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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1042 

frá 18. júní 2021 

um reglur um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1132 að því er  

varðar tækniforskriftir og verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa og niðurfellingu 

framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2244 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1132 frá 14. júní 2017 um tiltekna þætti félagaréttar (1), 

einkum 5. mgr. 13. gr. i og 24. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 (2) eru settar fram nauðsynlegar tækniforskriftir og 

verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB (3) 

sem hefur verið kerfisbundin og felld niður með tilskipun (ESB) 2017/1132. Frekari verklagsreglur fyrir samteng-

ingarkerfi skráa hafa síðan verið innleiddar í tilskipun (ESB) 2017/1132 með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2019/1151 (4). Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2244 (5) eru settar fram samsvarandi 

tækniforskriftir og verklagsreglur og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/884 felld úr gildi. Að lokum hafa nýjar 

verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa verið innleiddar í tilskipun (ESB) 2017/1132 með tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) 2019/2121 (6) ásamt kröfu um að framkvæmdastjórnin samþykki eigi síðar en 2. júlí 2021 fram-

kvæmdargerð þar sem settar eru fram samsvarandi tækniforskriftir og verklagsreglur. 

2) Nauðsynlegt er að mæla fyrir um tækniforskriftir sem skilgreina aðferðir við upplýsingaskipti milli félagsskrár og 

útibússkrár ef útibú er opnað eða því lokað eða þegar breytingar verða á gögnum og upplýsingum um félagið. 

3) Þörf er á að tilgreina hvað ætti að vera á ítarlegum lista yfir gögn þegar veittar eru upplýsingar milli félagsskrár og 

útibússkrár til að tryggja skilvirk gagnaskipti. 

4) Tilgreina þarf málsmeðferð og tæknilegar kröfur vegna tengingar valkvæðra aðgangsstaða fyrir framkvæmdastjórnina 

eða aðrar meginstofnanir, stofnanir, skrifstofur eða fagstofnanir Sambandsins við vettvanginn til að tryggja samræmdar 

reglur fyrir uppsetningu slíkra aðgangsstaða.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 225, 25.6.2021, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2022 frá 

29. Apríl 2022 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

nr. 61, 22.9.2022, bls. 126. 

(1) Stjtíð. ESB L 169, 30.6.2017, bls. 46. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 frá 8. júní 2015 um að koma á nauðsynlegum tækniforskriftum og 

verklagsreglum fyrir samtengingarkerfi skráa sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB (Stjtíð. ESB L 144, 

10.6.2015, bls. 1). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB frá 16. september 2009 um samræmingu verndarráðstafana sem ætlað er að vera 

jafngildar og aðildarríki krefjast af félögum í skilningi annarrar málsgreinar 48. gr. sáttmálans, til að vernda hagsmuni félagsmanna og 

þriðju aðila (Stjtíð. ESB L 258, 1.10.2009, bls. 11). 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1151 frá 20. júní 2019 um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/1132 að því er varðar notkun 

stafrænna tækja og ferla í félagarétti (Stjtíð. ESB L 186, 11.7.2019, bls. 80). 

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2244 frá 17. desember 2020 um reglur um beitingu tilskipunar Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2017/1132 að því er varðar tækniforskriftir og verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa og niðurfellingu 

framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 (Stjtíð. ESB L 439, 29.12.2020, bls. 1). 

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2121 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/1132 að því er varðar 

breytingar, samruna og skiptingar yfir landamæri (Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 1). 
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5) Vegna skipta á upplýsingum varðandi vanhæfa stjórnarmenn sem komið var á með tilskipun (ESB) 2019/1151 þarf að 

mæla fyrir um ítarlegt fyrirkomulag og tæknileg atriði til að tryggja árangursrík, skilvirk og tafarlaus upplýsingaskipti. 

6) Þörf er á að tilgreina hvað ætti að vera á ítarlegum lista yfir gögn sem senda skal í því skyni að skiptast á upplýsingum 

milli skráa og að því er varðar upplýsingagjöf eins og um getur í 86. gr. g, 86. gr. n, 86. gr. p, 123. gr., 127. gr. a,  

130. gr., 160. gr. g, 160. gr. n og 160. gr. p tilskipunar (ESB) 2017/1132, til að tryggja skilvirk gagnaskipti í aðgerðum 

yfir landamæri. 

