.7.2008, bls. 6). 

(2) Rómarsáttmálinn frá 19. júní 1980 um lög sem gilda um samningsbundnar skyldur (80/934/EBE) (Stjtíð. EB L 266, 9.10.1980, bls. 1). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um samræmingu almannatryggingakerfa (Stjtíð. ESB L 166, 

30.4.2004, bls. 1). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 frá 16. september 2009 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EB)  

nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa (Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2009, bls. 1). 
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16)  Fullnægjandi og skilvirk framkvæmd og framfylgd eru lykilþættir í að standa vörð um réttindi útsendra starfsmanna og 

tryggja jöfn samkeppnisskilyrði fyrir þjónustuveitendur en léleg framfylgd grefur undan skilvirkni reglna Sambandsins 

sem gilda á þessu sviði. Náið samstarf milli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og, þar sem við á, svæðis- og 

staðaryfirvalda, skiptir þess vegna sköpum, án þess að litið sé framhjá mikilvægi hlutverks vinnueftirlits og aðila 

vinnumarkaðarins í þessu sambandi. Gagnkvæmt traust, samstarfsandi, stöðug skoðanaskipti og gagnkvæmur skilningur 

skipta sköpum í þessu sambandi. 

17)  Skilvirk eftirlitsferli í aðildarríkjunum eru mjög mikilvæg til að framfylgja tilskipun 96/71/EB og þessari tilskipun og því 

ætti að koma þeim á í öllu Sambandinu. 

18)  Ástæða þess að þjónustuveitendur beita ekki gildandi reglum er mjög oft sú að erfitt er að nálgast upplýsingar um 

ráðningarskilmála og atvinnuskilyrði. Aðildarríkin ættu þess vegna að tryggja að slíkar upplýsingar séu gerðar almennt 

aðgengilegar án endurgjalds og að greiður aðgangur sé að þeim, ekki aðeins fyrir þjónustuveitendur frá öðrum 

aðildarríkjum heldur einnig fyrir viðkomandi útsenda starfsmenn. 

19)  Þar sem mælt er fyrir um ráðningarskilmála og atvinnuskilyrði í kjarasamningum sem hafa verið úrskurðaðir almennt 

gildandi ættu aðildarríkin að tryggja að slíkir kjarasamningar séu gerðir almennt aðgengilegir, á aðgengilegan og 

gagnsæjan hátt, þó þannig að sjálfstæði aðila vinnumarkaðarins sé virt. 

20)  Til að bæta aðgengi að upplýsingum ætti að koma á fót einni stakri upplýsingaveitu í aðildarríkjunum. Sérhvert aðildarríki 

ætti að sjá til þess að fyrir hendi sé miðlægt, opinbert, landsbundið vefsetur, er sé í samræmi við staðla um vefaðgengi, og 

aðrir viðeigandi samskiptamiðlar. Þetta miðlæga, opinbera, landsbundna vefsetur ætti, að lágmarki, að vera í formi 

vefgáttar og gegna hlutverki millinetagáttar eða helsta aðgangsstaðar og þar skulu vera tenglar á viðeigandi 

upplýsingaveitur, settir fram með skýrum og nákvæmum hætti, auk stuttrar lýsingar á innihaldi vefsetursins og tenglanna 

sem vísað er til. Á meðal slíkra vefsetra geta t.d. verið vefsetur sem komið er á í samræmi við löggjöf Sambandsins í því 

skyni að efla frumkvöðlastarfsemi og/eða þróun þjónustustarfsemi yfir landamæri. Gistiaðildarríki ættu að láta í té 

upplýsingar um hversu lengi þjónustuveitendur þurfi að geyma skjöl eftir að útsendingartímabili lýkur samkvæmt 

landslögum þeirra. 

21)  Útsendir starfsmenn ættu að eiga rétt á að fá frá gistiaðildarríkinu almennar upplýsingar um landslög og/eða venjur sem 

um þá gilda. 

22)  Samvinna á sviði stjórnsýslu og gagnkvæm aðstoð milli aðildarríkjanna ætti að vera í samræmi við reglur um vernd 

persónuupplýsinga sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (1) og í samræmi við landsreglur 

um gagnavernd sem settar eru til framkvæmdar löggjöf Sambandsins. Að því er varðar samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir 

tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn (IM-upplýsingakerfið) ætti hún einnig að vera í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 (2) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1024/2012 (3). 

23)  Til að tryggja að efnisákvæðum laga um ráðningarskilmála og atvinnuskilyrði, sem fylgja ber varðandi útsenda 

starfsmenn, sé rétt beitt og að þau sæti eftirliti ættu aðildarríkin einungis að beita tilteknum stjórnsýslukröfum og 

eftirlitsráðstöfunum gagnvart fyrirtækjum sem senda út starfsmenn í tengslum við veitingu þjónustu.Samkvæmt 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins má réttlæta slíkar kröfur og ráðstafanir með knýjandi ástæðum í þágu 

almannahagsmuna, sem ná m.a. til skilvirkrar verndar réttinda launþega, að því tilskildu að þær séu til þess fallnar að 

tryggja að markmiðið, sem stefnt er að, náist og gangi ekki lengra en nauðsynlegt er til að ná því markmiði. Aðeins má 

leggja á slíkar kröfur og ráðstafanir að því tilskildu að lögbær yfirvöld geti ekki sinnt eftirlitshlutverki sínu á skilvirkan 

hátt án umbeðinna upplýsinga og/eða ef minna takmarkandi ráðstafanir myndu ekki tryggja að markmið landsbundinna 

eftirlitsráðstafana, sem taldar eru nauðsynlegar, næðust.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um 

frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001,  

bls. 1). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1024/2012 frá 25. október 2012 um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli 

upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn og niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/49/EB (reglugerðin um  

IM-upplýsingakerfið) (Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 1). 
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24)  Þjónustuveitandi ætti að tryggja að lögbær yfirvöld geti staðfest deili á útsendum starfsmönnum sem tilgreindir eru í 

yfirlýsingu frá þjónustuveitandanum, meðan á starfstímabili þeirra stendur, til að hægt sé að sannreyna staðreyndir á 

vinnustað. 

25)  Þjónustuveitandi sem hefur staðfestu í öðru aðildarríki ætti að tilkynna lögbærum yfirvöldum í gistiaðildarríkinu um það 

án ótilhlýðilegrar tafar ef mikilvægar breytingar verða á upplýsingunum í yfirlýsingu frá þjónustuveitanda, til að hægt sé 

að sannreyna staðreyndir á vinnustað. 

26)  Sú skylda að tilkynna framkvæmdastjórninni um stjórnsýslukröfur og eftirlitsráðstafanir sem gerðar eru ætti ekki að teljast 

vera fyrirfram leyfisferli. 

27)  Til að tryggja betri og samræmdari beitingu tilskipunar 96/71/EB og einnig framfylgd hennar í reynd og til að draga eins 

og hægt er úr mismuninum á beitingu og framfylgd hennar innan Sambandsins, ættu aðildarríkin að tryggja að skilvirkar 

og fullnægjandi skoðanir fari fram á yfirráðasvæði þeirra og leggja þannig sitt af mörkum m.a. til baráttunnar gegn svartri 

vinnu í tengslum við útsendingu starfsmanna, og hafa jafnframt hliðsjón af öðru lagasetningarfrumkvæði til að taka betur 

á þessu málefni. 

28)  Aðildarríkin ættu, eftir atvikum, að láta fyrirtækinu sem sætir skoðun í té, samkvæmt landslögum sínum og/eða venju, 

skjal sem vottar að skoðun eða eftirlit hafi farið fram, með öllum viðkomandi upplýsingum. 

29)  Aðildarríkin skulu tryggja að nægilegt starfsfólk með nauðsynlega þekkingu og hæfi sé tiltækt til að annast skoðanir með 

skilvirkum hætti og til að unnt sé að svara án ótilhlýðilegrar tafar beiðnum um upplýsingar, eins og kveðið er á um í 

þessari tilskipun, frá gistiaðildarríkinu eða staðfestuaðildarríkinu. 

30)  Vinnueftirlit, aðilar vinnumarkaðarins og aðrir eftirlitsaðilar skipta höfuðmáli í þessu tilliti og ættu áfram að gegna 

mikilvægu hlutverki. 

31)  Til þess að taka megi, með sveigjanlegum hætti, tillit til fjölbreytileika vinnumarkaðarins og samskiptakerfa aðila 

vinnumarkaðarins er aðilum vinnumarkaðarins og/eða öðrum aðilum og/eða stofnunum í undantekningartilvikum heimilt 

að fylgjast með tilteknum ráðningarskilmálum og atvinnuskilyrðum útsendra starfsmanna, að því tilskildu að þeir bjóði 

hlutaðeigandi einstaklingum jafngilda vernd og framkvæmi eftirlit sitt án mismununar og með hlutlægum hætti. 

32)  Eftirlitsyfirvöld aðildarríkjanna og aðrir viðeigandi aðilar sem annast eftirlit og framfylgd, ættu að nýta sér þann 

möguleika á samstarfi og upplýsingaskiptum sem kveðið er á um í viðeigandi lögum til að ganga úr skugga um hvort 

gildandi reglur um útsenda starfsmenn séu virtar. 

33)  Aðildarríkin eru einkum hvött til þess að taka upp samþættari nálgun við vinnueftirlit. Jafnframt ætti að kanna þörfina á 

að þróa sameiginlega staðla til að koma á sambærilegum aðferðum, starfsvenjum og lágmarkskröfum á vettvangi 

Sambandsins. Þó ætti þróun sameiginlegra staðla ekki að leiða til þess að aðildarríkin séu hindruð í viðleitni sinni til að 

berjast á skilvirkan hátt gegn svartri vinnu. 

34)  Til að auðvelda framfylgd tilskipunar 96/71/EB og tryggja árangursríkari beitingu hennar ætti að vera fyrir hendi skilvirk 

kvörtunarþjónusta þar sem útsendir starfsmenn geta lagt fram kvartanir eða komið að málarekstri, annað hvort beint eða, 

með þeirra samþykki, fyrir milligöngu viðeigandi, tilnefndra þriðju aðila, s.s. stéttarfélaga eða annarra samtaka, og einnig 

sameiginlegra stofnana aðila vinnumarkaðarins. Þetta ætti ekki að hafa áhrif á réttarfarsreglur aðildarríkis um fyrirsvar og 

málsvörn fyrir rétti né heldur á valdheimildir og önnur réttindi stéttarfélaga og annarra fulltrúa starfsmanna samkvæmt 

landslögum og/eða venju. 

35)  Til að tryggja að útsendur starfsmaður fái rétt laun og að því tilskildu að reikna megi greiðslur, sem sérstaklega tengjast 

starfinu, inn í lágmarkslaun, ætti einungis að draga slíkar greiðslur frá launum ef það samrýmist landslögum, 

kjarasamningum og/eða venju í gistiaðildarríkinu.  
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36)  Það hvort farið er í reynd að gildandi reglum á sviði útsendingar starfsmanna og skilvirk verndun réttinda starfsmanna er 

einkum áhyggjuefni í undirverktakakeðjum og ætti að tryggja með viðeigandi ráðstöfunum í samræmi við landslög og/eða 

venju og í samræmi við lög Sambandsins. Á meðal slíkra ráðstafana gæti verið að taka upp, valfrjálst og að höfðu samráði 

við viðkomandi aðila vinnumarkaðarins, fyrirkomulag beinnar ábyrgðar vegna undirverktöku (e. Subcontracting liability), 

til viðbótar við eða í stað ábyrgðar vinnuveitanda, vegna hvers konar útistandandi, hreinna greiðslna sem svara til 

lágmarkslauna og/eða framlaga sem greiða ber í sameiginlega sjóði eða til stofnana aðila vinnumarkaðarins sem reglur 

eru settar um í lögum eða kjarasamningi, að því marki sem 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 96/71/EB tekur til þeirra. Hins vegar 

er aðildarríkjunum áfram frjálst að kveða á um strangari reglur um ábyrgð í landslögum eða ganga lengra í landslögum 

sínum, þó án mismununar og þannig að meðalhófs sé gætt. 

37)  Aðildarríki, sem tekið hafa upp ráðstafanir til að tryggja að farið sé að gildandi reglum í undirverktakakeðjum, ættu að 

eiga möguleika á að kveða á um að (undir)verktaki eigi ekki að bera ábyrgð við tilteknar aðstæður eða að ábyrgð hans sé 

takmörkuð í tilvikum þar sem (undir)verktakinn hefur sýnt tilhlýðilega kostgæfni. Þessar ráðstafanir skulu skilgreindar í 

landslögum, með hliðsjón af tilteknum aðstæðum í viðkomandi aðildarríki, og geta m.a. verið ráðstafanir af hálfu 

verktakans varðandi gögn um að stjórnsýslukröfum sé fullnægt og eftirlitsráðstöfunum fylgt til að tryggja skilvirkt eftirlit 

með því að farið sé að gildandi reglum um útsendingu starfsmanna. 

38)  Það er áhyggjuefni að aðildarríkin skuli enn eiga í ýmsum erfiðleikum við að innheimta fé vegna stjórnsýsluviðurlaga 

og/eða -sektir yfir landamæri og því þarf að taka á gagnkvæmri viðurkenningu stjórnsýsluviðurlaga og/eða -sekta. 

39)  Misræmið milli kerfa aðildarríkjanna til þess að framfylgja álögðum stjórnsýsluviðurlögum og/eða -sektum þegar um er 

að ræða aðstæður sem ná yfir landamæri skaðar eðlilega starfsemi innri markaðarins og skapar hættu á að mjög erfitt, ef 

ekki ómögulegt, reynist að tryggja að útsendir starfsmenn njóti sambærilegrar verndar í öllu Sambandinu. 

40)  Tryggja ætti skilvirka framfylgd efnisákvæða laga um útsendingu starfsmanna vegna þjónustustarfsemi með sértækri 

aðgerð sem beinist að því að framfylgja álögðum fjárhagslegum stjórnsýsluviðurlögum og/eða -sektum yfir landamæri. 

Samræming löggjafar í aðildarríkjunum á þessu sviði er því nauðsynleg forsenda til að tryggja aukna, jafnari og 

sambærilega vernd sem er nauðsynleg fyrir eðlilega starfsemi innri markaðarins. 

41)  Með því að samþykkja sameiginlegar reglur um gagnkvæma aðstoð og stuðning við fullnusturáðstafanir og tengdan 

kostnað, og samþykkja samræmdar kröfur um birtingu ákvarðana um stjórnsýsluviðurlög og/eða -sektir sem lagðar eru á 

fyrir að virða ekki tilskipun 96/71/EB eða þessa tilskipun, ætti að mega leysa ýmis vandamál varðandi framfylgd yfir 

landamæri og tryggja betri samskipti og betri framfylgd slíkra ákvarðana sem teknar eru í öðru aðildarríki. 

42)  Ef í ljós kemur að þjónustuveitandi er ekki með staðfestu í staðfestuaðildarríki eða að heimilisfang eða aðrar upplýsingar 

um fyrirtækið eru rangar ættu lögbær yfirvöld ekki að fella málsmeðferð niður á grundvelli formsatriða heldur rannsaka 

málið nánar til að komast að því hvaða einstaklingur eða lögaðili ber ábyrgð á útsendingu starfsmanna. 

43)  Viðurkenning ákvarðana um að leggja á stjórnsýsluviðurlög og/eða -sekt og beiðna um innheimtu fjár vegna slíkra 

viðurlaga og/eða -sektar ætti að byggjast á meginreglunni um gagnkvæmt traust. Því ættu ástæður fyrir að viðurkenna 

ekki ákvörðun eða synja um innheimtu fjár vegna stjórnsýsluviðurlaga og/eða -sektar að takmarkast við það sem telst 

bráðnauðsynlegt. 

44)  Þrátt fyrir setningu samræmdari reglna um framfylgd stjórnsýsluviðurlaga og/eða -sekta yfir landamæri og þörfina á 

sameiginlegri viðmiðunum til að gera eftirfylgni skilvirkari ef ekki er greitt, ættu þær ekki að hafa áhrif á valdheimildir 

aðildarríkjanna til að ákvarða eigið kerfi fyrir viðurlög og sektir eða á þær innheimturáðstafanir sem fyrir hendi eru 

samkvæmt landslögum þeirra. Því ætti skjal sem heimilar framfylgd eða fullnustu í aðildarríkinu sem beiðni er beint til, 

að fullkomna, fylgja eða koma í stað gerningsins sem heimilar framfylgd eða fullnustu slíkra viðurlaga og/eða sekta, ef 

við á og með hliðsjón af landslögum og/eða venju í aðildarríkinu sem beiðni er beint til.  
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45)  Samræmdari reglurnar ættu ekki að hafa áhrif til breytingar á skylduna til að virða grundvallarréttindi og -frelsi varnaraðila 

og meginreglur laga sem gilda um þá, sem birtast í 6. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, s.s. réttinn til að flytja mál sitt 

og réttinn til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns og til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi eða meginregluna um tvöfalt 

refsinæmi („ne bis in idem“). 

46)  Tilskipun þessi stefnir ekki að því að koma á fót samræmdum reglum á sviði dómsmálasamstarfs, lögsögu, eða 

viðurkenningar og framfylgdar ákvarðana í einka- og viðskiptamálum eða að fjalla um hvaða lög eigi við. 

47)  Aðildarríkin ættu að gera viðeigandi ráðstafanir ef ekki er staðið við þær skuldbindingar sem mælt er fyrir um í þessari 

tilskipun, þ.m.t. stjórnsýslu- og dómsmeðferð, og ættu að kveða á um viðurlög við brotum gegn skyldum, samkvæmt 

þessari tilskipun, sem eru skilvirk, í eðlilegu hlutfalli við brotið og hafa letjandi áhrif. 

48)  Með þessari tilskipun eru grundvallarréttindi virt og meginreglum, sem eru viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins 

um grundvallarréttindi, fylgt, nánar tiltekið vernd persónuupplýsinga (8. gr.), frelsi til að velja starfsgrein og réttur til að 

stunda vinnu (15. gr.), frelsi til atvinnurekstrar (16. gr.), rétturinn til almennra kjarasamninga og sameiginlegra aðgerða 

(28. gr.), sanngjörn og réttlát vinnuskilyrði (31. gr.), réttur til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns og réttlátrar 

málsmeðferðar fyrir dómi (47. gr.), sakleysi uns sekt er sönnuð og réttur til varnar (48. gr.) og réttur til að vera ekki 

saksóttur tvívegis fyrir sama afbrot (ne bis in idem) (50. gr.), og henni verður að koma til framkvæmda í samræmi við 

þessi réttindi og meginreglur. 

49)  Til að greiða fyrir betri og samræmdari beitingu tilskipunar 96/71/EB þykir rétt að sjá fyrir rafrænu upplýsingaskiptakerfi 

til að greiða fyrir samvinnu á sviði stjórnsýslu og ættu lögbær yfirvöld að nota upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn 

(IM-upplýsingakerfið) eins og unnt er. Það ætti þó ekki að koma í veg fyrir beitingu tvíhliða samninga eða samkomulags 

varðandi samvinnu á sviði stjórnsýslu og gagnkvæma aðstoð sem eru í gildi eða verða gerðir í framtíðinni. 

50)  Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar tilskipunar, þ.e. að koma á sameiginlegum ramma 

viðeigandi ákvæða, ráðstafana og eftirlitskerfa sem nauðsynleg eru til að koma tilskipun 96/71/EB til framkvæmda, beita 

henni og framfylgja betur og með samræmdari hætti í reynd, og þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna 

umfangs og áhrifa þeirra, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið 

er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, 

er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari tilskipun til að ná því markmiði. 

51)  Haft hefur verið samráð við Evrópsku persónuverndarstofnunina í samræmi við 2. mgr. 28. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 45/2001 og skilaði hún áliti 19. júlí 2012 (1). 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni 

1.  Með þessari tilskipun er komið á sameiginlegum ramma viðeigandi ákvæða, ráðstafana og eftirlitskerfa sem nauðsynleg eru 

til að koma tilskipun 96/71/EB til framkvæmda, beita henni og framfylgja betur og með samræmdari hætti í reynd, þ.m.t. 

ráðstafanir til að koma í veg fyrir og beita viðurlögum gegn því að gildandi reglur séu misnotaðar og sniðgengnar og hefur hún 

ekki áhrif á gildissvið tilskipunar 96/71/EB.  