7) Til að tryggja skýrleika og réttarvissu ætti að safna öllum verklagsreglum og tækniforskriftum fyrir samtengingarkerfi 

skráa sem krafist er í tilskipun (ESB) 2017/1132 saman í eina framkvæmdarreglugerð. Því ætti að fella framkvæmdar-

reglugerð (ESB) 2020/2244 úr gildi og fella tækniforskriftirnar og verklagsreglurnar sem settar eru fram í þeirri 

framkvæmdarreglugerð inn í þessa reglugerð. 

8) Öll vinnsla persónuupplýsinga samkvæmt þessari reglugerð ætti að vera í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/679 (7) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 (8), eftir því sem við á. 

9) Haft var samráð við Evrópsku persónuverndarstofnunina í samræmi við 1. mgr. 42. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1725 og 

skilaði hún áliti 10. mars 2021. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um samtengingu aðal-, 

fyrirtækja- og félagaskráa. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Tækniforskriftir og verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa, sem um getur í 2. mgr. 22. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132, 

eru settar fram í viðaukanum. 

2. gr. 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2244 er felld úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu framkvæmdarreglugerðina (ESB) 2015/884 og  framkvæmdarreglugerðina (ESB) 2020/2244 

sem tilvísanir í þessa reglugerð. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga 

og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) (Stjtíð. ESB L 119, 

4.5.2016, bls. 1). 

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 frá 23. október 2018 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu meginstofnana, 

stofnana, skrifstofa og fagstofnana Sambandsins á persónuupplýsingum og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og um niðurfellingu 

reglugerðar (EB) nr. 45/2001 og ákvörðunar nr. 1247/2002/EB (Stjtíð. ESB L 295, 21.11.2018, bls. 39). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 18. júní 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Tækniforskriftir og ferlar 

Þar sem vísað er í þessum viðauka til „skráa“ ber ætíð að skilja það sem „aðal-, fyrirtækja- og félagaskrár“. 

Vísað er til samtengingarkerfis skráa í þessum viðauka sem „samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa“. 

1. Samskiptaaðferðir 

Samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa skal nota þjónustumiðaðar aðferðir við rafræn samskipti, s.s. vefþjónustu, til að tengja saman 

skrár. 

Samskipti milli gáttar og vettvangs og milli skrár og vettvangs skulu vera samskipti milli tveggja aðila. Samskipti frá vettvangi 

til skráa geta verið milli tveggja aðila eða milli eins og margra. 

2. Samskiptareglur 

Nota skal öruggar IP-samskiptareglur, s.s. HTTPS-samskiptareglur, við samskipti milli gáttar, vettvangs, skráa og valkvæðra 

aðgangsstaða. 

Nota skal staðlaðar samskiptareglur, s.s. SOAP-samskiptareglur (e. Simple Object Access Protocol), við sendingu formfastra 

gagna og lýsigagna. 

3. Öryggisstaðlar 

Við samskipti og dreifingu upplýsinga gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa skulu tæknilegar ráðstafanir til að tryggja 

lágmarksöryggisstaðla fyrir upplýsingatækni m.a. fela eftirfarandi í sér: 

a) ráðstafanir til að tryggja upplýsingaleynd, m.a. með því að nota öruggar rásir (HTTPS), 

b) ráðstafanir til að tryggja heilleika gagna meðan á gagnaskiptum stendur, 

c) ráðstafanir til að tryggja að uppruni sendanda upplýsinga sé óhrekjanlegur innan samtengingarkerfis fyrirtækjaskráa og að 

móttaka upplýsinga sé óhrekjanleg, 

d) ráðstafanir til að tryggja skráningu öryggisatburða samkvæmt viðurkenndum alþjóðlegum tilmælum um öryggisstaðla fyrir 

upplýsingatækni, 

e) ráðstafanir til að tryggja sannvottun og heimild sérhvers skráðs notanda og ráðstafanir til að sannprófa deili á kerfum sem 

eru tengd gáttinni, vettvanginum eða skránum í samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa. 