  

(1) Stjtíð. ESB C 27, 29.1.2013, bls. 4. 
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Þessi tilskipun miðar að því að tryggja viðunandi vernd réttinda starfsmanna sem eru sendir út í því skyni að veita þjónustu yfir 

landamæri, einkum að ráðningarskilmálum og atvinnuskilyrðum sem gilda í aðildarríkinu þar sem veita á þjónustuna, skv. 3. gr. 

tilskipunar 96/71/EB, sé framfylgt, jafnframt því að þjónustuveitendum sé auðveldað að nýta frelsi sitt til að veita þjónustu og að 

hvatt sé til sanngjarnrar samkeppni milli þjónustuveitenda og þannig stutt við starfsemi innri markaðarins.  

2.  Þessi tilskipun skal ekki hafa nein áhrif á grundvallarréttindi, eins og þau eru viðurkennd í aðildarríkjunum og á vettvangi 

Sambandsins, þ.m.t. rétt eða frelsi til verkfalls eða til annarra aðgerða sem fellur undir sérstök kerfi aðildarríkjanna að því er 

varðar samskipti aðila vinnumarkaðarins, í samræmi við landslög og/eða venju. Hún hefur heldur ekki áhrif á réttinn til að semja 

um, ganga frá og framfylgja kjarasamningum og grípa til sameiginlegra aðgerða í samræmi við landslög og venjur. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „lögbært yfirvald“: yfirvald eða stofnun, sem getur verið samskiptaskrifstofa eða -skrifstofur, eins og um getur í 4. gr. 

tilskipunar 96/71/EB, sem aðildarríki tilnefnir til þess að annast verkefni eins og fram kemur í tilskipun 96/71/EB og í þessari 

tilskipun. 

b) „yfirvald sem leggur fram beiðni“: lögbært yfirvald aðildarríkis sem leggur fram beiðni um aðstoð, upplýsingar, tilkynningu 

eða innheimtu fjár vegna viðurlaga og/eða sektar, eins og um getur í VI. kafla. 

c) „yfirvald sem beiðni er beint til“: lögbært yfirvald aðildarríkis sem beiðni er beint til um aðstoð, upplýsingar, tilkynningu eða 

innheimtu fjár vegna viðurlaga og/eða sektar, eins og um getur í VI. kafla. 

3. gr. 

Lögbær yfirvöld og samskiptaskrifstofur 

Að því er varðar þessa tilskipun skulu aðildarríkin tilnefna ein eða fleiri lögbær yfirvöld, sem geta verið samskiptaskrifstofa eða 

-stofur, í samræmi við landslög og/eða venju, eins og um getur í 4. gr. tilskipunar 96/71/EB. Þegar aðildarríkin tilnefna lögbær 

yfirvöld sín skulu þau taka tilhlýðilegt tillit til þarfarinnar á að tryggja gagnavernd upplýsinga sem skipst er á og lagalegan rétt 

einstaklinga eða lögaðila sem þetta gæti haft áhrif á. Aðildarríkin skulu áfram vera endanlega ábyrg fyrir að standa vörð um 

gagnavernd og lagalegan rétt aðila sem verða fyrir áhrifum og skulu koma á fót viðeigandi kerfum til þessa. 

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum samskiptaupplýsingar lögbærra yfirvalda sinna. 

Framkvæmdastjórnin skal birta skrá yfir lögbær yfirvöld og samskiptaskrifstofur og uppfæra hana reglulega. 

Önnur aðildarríki og stofnanir Sambandsins skulu virða val sérhvers aðildarríkis á lögbærum yfirvöldum. 

4. gr. 

Greining á því hvenær um er að ræða raunverulega útsendingu starfsmanna og varnir gegn misnotkun og sniðgöngu 

1.  Í því skyni að koma tilskipun 96/71/EB til framkvæmda, beita henni og framfylgja, skulu lögbær yfirvöld láta fara fram 

heildarmat á öllum staðreyndaþáttum sem teljast nauðsynlegir, þ.m.t. þeim sem settir eru fram í 2. og 3. mgr. þessarar greinar. 

Þessum þáttum er ætlað að vera lögbærum yfirvöldum til aðstoðar þegar þau framkvæma athuganir og eftirlit og þegar þau hafa 

ástæðu til að telja að starfsmaður uppfylli ekki skilyrði til að geta talist útsendur starfsmaður skv. tilskipun 96/71/EB. Þeir eru 

leiðbeinandi þættir í því heildarmati sem fram á að fara og því skal ekki líta til þeirra einna og sér.  
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2.  Til þess að ákvarða hvort fyrirtæki rekur í raun verulega starfsemi, aðra en eingöngu innri stjórnun og/eða stjórnsýslu, skulu 

lögbær yfirvöld láta fara fram heildarmat á öllum staðreyndaþáttum sem einkenna þá starfsemi, til lengri tíma litið, sem fyrirtæki 

stundar í staðfestuaðildarríkinu og, ef nauðsyn krefur, í gistiaðildarríkinu. Slíkir þættir geta einkum verið: 

a)  staðurinn þar sem fyrirtækið hefur skráða skrifstofu sína og yfirstjórn, hefur skrifstofurými, greiðir skatta og framlög til 

almannatrygginga og, eftir atvikum, í samræmi við landslög, hefur starfsleyfi eða er skráð hjá verslunarráðum eða 

fagfélögum, 

b)  staðurinn þar sem útsendir starfsmenn eru ráðnir og þaðan sem þeir eru sendir, 

c)  lög sem gilda um samninga milli fyrirtækisins og starfsmanna þess annars vegar og viðskiptavina hins vegar, 

d)  staðurinn þar sem fyrirtækið stundar fyrst og fremst atvinnustarfsemi sína og þar sem það ræður skrifstofufólk, 

e)  fjöldi samninga sem gerðir eru og/eða fjárhæð veltu í staðfestuaðildarríkinu, að teknu tilliti til sérstakra aðstæðna m.a. 

nýstofnaðra fyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja. 

3.  Til að meta hvort útsendur starfsmaður innir starf sitt af hendi tímabundið í öðru aðildarríki en því sem hann starfar venjulega 

í skal kanna alla staðreyndaþætti sem einkenna slíka vinnu og aðstæður starfsmannsins. Slíkir þættir geta t.d. verið: 

a)  hvort starfið er innt af hendi í tiltekinn tíma í öðru aðildarríki, 

b)  dagurinn sem útsendingartímabil hefst, 

c)  hvort starfsmaðurinn er sendur til annars aðildarríkis en þess þar sem hann eða þaðan sem hann starfar að jafnaði, skv. 

reglugerð (EB) nr. 593/2008 (Róm I) og/Rómarsáttmálanum, 

d)  hvort útsendi starfsmaðurinn snýr aftur til aðildarríkisins sem hann var sendur frá eða þess er vænst að hann komi aftur til 

starfa þar þegar því starfi er lokið eða sú þjónusta hefur verið veitt, sem hann var sendur til að inna af hendi, 

e)  eðli starfseminnar, 

f)  hvort vinnuveitandinn, sem sendir starfsmanninn út, sér honum fyrir eða endurgreiðir honum ferðir, uppihald og gistingu eða 

húsnæði og, ef svo er, hvernig honum er séð fyrir því eða fyrirkomulag endurgreiðslunnar, 

g)  hvort sami eða annar (útsendur) starfsmaður kann að hafa gegnt starfinu áður á fyrri tímabilum. 

4.  Þó að einn eða fleiri af staðreyndaþáttunum, sem fram koma í 2. og 3. mgr., séu ekki fyrir hendi skal það ekki sjálfkrafa 

útiloka að um útsendingu starfsmanns sé að ræða. Matið á þessum þáttum skal aðlagað hverju tilviki fyrir sig og taka mið af 

aðstæðum hverju sinni. 

5.  Þættina, sem um getur í þessari grein og sem lögbær yfirvöld nota við heildarmat á því hvort í raun og veru sé um að ræða 

útsendan starfsmann, má einnig skoða til að ákvarða hvort einstaklingur teljist heyra undir gildandi skilgreiningu á starfsmanni 

skv. 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 96/71/EB. Aðildarríkin ættu m.a. að hafa til hliðsjónar atriði sem varða framkvæmd starfsins, 

undirskipun og starfskjör starfsmannsins, óháð því hvernig sambandinu er lýst í hvers konar fyrirkomulagi sem aðilar kunna að 

hafa komist að samkomulagi um sín á milli, hvort sem um er að ræða samning eða ekki.  
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II. KAFLI 

AÐGANGUR AÐ UPPLÝSINGUM 

5. gr. 

Bættur aðgangur að upplýsingum 

1.  Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að sjá til þess að upplýsingar um ráðningarskilmála og atvinnuskilyrði, 

sem um getur í 3. gr. tilskipunar 96/71/EB, sem beita á og sem þjónustuveitendum ber að fara eftir, séu gerðar almennt 

aðgengilegar án endurgjalds með skýrum, gagnsæjum, heildstæðum og aðgengilegum hætti með fjarmiðlun og með rafrænum 

hætti, með sniði og í samræmi við staðla um vefaðgengi sem tryggja aðgang fyrir þá sem eru fatlaðir, og sjá til þess að 

samskiptaskrifstofur eða aðrir lögbærir, innlendir aðilar, sem um getur í 4. gr. tilskipunar 96/71/EB, séu í aðstöðu til að sinna 

verkefnum sínum með skilvirkum hætti. 

2.  Til að ná fram frekari úrbótum að því er varðar aðgang að upplýsingum skulu aðildarríkin: 

a)  setja fram með skýrum, ítarlegum og notendavænum hætti og með aðgengilegu sniði á einu opinberu, landsbundnu vefsetri 

og með öðrum viðeigandi hætti, hvaða ráðningarskilmálar og atvinnuskilyrði og/eða hvaða hlutar af lands- og/eða 

svæðisbundinni löggjöf þeirra gildi um starfsmenn sem sendir eru út til yfirráðasvæðis þeirra, 

b)  gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera almennt aðgengilegar á einu opinberu, landsbundnu vefsetri og með öðrum 

viðeigandi hætti, upplýsingar um hvaða kjarasamningar gilda og um hverja þeir gilda og hvaða ráðningarskilmálum og 

atvinnuskilyrðum þjónustuveitendur frá öðrum aðildarríkjum eigi að beita skv. tilskipun 96/71/EB, ásamt, þar sem mögulegt 

er, tenglum á vefsetur sem fyrir eru og aðra tengiliði, einkum viðkomandi aðila vinnumarkaðarins, 

c)  gera upplýsingarnar aðgengilegar starfsmönnum og þjónustuveitendum, án endurgjalds, á opinberu tungumáli eða -málum 

gistiaðildarríkisins og á helstu tungumálum öðrum, með hliðsjón af þörfum á vinnumarkaði landsins, og sér gistiaðildarríkið 

um að velja þau. Ef mögulegt er skulu þessar upplýsingar gerðar aðgengilegar í formi stuttorðs bæklings um helstu 

atvinnuskilyrði sem við eiga, þ.m.t. lýsing á verklagsreglum við að leggja fram kvartanir og, að fenginni beiðni, á sniði sem 

er aðgengilegt fötluðu fólki; frekari ítarlegar upplýsingar um atvinnuskilyrði og félagslegar aðstæður sem eiga við um útsenda 

starfsmenn, þ.m.t. hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, skulu gerðar auðveldlega aðgengilegar, án endurgjalds, 

d)  bæta aðgengi að viðkomandi upplýsingum og gera þær skýrari, einkum þær sem gefnar eru á opinbera, landsbundna 

vefsetrinu, eins og um getur í a-lið, 

e)  gefa upp tengilið á samskiptaskrifstofunni sem sér um að fjalla um beiðnir um upplýsingar, 

f)  halda upplýsingum á landsupplýsingablöðunum uppfærðum. 

3.  Framkvæmdastjórnin skal halda áfram að styðja við aðildarríkin á sviði aðgangs að upplýsingum. 

4.  Þar sem mælt er fyrir um ráðningarskilmála þá og atvinnuskilyrði, sem um getur í 3. gr. tilskipunar 96/71/EB, í 

kjarasamningum í samræmi við 1. og 8. mgr. 3. gr. þeirrar tilskipunar, í samræmi við landslög, hefðir og venju, þ.m.t. virðing 

fyrir sjálfstæði aðila vinnumarkaðarins, skulu aðildarríkin tryggja að þessir skilmálar og skilyrði séu gerð aðgengileg 

þjónustuveitendum frá öðrum aðildarríkjum og útsendum starfsmönnum með aðgengilegum og gagnsæjum hætti og skulu leita 

eftir þátttöku aðila vinnumarkaðarins í því skyni. Viðkomandi upplýsingar ættu einkum að taka til mismunandi lágmarkslauna og 

þeirra þátta sem þau samanstanda af, aðferðar við að reikna út launagreiðslur og, ef við á, viðmiðanir fyrir flokkun í mismunandi 

launaflokka. 

5.  Aðildarríkin skulu tilgreina þær stofnanir og yfirvöld sem starfsmenn og fyrirtæki geta snúið sér til eftir almennum 

upplýsingum um landslög og venju sem um þau gilda varðandi réttindi þeirra og skyldur á yfirráðasvæði þeirra.  
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III. KAFLI 

SAMVINNA Á SVIÐI STJÓRNSÝSLU 

6. gr. 

Gagnkvæm aðstoð — almennar meginreglur 

1.  Aðildarríkin skulu eiga með sér náið samstarf og veita hvert öðru gagnkvæma aðstoð án ótilhlýðilegrar tafar í því skyni að 

greiða fyrir framkvæmd, beitingu og framfylgd þessarar tilskipunar og tilskipunar 96/71/EB í reynd. 

2.  Samstarf aðildarríkjanna skal einkum felast í því að svara rökstuddum beiðnum um upplýsingar frá lögbærum yfirvöldum 

og því að láta fara fram athuganir, skoðanir og rannsóknir á fyrirkomulagi við útsendingu starfsmanna, sem um getur í 3. mgr.  

1. gr. tilskipunar 96/71/EB, þ.m.t. rannsókn á því ef gildandi reglum um útsendingu starfsmanna er ekki fylgt eða þær 

misnotaðar.Upplýsingabeiðnir taka til upplýsinga sem varða hugsanlega innheimtu fjár vegna stjórnsýsluviðurlaga og/eða -sektar, 

eða tilkynningu um ákvörðun um að leggja á slík viðurlög og/eða sekt eins og um getur í VI. kafla. 

3.  Samstarf aðildarríkjanna getur einnig tekið til sendingar og birtingar skjala. 

4.  Til að geta svarað beiðni um aðstoð frá lögbærum yfirvöldum í öðru aðildarríki skulu aðildarríkin tryggja að 

þjónustuveitendur með staðfestu á yfirráðasvæði þeirra gefi lögbærum yfirvöldum sínum allar nauðsynlegar upplýsingar vegna 

eftirlits með starfsemi þeirra í samræmi við landslög. Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir ef slíkar upplýsingar eru ekki 

látnar í té. 

5.  Ef erfitt reynist að koma til móts við beiðni um upplýsingar eða að framkvæma athuganir, skoðanir eða rannsóknir skal 

viðkomandi aðildarríki tafarlaust tilkynna það aðildarríkinu, sem leggur fram beiðnina, með það í huga að finna lausn. 

Ef vandamál í tengslum við upplýsingaskipti eru viðvarandi eða varanlega er synjað um að veita upplýsingar skal 

framkvæmdastjórnin, eftir að henni hefur verið tilkynnt um það, í gegnum upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn ef við á, gera 

viðeigandi ráðstafanir. 

6.  Aðildarríkin skulu veita upplýsingarnar, sem önnur aðildarríki eða framkvæmdastjórnin óska eftir, með rafrænum hætti 

innan þess frests sem hér segir: 

a)  í brýnum tilvikum þar sem fletta þarf upp í skrám, s.s. í tilvikum sem varða staðfestingu skráningar á virðisaukaskattsskrá til 

að kanna hvort um staðfestu sé að ræða í öðru aðildarríki, eins fljótt og unnt er og eigi síðar en innan tveggja virkra daga frá 

móttöku beiðninnar. 

Ástæðan fyrir því að erindið er brýnt skal koma skýrt fram í beiðninni ásamt nánari upplýsingum sem rökstyðja það, 

b)  allar aðrar beiðnir um upplýsingar, innan 25 virkra daga að hámarki frá móttöku beiðninnar nema aðildarríkin komi sér saman 

um styttri frest. 

7.  Aðildarríkin skulu tryggja að skrár, sem þjónustuveitendur hafa verið skráðir í og sem lögbær yfirvöld á yfirráðasvæði þeirra 

geta skoðað, séu einnig aðgengilegar, samkvæmt sömu skilmálum, jafngildum lögbærum yfirvöldum annarra aðildarríkja, í því 

skyni að koma þessaritilskipun og tilskipun 96/71/EB til framkvæmda, að því marki sem aðildarríkin hafa fært þessar skrár inn í 

upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn. 

8.  Aðildarríkin skulu tryggja að upplýsingar sem aðilarnir, sem um getur í a-lið 2. gr., skiptast á eða sem þeim eru sendar séu 

aðeins notaðar að því er varðar málið eða málin sem liggja til grundvallar beiðninni. 

9.  Gagnkvæm samvinna á sviði stjórnsýslu og aðstoð skal vera án endurgjalds. 

10.  Beiðni um upplýsingar skal ekki koma í veg fyrir að lögbær yfirvöld geri ráðstafanir í samræmi við viðkomandi landslög 

og lög Sambandsins til að rannsaka og koma í veg fyrir meint brot á tilskipun 96/71/EB eða þessari tilskipun.  
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7. gr. 

Hlutverk aðildarríkjanna innan ramma samvinnu á sviði stjórnsýslu 

1.  Í samræmi við meginreglurnar, sem settar eru í 4. og 5. gr. tilskipunar 96/71/EB er það á ábyrgð yfirvalda gistiaðildarríkisins, 

meðan á útsendingartímabili starfsmanns til annars aðildarríkis stendur, í samvinnu við yfirvöld staðfestuaðildarríkisins ef 

nauðsyn krefur, að hafa eftirlit með ráðningarskilmálum og atvinnuskilyrðum, sem fara á að samkvæmt tilskipun 96/71/EB. 

2.  Aðildarríkið þar sem þjónustuveitandinn hefur staðfestu skal áfram fylgjast með, hafa eftirlit með og gera nauðsynlegar 

eftirlits- eða framfylgdarráðstafanir, í samræmi við landslög sín, venju og stjórnsýslumeðferð, að því er varðar starfsmenn sem 

sendir eru út til annars aðildarríkis. 

3.  Aðildarríkið þar sem þjónustuveitandinn hefur staðfestu skal aðstoða aðildarríkið, sem starfsmaður er sendur til, við að 

tryggja að skilyrði samkvæmt tilskipun 96/71/EB og þessari tilskipun séu uppfyllt. Sú ábyrgð skal á engan hátt draga úr 

möguleikum aðildarríkisins, sem starfsmaður er sendur til, til að fylgjast með, hafa eftirlit með og gera nauðsynlegar eftirlits- eða 

framfylgdarráðstafanir í samræmi við þessa tilskipun og tilskipun 96/71/EB.  

4.  Ef fyrir liggja staðreyndir sem gefa til kynna hugsanlegar misfellur skal aðildarríki, að eigin frumkvæði, miðla til 

viðkomandi aðildarríkis öllum viðkomandi upplýsingum án ástæðulausrar tafar. 

5.  Lögbær yfirvöld gistiaðildarríkisins mega einnig, í hverju tilviki þar sem þjónusta er veitt eða í tilviki hvers 

þjónustuveitanda, biðja lögbær yfirvöld staðfestuaðildarríkisins um að láta í té upplýsingar varðandi lögmæti staðfestu 

þjónustuveitandans og góða starfshætti hans, sem og upplýsingar um að hann hafi ekki gerst sekur um brot á viðeigandi 

reglum.Lögbær yfirvöld staðfestuaðildarríkisins skulu veita þessar upplýsingar í samræmi við 6. gr. 

6.  Skuldbindingarnar, sem mælt er fyrir um í þessari grein, skulu ekki hafa í för með sér skyldu af hálfu staðfestuaðildarríkisins 

til að stunda athuganir og eftirlit með staðreyndum á yfirráðasvæði aðildarríkisins þar sem þjónustan er veitt. Slíkar athuganir og 

eftirlit geta farið fram af hálfu yfirvalda gistiaðildarríkisins, að frumkvæði þess eða að beiðni lögbærra yfirvalda 

staðfestuaðildarríkisins, í samræmi við 10. gr. og í samræmi við eftirlitsvaldheimildir sem kveðið er á um í landslögum 

gistiaðildarríkisins, venju og stjórnsýslumeðferð og í samræmi við lög Sambandsins. 

8. gr. 

Hliðarráðstafanir 

1.  Aðildarríkin skulu, með aðstoð framkvæmdastjórnarinnar, grípa til hliðarráðstafana til að þróa, auðvelda og hvetja til skipta 

á embættismönum sem hafa umsjón með framkvæmd samvinnu á sviði stjórnsýslu og gagnkvæmrar aðstoðar auk þess að fylgjast 

með því að farið sé að gildandi reglum og framfylgja þeim. Aðildarríkin geta einnig gripið til hliðarráðstafana sem miða að því 

að styðja samtök sem veita útsendum starfsmönnum upplýsingar. 

2.  Framkvæmdastjórnin skal meta þörfina á fjárstuðningi til að bæta enn frekar samvinnu á sviði stjórnsýslu og auka 

gagnkvæmt traust með verkefnum, þ.m.t. með því að hvetja til skipta á viðeigandi embættismönnum og þjálfunar, og einnig með 

því að þróa, auðvelda og hvetja til framtaksverkefna um bestu starfsvenjur, einnig meðal aðila vinnumarkaðarins á vettvangi 

Sambandsins, s.s. þróunar og uppfærslu gagnagrunna eða sameiginlegra vefsetra sem innihalda almennar upplýsingar eða 

upplýsingar sem eru sértækar fyrir einstaka geira varðandi ráðningarskilmála og atvinnuskilyrði sem virða ber og söfnun og mat 

á heildstæðum gögnum sem varða sérstaklega ferlið við útsendingu starfsmanna. 

Telji framkvæmdastjórnin að þörfin sé fyrir hendi skal hún, án þess að það hafi áhrif á heimildir Evrópuþingsins og ráðsins við 

fjárlagagerð, notast við fjármögnunarleiðir sem fyrir hendi eru og sem ætlað er að efla samvinnu á sviði stjórnsýslu. 

3.  Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin geta tryggt viðeigandi stuðning til viðkomandi framtaksverkefna aðila 

vinnumarkaðarins á vettvangi Sambandsins og á landsvísu sem miða að því að upplýsa fyrirtæki og starfsmenn um gildandi 

ráðningarskilmála og atvinnuskilyrði sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun og í tilskipun 96/71/EB, þó þannig að sjálfstæði 

aðila vinnumarkaðarins sé tryggt.  
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IV. KAFLI 

EFTIRLIT MEÐ REGLUFYLGNI 

9. gr. 

Stjórnsýslukröfur og eftirlitsráðstafanir 

1.  Aðildarríkin mega því aðeins innleiða stjórnsýslukröfur og eftirlitsráðstafanir, sem nauðsynlegar eru til að tryggja skilvirkt 

eftirlit með því að farið sé að skuldbindingum þessarar tilskipunar og tilskipunar 96/71/EB, að þær séu rökstuddar og í samræmi 

við meðalhóf og lög Sambandsins. 

Í þessu skyni mega aðildarríkin einkum taka upp eftirfarandi ráðstafanir: 

a)  að gera þjónustuveitanda með staðfestu í öðru aðildarríki skylt að leggja fram, eigi síðar en við upphaf veitingar þjónustunnar, 

einfalda yfirlýsingu til ábyrgra, lögbærra landsyfirvalda, á einu eða fleiri af opinberum tungumálum gistiaðildarríkisins, eða 

á einhverju öðru eða öðrum þeim tungumálum sem gistiaðildarríkið samþykkir, með nauðsynlegum upplýsingum til að hægt 

sé að láta fara fram athuganir og eftirlit með staðreyndum á vinnustaðnum, þ.m.t. um eftirfarandi:  

i.  deili á þjónustuveitandanum, 

ii.  áætlaðan fjölda útsendra starfsmanna, sem eru auðveldlega persónugreinanlegir, 

iii.  aðilana sem um getur í e- og f-lið, 

iv.  áætlaða lengd útsendingartímabils og fyrirhugaðan upphafs- og lokadag þess, 

v.  heimilisfang eða heimilisföng vinnustaðarins, og 

vi.  eðli þjónustu sem réttlætir útsendingu starfsmanns, 

b)  að gera skylt að taka eða hafa tiltæk og/eða varðveita afrit, á pappír eða á rafrænu formi, af ráðningarsamningi eða jafngildu 

skjali, í skilningi tilskipunar ráðsins 91/533/EBE (1), þ.m.t. ef við á eða skiptir máli, viðbótarupplýsingarnar sem um getur í 

4. gr. þeirrar tilskipunar, launaseðlar, tímaskýrslur þar sem fram kemur upphaf, lok og lengd daglegs vinnutíma og sönnun 

fyrir greiðslu launa eða afrit af jafngildum skjölum meðan á útsendingartímabili stendur, á aðgengilegum og auðgreinanlegum 

stað á yfirráðasvæði þess, s.s. á vinnustaðnum eða byggingarsvæðinu eða, fyrir farstarfsmenn í flutningageiranum, í 

bækistöðinni (e. operations base) eða um borð í farartækinu sem notað er við að veita þjónustuna, 

c)  að gera skylt að afhenda skjölin sem um getur í b-lið, innan hæfilegs tíma eftir að útsendingartímabili lýkur, að beiðni 

yfirvalda gistiaðildarríkisins, 

d)  að gera skylt að láta í té þýðingu á skjölunum, sem um getur í b-lið, yfir á eitt af opinberum tungumálum gistiaðildarríkisins 

eða eitthvert annað þeirra tungumála sem gistiaðildarríkið samþykkir, 

e)  að gera skylt að tilnefna aðila til að vera tengiliður við lögbær yfirvöld í gistiaðildarríkinu þar sem þjónustan er veitt og til að 

senda og taka við skjölum og/eða tilkynningum, ef þörf er á, 

f)  að gera skylt að tilgreina tengilið, ef þörf er á, til að gegna hlutverki fulltrúa sem viðkomandi aðilar vinnumarkaðarins geta 

leitað til til að fá þjónustuveitandann til að gera kjarasamninga innan gistiaðildarríkisins, í samræmi við landslög og/eða 

venju, á því tímabili sem þjónustan er veitt. Sá aðili getur verið annar en sá sem vísað er til í e-lið og þarf ekki að vera 

staðsettur í gistiaðildarríkinu en þarf að vera til reiðu að fenginni beiðni sem rökstudd er með viðhlítandi hætti. 

2.  Aðildarríkin geta innleitt aðrar stjórnsýslukröfur og eftirlitsráðstafanir ef upp koma nýjar eða breyttar aðstæður þar sem þær 

stjórnsýslukröfur og eftirlitsráðstafanir, sem fyrir eru, eru ekki nægar eða nægilega skilvirkar til að tryggja skilvirkt eftirlit með 

því að farið sé að skuldbindingum tilskipunar 96/71/EB og þessarar tilskipunar, að því tilskildu að þær séu rökstuddar og í 

samræmi við meðalhóf.  

  

(1) Tilskipun ráðsins 91/533/EBE frá 14. október 1991 um skyldu vinnuveitanda að skýra launþegum frá samningsskilmálum eða 

ráðningarfyrirkomulagi (Stjtíð. EB L 288, 18.10.1991, bls. 32). 
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3.  Ekkert í þessari grein hefur áhrif á aðrar skyldur sem leiðir af löggjöf Sambandsins, þ.m.t. af tilskipun ráðsins 89/391/EBE 

(1) og reglugerð (EB) nr. 883/2004 og/eða skyldur samkvæmt landslögum sem varða vernd eða atvinnumál starfsmanna að því 

tilskildu að hinar síðarnefndu eigi jafnt við um fyrirtæki með staðfestu í viðkomandi aðildarríki og að þær séu rökstuddar og í 

samræmi við meðalhóf. 

4.  Aðildarríkin skulu tryggja að fyrirtæki geti lokið allri málsmeðferð og formsatriðum í tengslum við útsendingu starfsmanna 

samkvæmt þessari grein með notendavænum hætti, með fjarmiðlun og með rafrænum hætti eins og kostur er. 

5.  Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og upplýsa þjónustuveitendur um hvers konar ráðstafanir, sem um getur 

í 1. og 2. mgr., sem þau beita eða sem þau hafa framkvæmt. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna hinum aðildarríkjunum um þessar 

ráðstafanir. Upplýsingar til þjónustuveitenda skulu gerðar almennt aðgengilegar á einu landsbundnu vefsetri á helsta tungumáli 

eða -málum, sem aðildarríkið ákveður. 

Framkvæmdastjórnin skal fylgjast náið með beitingu ráðstafananna sem um getur í 1. og 2. mgr., meta hvort þær samrýmist lögum 

Sambandsins og grípa til nauðsynlegra ráðstafana, ef við á, í samræmi við valdheimildir sínar samkvæmt sáttmálanum um 

starfshætti Evrópusambandsins. 

Framkvæmdastjórnin skal reglulega gefa ráðinu skýrslu um ráðstafanir sem aðildarríkin hafa tilkynnt um og, eftir því sem við á, 

um stöðu mála varðandi greiningar þess og mat. 

10. gr. 

Skoðanir 

1.  Aðildarríkin skulu tryggja að komið sé á viðeigandi og skilvirkum athugunum og eftirlitskerfum í samræmi við landslög og 

venju og að yfirvöldin, sem tilnefnd eru samkvæmt landslögum, láti fara fram skilvirkar og viðeigandi skoðanir á yfirráðasvæðum 

þeirra til þess að hafa eftirlit með því að farið sé að ákvæðum og reglum tilskipunar 96/71/EB, með hliðsjón af viðeigandi 

ákvæðum þessarar tilskipunar, og tryggja þannig rétta beitingu og framfylgd þeirra. Án þess að það hafi áhrif á möguleikann á að 

láta fara fram slembiathuganir skulu skoðanir fyrst og fremst byggjast á áhættumati lögbærra yfirvalda. Áhættumat kann að leiða 

í ljós þær atvinnugreinar þar sem mikið er um að útsendir starfsmenn vinni við þjónustustarfsemi á yfirráðasvæði þeirra. Við gerð 

slíks áhættumats mætti einkum taka tillit til framkvæmdar stórra verkefna á sviði grunnvirkja, þess hvort um er að ræða langar 

undirverktakakeðjur, landfræðilegrar nálægðar, sérstakra vandamála og þarfa tiltekinna geira, hvort um fyrri brot er að ræða og 

hversu berskjaldaðir tilteknir hópar starfsmanna kunna að vera. 

2.  Aðildarríkin skulu tryggja að skoðanir og eftirlit með reglufylgni samkvæmt þessari grein hafi ekki mismunun í för með sér 

og að meðalhófs sé gætt, jafnframt því að tekið sé tillit til viðeigandi ákvæða þessarar tilskipunar. 

3.  Ef þörf er á upplýsingum meðan á skoðunum stendur og í ljósi 4. gr., skulu gistiaðildarríkið og staðfestuaðildarríkið fara að 

reglum um samvinnu á sviði stjórnsýslu. Einkum skal samstarf lögbærra yfirvalda vera í samræmi við reglur og meginreglur þær 

sem mælt er fyrir um í 6. og 7. gr. 

4.  Í aðildarríkjum þar sem aðilar vinnumarkaðarins sjá um að ákvarða ráðningarskilmála og atvinnuskilyrði útsendra 

starfsmanna, sem um getur í 3. gr. tilskipunar 96/71/EB og einkum lágmarkslaun, þ.m.t. vinnutíma, í samræmi við landslög og/eða 

venju, er þeim heimilt, á viðeigandi stigi og háð þeim skilyrðum sem aðildarríkin mæla fyrir um, að fylgjast einnig með beitingu 

viðkomandi ráðningarskilmála og atvinnuskilyrða útsendra starfsmanna, að því tilskildu að tryggð sé viðunandi vernd, jafngild 

þeirri sem leiðir af tilskipun 96/71/EB og þessari tilskipun. 

5.  Í aðildarríkjum þar sem valdheimildir vinnueftirlits taka ekki til eftirlits með starfskjörum og/eða ráðningarskilmálum og 

atvinnuskilyrðum útsendra starfsmanna mega aðildarríkin, í samræmi við landslög og/eða venju, koma á fót, breyta eða viðhalda 

fyrirkomulagi, reglum og kerfum sem tryggja að þessir skilmálar og skilyrði séu virt, að því tilskildu að fyrirkomulagið sjái 

viðkomandi einstaklingum fyrir viðunandi vernd sem er jafngild þeirri sem leiðir af tilskipun 96/71/EB og þessari tilskipun.  

  

(1) Tilskipun ráðsins 89/391/EBE frá 12. júní 1989 um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum 

(Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1). 
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V. KAFLI 

FRAMFYLGD 

11. gr. 

Verndun réttinda — kvartanir gerðar auðveldari — eftirágreiðslur 

1.  Til að framfylgja skuldbindingum tilskipunar 96/71/EB, einkum 6. gr., og þessarar tilskipunar, skulu aðildarríkin tryggja að 

fyrir hendi sé skilvirk kvörtunarþjónusta fyrir útsenda starfsmenn til að leggja fram kvartanir gegn vinnuveitendum sínum beint, 

sem og til að hefja málarekstur fyrir dómstólum eða stjórnvöldum, einnig á yfirráðasvæði aðildarríkisins sem starfsmennirnir eru 

eða voru sendir til, telji slíkir starfsmenn að þeir hafi beðið tjón eða orðið fyrir skaða vegna þess að gildandi reglum hafi ekki 

verið beitt, jafnvel eftir að ráðningarsambandinu, þar sem meint vanræksla á að hafa átt sér stað, er lokið. 

2.  Ákvæði 1. mgr. skulu gilda með fyrirvara um lögsögu dómstóla í aðildarríkjunum, nánar tiltekið eins og mælt er fyrir um í 

viðeigandi lagagerningum Sambandsins og/eða alþjóðasamningum. 

3.  Aðildarríkin skulu tryggja að stéttarfélög og aðrir þriðju aðilar, s.s. félög, samtök og aðrir lögaðilar sem, í samræmi við 

viðmiðanir sem mælt er fyrir um í landslögum, eiga lögmætra hagsmuna að gæta við að tryggja að farið sé að þessari tilskipun 

og tilskipun 96/71/EB, geti, fyrir hönd útsendra starfsmanna eða vinnuveitanda þeirra eða til stuðnings þeim og með þeirra 

samþykki, tekið þátt í hvers konar málarekstri fyrir dómstólum eða stjórnvöldum með það að markmiði að framkvæma þessa 

tilskipun og tilskipun 96/71/EB og/eða að framfylgja skuldbindingum samkvæmt þessari tilskipun og tilskipun 96/71/EB. 

4.  Ákvæði 1. og 3. mgr. gilda með fyrirvara um: 

a)  landsreglur um fyrningarfresti eða fresti til að höfða svipuð mál að því tilskildu að ekki sé litið svo á að þær geti gert nýtingu 

þessa réttar nær ómögulega eða afar erfiða, 

b)  aðrar valdheimildir og sameiginleg réttindi aðila vinnumarkaðarins, fulltrúa starfsmanna og vinnuveitenda, eftir atvikum, 

samkvæmt landslögum og/eða venju, 

c)  réttarfarsreglur aðildarríkis um fyrirsvar og málsvörn fyrir rétti. 

5.  Útsendir starfsmenn sem hefja málarekstur fyrir dómstólum eða stjórnvöldum í samræmi við 1. mgr. skulu verndaðir gegn 

hvers konar óhagstæðri meðferð af hálfu vinnuveitanda síns. 

6.  Aðildarríkin skulu tryggja að vinnuveitandi útsends starfsmanns sé ábyrgur fyrir að standa skil á hverjum þeim greiðslum 

sem viðkomandi útsendur starfsmaður á rétt á samkvæmt samningsbundnum tengslum milli vinnuveitandans og viðkomandi 

útsends starfsmanns.  

Aðildarríkin skulu einkum tryggja að fyrir hendi sé nauðsynlegt fyrirkomulag til að tryggja að útsendir starfsmenn fái: 

a)  öll útistandandi nettólaun sem ættu að koma til greiðslu samkvæmt gildandi ráðningarskilmálum og atvinnuskilyrðum sem 

heyra undir 3. gr. tilskipunar 96/71/EB, 

b)  hvers konar eftirágreiðslur eða endurgreiðslu á sköttum eða framlögum til almannatrygginga sem haldið er eftir af launum 

þeirra með óréttmætum hætti, 

c)  endurgreiðslu á óeðlilega háum kostnaði, miðað við nettólaun eða gæði gistiaðstöðu, sem haldið er eftir eða dregið frá launum 

fyrir gistiaðstöðu sem vinnuveitandi lætur í té, 

d)  ef við á, framlög sem vinnuveitanda ber að greiða í sameiginlega sjóði eða til stofnana aðila vinnumarkaðarins og sem haldið 

er eftir af launum þeirra með óréttmætum hætti.  
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Þessi málsgrein gildir einnig í tilvikum þar sem útsendir starfsmenn hafa snúið aftur frá aðildarríkinu sem þeir voru sendir til 

starfa í. 

12. gr. 

Ábyrgð vegna undirverktöku 

1.  Til þess að taka á svikum og misnotkun geta aðildarríkin, að höfðu samráði við aðila vinnumarkaðarins í samræmi við 

landslög og/eða venju, gert viðbótarráðstafanir, án mismununar og þannig að meðalhófs sé gætt, til að tryggja að þegar um er að 

ræða undirverktakakeðjur geti útsendur starfsmaður dregið verktaka, sem vinnuveitandinn (þjónustuveitandinn), sem heyrir undir 

3. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/71/EB, er beinn undirverktaki undir, til ábyrgðar ásamt eða í stað vinnuveitandans, vegna hvers konar 

útistandandi nettólauna sem svara til lágmarkslauna og/eða framlaga sem greiða ber í sameiginlega sjóði eða til stofnana aðila 

vinnumarkaðarins, að því marki sem 3. gr. tilskipunar 96/71/EB tekur til þeirra. 

2.  Að því er varðar starfsemina sem um getur í viðauka við tilskipun 96/71/EB skulu aðildarríkin kveða á um ráðstafanir til að 

tryggja að þegar um er að ræða undirverktakakeðjur geti útsendir starfsmenn dregið verktakann, sem vinnuveitandinn er beinn 

undirverktaki undir, til ábyrgðar ásamt eða í stað vinnuveitandans, að því er varðar þau réttindi útsendra starfsmanna sem um 

getur í 1. mgr. þessarar greinar. 

3.  Ábyrgðin sem um getur í 1. og 2. mgr. takmarkast við réttindi sem starfsmenn öðlast samkvæmt samningsbundnum tengslum 

milli verktakans og undirverktaka hans. 

4.  Aðildarríkjunum er sömuleiðis heimilt, í samræmi við lög Sambandsins, að kveða á um strangari reglur um ábyrgð 

samkvæmt landslögum, án mismununar og þannig að meðalhófs sé gætt, að því er varðar gildissvið og umfang ábyrgðar vegna 

undirverktöku. Aðildarríkin geta einnig, í samræmi við lög Sambandsins, kveðið á um slíka ábyrgð innan annarra geira en þeirra 

sem um getur í viðaukanum við tilskipun 96/71/EB. 

5.  Aðildarríkin geta, í þeim tilvikum sem um getur í 1., 2. og 4. mgr., kveðið á um að verktaki, sem uppfyllt hefur skyldur sínar 

um að sýna tilhlýðilega kostgæfni, eins og skilgreint er í landslögum, skuli ekki vera ábyrgur. 

6.  Í stað ábyrgðarreglnanna sem um getur í 2. mgr. mega aðildarríkin gera aðrar viðeigandi framfylgdarráðstafanir, í samræmi 

við lög Sambandsins og landslög og/eða venju, sem gera kleift, þegar um er að ræða beint undirverktökusamband, að leggja 

skilvirk viðurlög þar sem meðalhófs er gætt, á verktakann, til að taka á svikum og misnotkun við aðstæður þar sem starfsmenn 

eiga erfitt með að standa á rétti sínum. 

7.  Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um ráðstafanir sem gerðar eru samkvæmt þessari grein og gera þær 

upplýsingar almennt aðgengilegar á helsta tungumáli eða -málum, sem aðildarríkin ákveða. 

Í tilviki 2. mgr. skulu upplýsingarnar, sem veittar eru framkvæmdastjórninni, innihalda þætti sem varða ábyrgð í undir-

verktakakeðjum. 

Í tilviki 6. mgr. skulu upplýsingarnar, sem veittar eru framkvæmdastjórninni, innihalda þætti sem varða skilvirkni annarra 

innlendra ráðstafana að því er varðar reglurnar um ábyrgð sem um getur í 2. mgr. 

Framkvæmdastjórnin skal gera þessar upplýsingar aðgengilegar hinum aðildarríkjunum. 

8.  Framkvæmdastjórnin skal fylgjast náið með beitingu þessarar greinar.  
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VI. KAFLI 

FRAMFYLGD FJÁRHAGSLEGRA STJÓRNSÝSLUVIÐURLAGA OG/EÐA -SEKTA YFIR LANDAMÆRI 

13. gr. 

Gildissvið 

1.  Án þess að það hafi áhrif á þær leiðir sem kveðið er á um eða kann að verða kveðið á um í annarri löggjöf Sambandsins 

skulu meginreglurnar um gagnkvæma aðstoð og gagnkvæma viðurkenningu, sem og þær ráðstafanir og málsmeðferðarreglur sem 

kveðið er á um í þessum kafla, gilda um framfylgd yfir landamæri á fjárhagslegum stjórnsýsluviðurlögum og/eða -sektum, sem 

lögð eru á þjónustuveitanda með staðfestu í aðildarríki, fyrir að uppfylla ekki gildandi reglur um útsendingu starfsmanna til annars 

aðildarríkis. 

2.  Þessi kafli skal gilda um fjárhagsleg stjórnsýsluviðurlög og/eða -sektir, þ.m.t. gjöld og aukagjöld, sem lögbær yfirvöld leggja 

á eða stjórnsýslustofnanir eða dómsaðilar staðfesta eða, eftir atvikum, sem vinnudómstólar ákvarða, vegna þess að ekki er farið 

að tilskipun 96/71/EB eða þessari tilskipun. 

Þessi kafli gildir ekki um framfylgd viðurlaga sem falla undir gildissvið rammaákvörðunar ráðsins 2005/214/DIM (1), reglugerð 

ráðsins (EB) nr. 44/2001 (2) eða ákvörðun ráðsins 2006/325/EB (3). 

14. gr. 

Tilnefning lögbærra yfirvalda 

Sérhvert aðildarríki skal upplýsa framkvæmdastjórnina í gegnum upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn um það hvaða yfirvald 

eða yfirvöld séu lögbær að því er varðar þennan kafla, samkvæmt landslögum þess. Aðildarríkin mega tilnefna, ef það er 

nauðsynlegt vegna skipulags innra kerfis þeirra, ein eða fleiri miðlæg yfirvöld til að bera ábyrgð á sendingum og móttöku 

stjórnsýslunnar á beiðnum og vera öðrum viðkomandi yfirvöldum til aðstoðar. 

15. gr. 

Almennar meginreglur — gagnkvæm aðstoð og viðurkenning 

1.  Að ósk yfirvalds sem leggur fram beiðni skal yfirvald, sem beiðni er beint til, sbr. þó 16. og 17. gr.: 

a)  innheimta fé vegna stjórnsýsluviðurlaga og/eða -sekt, sem lögbær yfirvöld í aðildarríkinu sem leggur fram beiðni hafa lagt á 

í samræmi við lög sín og málsmeðferðarreglur eða sem stjórnsýslustofnanir eða dómsaðilar þess hafa staðfest eða, eftir 

atvikum, sem vinnumáladómstólar hafa ákvarðað og sem ekki verður áfrýjað frekar, eða 

b)  tilkynna um ákvörðun um að leggja á slík viðurlög og/eða sekt. 

Að auki skal yfirvald sem beiðni er beint til tilkynna um sérhvert skjal annað sem tengist innheimtu fjár vegna slíkra viðurlaga 

og/eða sektar, þ.m.t. dóm eða endanlega ákvörðun, sem getur verið í formi staðfests endurrits sem myndar lagagrundvöll og rétt 

til fullnustu beiðninnar um innheimtu.  

  

(1) Rammaákvörðun ráðsins 2005/214/DIM frá 24. febrúar 2005 um beitingu meginreglunnar um gagnkvæma viðurkenningu á fésektum (Stjtíð. 

ESB L 76, 22.3.2005, bls. 16). 

(2) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 44/2001 frá 22. desember 2000 um dómsvald og viðurkenningu á og fullnustu dóma í einkamálum og 

viðskiptamálum (Stjtíð. EB L 12, 16.1.2001, bls. 1). 

(3) Ákvörðun ráðsins frá 27. apríl 2006 um gerð samnings milli Evrópubandalagsins og Konungsríkisins Danmerkur um dómsvald og 

viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum og viðskiptamálum (Stjtíð. ESB L 120, 5.5.2006, bls. 22). 
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2.  Yfirvaldið sem leggur fram beiðnina skal tryggja að beiðnin um innheimtu fjár vegna stjórnsýsluviðurlaga og/eða -sektar 

eða um tilkynningu ákvörðunar um að leggja á slík viðurlög og/eða sekt, sé í samræmi við gildandi lög, reglur og stjórnsýsluvenju 

í því aðildarríki. 

Það skal einungis leggja fram slíka beiðni ef það getur ekki sjálft annast innheimtu eða tilkynningu í samræmi við lög sín, reglur 

og stjórnsýsluvenju. 

Yfirvald skal ekki leggja fram beiðni um innheimtu fjár vegna stjórnsýsluviðurlaga og/eða -sektar eða um tilkynningu ákvörðunar 

um að leggja á slík viðurlög og/eða sekt, ef og svo lengi sem viðurlögin og/eða sektin, sem og krafan sem liggur þeim til 

grundvallar og/eða gerningurinn sem heimilar fullnustu þeirra í aðildarríkinu sem leggur fram beiðni, er vefengd í því aðildarríki. 

3.  Lögbært yfirvald sem fær beiðni um að innheimta fé vegna stjórnsýsluviðurlaga og/eða -sektar eða um að tilkynna ákvörðun 

um að leggja á slík viðurlög og/eða sekt, sem send er í samræmi við þennan kafla og 21. gr., skal viðurkenna hana án þess að 

krefjast frekari formsatriða og þegar í stað gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til framfylgdar henni, nema yfirvaldið sem beiðni 

er beint til ákveði að skírskota til einnar af þeim synjunarástæðum sem um getur í 17. gr. 

4.  Við innheimtu fjár vegna stjórnsýsluviðurlaga og/eða -sektar eða tilkynningu ákvörðunar um að leggja á slík viðurlög og/eða 

sekt skal yfirvaldið, sem beiðni er beint til, fara að gildandi landslögum, reglum og stjórnsýsluvenju í aðildarríkinu sem beiðni er 

beint til, sem gilda um sömu eða, ef ekki er um slíkt að ræða, áþekk brot eða ákvarðanir. 

Tilkynning yfirvalds, sem beiðni er beint til, um ákvörðun um að leggja á stjórnsýsluviðurlög og/eða -sekt, og beiðni um 

innheimtu skal, í samræmi við landslög, reglur og stjórnsýsluvenju í aðildarríkinu sem beiðni er beint til, teljast hafa sömu áhrif 

og ef aðildarríkið sem leggur fram beiðnina hefði gert hana. 

16. gr. 

Beiðni um innheimtu eða tilkynningu 

1.  Yfirvald sem leggur fram beiðni um innheimtu fjár vegna stjórnsýsluviðurlaga og/eða -sektar, sem og tilkynningu um 

ákvörðun varðandi slík viðurlög og/eða sekt, skal gera það án ótilhlýðilegrar tafar með samræmdum gerningi þar sem a.m.k. 

eftirfarandi skal koma fram: 

a)  nafn og þekkt heimilisfang viðtakanda og hvers konar viðeigandi upplýsingar aðrar til auðkenningar á viðtakanda, 

b)  samantekt um málsatvik og kringumstæður við brotið, eðli brotsins og gildandi reglur sem við eiga, 

c)  skjalið sem heimilar fullnustu í aðildarríkinu sem leggur fram beiðni og allar aðrar viðeigandi upplýsingar eða skjöl, þ.m.t. á 

vegum dómstóla, sem varða kröfuna sem liggur til grundvallar, stjórnsýsluviðurlög og/eða -sekt og 

d)  heiti, heimilisfang og aðrar samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds sem ber ábyrgð á að leggja á stjórnsýsluviðurlögin og/eða 

-sektina og, ef það er ekki hið sama, lögbæra yfirvaldsins þar sem nálgast má frekari upplýsingar varðandi viðurlögin og/eða 

sektina eða möguleika á að vefengja greiðsluskylduna eða ákvörðunina um að leggja hana á. 

2.  Auk þess sem kveðið er á um í 1. mgr. skal eftirfarandi koma fram í beiðninni: 

a)  ef um er að ræða tilkynningu um ákvörðun, tilgangur tilkynningarinnar og innan hvaða tíma þarf að framkvæma hana, 

b)  ef um er að ræða beiðni um innheimtu, dagsetningin þegar dómurinn eða ákvörðunin varð fullnustuhæf eða endanleg, lýsing 

á eðli og fjárhæð stjórnsýsluviðurlaganna og/eða -sektarinnar, dagsetningar sem skipta máli varðandi fullnustuna, þ.m.t. hvort 

og þá hvernig varnaraðila eða varnaraðilum hefur verið birtur dómurinn eða ákvörðunin og/eða tilkynnt um hann ef um 

útivistardóm var að ræða eða ef ákvörðunin var tekin í fjarveru viðkomandi, staðfesting frá yfirvaldinu sem leggur fram 

beiðni á því að viðurlögunum og/eða sektinni sé ekki hægt að áfrýja frekar og krafan, sem liggur til grundvallar beiðninni og 

mismunandi þættir hennar.  
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3.  Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tilkynna þjónustuveitanda um beiðni um 

innheimtu eða um ákvörðun um að leggja á stjórnsýsluviðurlög og/eða -sekt og um viðeigandi skjöl, ef nauðsyn krefur, í samræmi 

við landslög og/eða venju, eins fljótt og unnt er og eigi síðar en einum mánuði frá móttöku beiðninnar. 

Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal upplýsa yfirvaldið sem lagði fram beiðnina eins fljótt og unnt er um: 

a)  til hvaða aðgerða gripið var vegna beiðni þess um innheimtu og tilkynningu og, nánar tiltekið, hvaða dag viðtakanda var 

tilkynnt um hana, 

b)  synjunarástæður, ef það synjar um fullnustu beiðni um innheimtu fjár vegna stjórnsýsluviðurlaga og/eða -sektar eða um 

tilkynningu um ákvörðun um að leggja á stjórnsýsluviðurlög og/eða -sekt í samræmi við 17. gr. 

17. gr. 

Synjunarástæður 

Yfirvöldum sem beiðni er beint til skal ekki vera skylt að verða við beiðni um innheimtu eða annast tilkynningu innihaldi beiðnin 

ekki þær upplýsingar sem um getur í 1. og 2. mgr. 16. gr. eða ef hún er ófullnægjandi eða svarar greinilega ekki til ákvörðunarinnar 

sem liggur henni til grundvallar. 

Að auki er yfirvöldum sem beiðni er beint til heimilt að synja um framkvæmd beiðni um innheimtu við eftirfarandi aðstæður: 

a)  ef greinilegt er, af eftirgrennslan yfirvaldsins sem beiðni er beint til, að kostnaður eða tilföng sem búast má við að þurfi til að 

innheimta fé vegna stjórnsýsluviðurlaga og/eða sekt eru óeðlilega mikil miðað við fjárhæðina sem á að innheimta eða að 

innheimtan myndi hafa í för með sér verulega erfiðleika, 

b)  ef fjárhagslegu viðurlögin og/eða sektin í heild eru lægri en 350 evrur eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar, 

c)  ef grundvallarréttindi og -frelsi varnaraðila og meginreglur laga sem gilda um þá, eins og mælt er fyrir um í stjórnarskrá 

aðildarríkisins sem beiðni er beint til, eru ekki virt. 

18. gr. 

Tímabundin frestun málsmeðferðar 

1.  Séu stjórnsýsluviðurlög og/eða sekt og/eða krafan sem liggur þeim til grundvallar vefengd eða þeim áfrýjað af hálfu 

viðkomandi þjónustuveitanda eða annars hagsmunaaðila meðan á innheimtu- eða tilkynningarferlinu stendur, skal fresta 

framfylgd álagðra viðurlaga og/eða sektar yfir landamæri tímabundið uns ákvörðun viðeigandi lögbærrar stofnunar eða yfirvalds 

í aðildarríkinu sem leggur fram beiðni liggur fyrir. 

Hvers konar vefengingu eða áfrýjun skal beint til viðeigandi lögbærrar stofnunar eða yfirvalds í aðildarríkinu sem leggur fram 

beiðni. 

Yfirvaldið sem leggur fram beiðni skal þegar í stað tilkynna yfirvaldinu sem beiðni er beint til um vefenginguna. 

2.  Deilum varðandi fullnusturáðstafanir, sem gerðar eru í aðildarríkinu sem beiðni er beint til, eða varðandi lögmæti 

tilkynningar af hálfu yfirvalds sem beiðni er beint til skal vísað til lögbærrar stofnunar eða dómsyfirvalds í því aðildarríki, í 

samræmi við lög þess og reglur. 

19. gr. 

Kostnaður 

1.  Fjárhæðir sem innheimtar eru vegna viðurlaga og/eða sekta, sem um getur í þessum kafla, skulu renna til yfirvaldsins sem 

beiðni er beint til. 

Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal innheimta fjárhæðirnar í gjaldmiðli aðildarríkis síns í samræmi við lög, reglur og 

stjórnsýslumeðferð eða -venju sem gilda um svipaðar kröfur í því aðildarríki.  
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Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal, ef nauðsyn krefur, í samræmi við landslög sín og venju, umreikna fjárhæð viðurlaganna 

og/eða sektarinnar yfir í gjaldmiðil aðildarríkisins sem beiðni er beint til, á gengi dagsins þegar viðurlögin og/eða sektin voru 

lögð á. 

2.  Aðildarríkin skulu ekki krefja hvert annað um endurgreiðslu á kostnaði sem til fellur við gagnkvæma aðstoð sem þau veita 

hvert öðru í samræmi við þessa tilskipun eða sem leiðir af beitingu hennar. 

VII. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

20. gr. 

Viðurlög 

Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn landsbundnum ákvæðum sem eru samþykkt samkvæmt þessari 

tilskipun og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt og farið sé að þeim. Viðurlögin, sem kveðið er á 

um, skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaðaráhrif. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 

þessi ákvæði fyrir 18. júní 2016. Þau skulu tilkynna án tafar um hvers konar síðari breytingar á þeim. 

21. gr. 

Upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn 

1.  Samvinna á sviði stjórnsýslu og gagnkvæm aðstoð milli lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna, sem kveðið er á um í 6. og  

7. gr., 10. gr. (3. mgr.) og 14.–18. gr., skal fara fram fyrir tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn (IM-upplýsingakerfið), 

sem komið var á fót með reglugerð (EB) nr. 1024/2012. 

2.  Aðildarríkjunum er heimilt að beita tvíhliða samningum eða fyrirkomulagi varðandi samvinnu á sviði stjórnsýslu og 

gagnkvæma aðstoð milli lögbærra yfirvalda sinna að því er varðar beitingu og eftirlit með ráðningarskilmálum og 

atvinnuskilyrðum sem eiga við um útsenda starfsmenn og vísað er til í 3. gr. tilskipunar 96/71/EB, að því marki sem slíkir 

samningar og fyrirkomulag hafi ekki skaðleg áhrif á réttindi og skyldur þeirra starfsmanna og fyrirtækja sem í hlut eiga. 

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um tvíhliða samninga og/eða fyrirkomulag sem þau beita og gera texta slíkra 

tvíhliða samninga almennt aðgengilega. 

3.  Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skulu nota upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn eins mikið og kostur er innan ramma 

tvíhliða samninga eða fyrirkomulags sem um getur í 2. mgr. Hafi lögbært yfirvald einhvers hlutaðeigandi aðildarríkja notað 

upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn fyrir tiltekið mál, skal í það minnsta öll nauðsynleg eftirfylgni við það mál fara í gegnum 

kerfið ef kostur er. 

22. gr. 

Breyting á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 

Eftirfarandi liðir bætast við í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1024/2012: 

„6.  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/71/EB frá 16. desember 1996 um störf útsendra starfsmanna í tengslum við 

veitingu þjónustu (*): Ákvæði 4. gr. 

7.  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/67/ESB frá 15. maí 2014 um framfylgd tilskipunar 96/71/EB um störf 

útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 um samvinnu 

á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn („reglugerðin um IM-upplýsingakerfið“) (**): 

Ákvæði 6. og 7. gr., 10. gr. (3. mgr.) og 14.–18. gr.“ 

 ___________________  

(*) Stjtíð. EB L 18, 21.1.1997, bls. 1. 

(**) Stjtíð. ESB L 159, 28.5.2014, bls. 11.  
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23. gr. 

Lögleiðing 

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 18. júní 

2016. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær 

eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun 

þessi nær til. 

24. gr. 

Endurskoðun 

1.  Framkvæmdastjórnin skal endurskoða beitingu og framkvæmd þessarar tilskipunar. 

Eigi síðar en 18. júní 2019 skal framkvæmdastjórnin leggja fram skýrslu um beitingu hennar og framkvæmd fyrir Evrópuþingið, 

ráðið og efnahags- og félagsmálanefnd Evrópusambandsins og leggja til nauðsynlegar breytingar eftir því sem við á. 

2.  Í endurskoðun sinni skal framkvæmdastjórnin, að höfðu samráði við aðildarríkin og, ef við á, aðila vinnumarkaðarins á 

vettvangi Sambandsins, einkum meta: 

a)  þörfina fyrir staðreyndaþætti til að greina hvenær um er að ræða raunverulega útsendingu starfsmanna og hversu viðeigandi 

þættirnir eru, þ.m.t. möguleikar á að breyta þáttum sem fyrir eru og skilgreina hugsanlega nýja þætti sem taka ber tillit til 

þegar ákvarðað er hvort um raunverulegt fyrirtæki sé að ræða og hvort útsendur starfsmaður inni starf sitt af hendi tímabundið, 

eins og um getur í 4. gr., 

b)  hvort fyrirliggjandi upplýsingar um ferlið við útsendingu starfsmanna séu fullnægjandi, 

c)  hversu viðeigandi og fullnægjandi landsbundnar eftirlitsráðstafanir séu í ljósi reynslunnar af kerfinu fyrir samvinnu á sviði 

stjórnsýslu og upplýsingaskipta og skilvirkni þess, þróunar samræmdari og staðlaðri skjala, þess að koma á sameiginlegum 

meginreglum eða stöðlum um skoðanir í tengslum við útsendingu starfsmanna og tækniþróunar, eins og um getur í 9. gr., 

d)  ábyrgðar- og/eða framfylgdarráðstafanir, sem teknar eru upp til að tryggja að farið sé að gildandi lögum, og skilvirka vernd 

réttinda starfsmanna í undirverktakakeðjum, eins og um getur í 12. gr., 

e)  beitingu ákvæða um framfylgd fjárhagslegra stjórnsýsluviðurlaga og sekta yfir landamæri, einkum í ljósi reynslunnar af 

kerfinu og skilvirkni þess, eins og mælt er fyrir um í VI. kafla, 

f)  notkun tvíhliða samninga eða fyrirkomulags í tengslum við upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn, eftir því sem við á með 

tilliti til skýrslunnar sem um getur í 1. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1024/2012, 

g)  möguleikann á að breyta frestunum til að láta í té upplýsingarnar sem aðildarríkin eða framkvæmdastjórnin biðja um og sem 

settir eru í 6. mgr. 6. gr. með það fyrir augum að stytta þá, með hliðsjón af þeim framförum sem náðst hafa varðandi starfsemi 

og notkun upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn. 

25. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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26. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 15. maí 2014. 

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 forseti. forseti. 

 _____  

Sameiginleg yfirlýsing Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar um g-lið 3. mgr. 4. gr. 

Það hvort sami eða annar (útsendur) starfsmaður hefur á fyrri starfstímabilum gegnt starfi, sem útsendur starfsmaður er 

tímabundið sendur til að inna af hendi í tengslum við veitingu þjónustu, er aðeins einn af hugsanlegum þáttum sem taka ber tillit 

til þegar raunverulegar aðstæður eru metnar í heild, ef um vafa er að ræða. 

Þá staðreynd að þetta geti verið einn af þáttunum ætti alls ekki að túlka þannig að bann sé lagt við því að annar útsendur 

starfsmaður komi hugsanlega í stað útsends starfsmanns, eða hindra slíkt, en árstíða- eða lotubundin þjónusta eða þjónusta sem 

veitt er endurtekið kann að byggjast á því. 

 __________  