4. Aðferðir við upplýsingaskipti milli félagsskrárinnar og útibússkrárinnar 

4.1. Tilkynning um upplýsingagjöf útibúa 

Nota skal eftirfarandi aðferð við upplýsingaskipti milli félagsskrárinnar og útibússkrárinnar í samræmi við 20. og 34. gr. í 

tilskipun (ESB) 2017/1132: 

a) félagsskráin skal veita vettvanginum tafarlaust aðgengi að upplýsingum um upphaf og lok sérhverrar slita- eða ógjald-

færnimeðferðar og um afskráningu félagsins („birtar upplýsingar“), 

b) til að tryggja tafarlausa móttöku birtra upplýsinga skal skrá útibúsins fara fram á þessar upplýsingar frá vettvanginum. Sú 

beiðni getur falið í sér að láta vettvanginn vita hvaða félög það eru sem útibússkráin óskar eftir að fá birtar upplýsingar um, 

c) þegar sú beiðni berst skal vettvangurinn tryggja að skrá útibúsins fái tafarlaust aðgang að birtu upplýsingunum.  
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4.2. Tilkynning um skráningu útibús 

Nota skal eftirfarandi aðferð við upplýsingaskipti milli útibússkrárinnar og félagsskrárinnar í samræmi við 28. gr. a í tilskipun 

(ESB) 2017/1132: 

a) útibússkráin skal án tafar senda skilaboð gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa til félagsskrárinnar („tilkynning um 

skráningu útibús“), 

b) eftir móttöku tilkynningarinnar skal félagsskráin án tafar senda skilaboð sem staðfesta móttöku tilkynningarinnar 

(„staðfesting á móttöku tilkynningar um skráningu útibús“). 

4.3. Tilkynning um lokun útibús 

Nota skal eftirfarandi aðferð við upplýsingaskipti milli útibússkrárinnar og félagsskrárinnar í samræmi við 28. gr. c í tilskipun 

(ESB) 2017/1132: 

a) útibússkráin skal án tafar senda skilaboð gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa til félagsskrárinnar („tilkynning um 

lokun útibús“), 

b) eftir móttöku tilkynningarinnar skal félagsskráin án tafar senda skilaboð sem staðfesta móttöku tilkynningarinnar 

(„staðfesting á móttöku tilkynningar um lokun útibús“). 

4.4. Tilkynning um breytingar á skjölum og upplýsingum um félagið 

Nota skal eftirfarandi aðferð við upplýsingaskipti milli félagsskrárinnar og útibússkrárinnar í samræmi við 30. gr. a í tilskipun 

(ESB) 2017/1132: 

a) félagsskráin skal veita vettvanginum tafarlaust aðgengi að upplýsingum um breytingar á skjölum og upplýsingum um 

félagið („birtar upplýsingar“). Skilaboðasniðið skal gera kleift að láta fylgiskjöl fylgja með, 

b) til að tryggja tafarlausa móttöku birtra upplýsinga skal skrá útibúsins fara fram á þessar upplýsingar frá vettvanginum. Sú 

beiðni getur falið í sér að láta vettvanginn vita hvaða félög það eru sem útibússkráin óskar eftir að fá birtar upplýsingar um, 

c) þegar sú beiðni berst skal vettvangurinn tryggja að skrá útibúsins fái tafarlaust aðgang að birtu upplýsingunum, 

d) eftir móttöku birtu upplýsinganna skal útibússkráin án tafar senda skilaboð sem staðfesta móttöku tilkynningarinnar 

(„staðfesting á móttöku tilkynningar um breytingar á skjölum og upplýsingum um félagið“). 

4.5. Samskiptavillur 

Viðeigandi tækniráðstafanir og verklagsreglur skulu vera fyrir hendi til að taka á öllum samskiptavillum milli skrárinnar og 

vettvangsins. 

5. Listi yfir þau gögn sem senda skal milli skráa 

5.1. Tilkynning um upplýsingagjöf útibúa 

Að því er varðar þennan viðauka skal vísa til upplýsingaskipta milli skráa, sem um getur í 20. og 34. gr. tilskipunar (ESB) 

2017/1132, sem „tilkynning um upplýsingagjöf útibús“. Vísa skal til ferlisins, sem kemur tilkynningunni af stað, sem 

„upplýsingagjöf útibús“. 
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Að því er varðar sérhverja tilkynningu um upplýsingagjöf útibús sem um getur í lið 4.1 skulu aðildarríki skiptast á eftirfarandi 

gögnum: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími tilkynn-

ingar 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út tilkynninguna 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Ferlistengd gögn  1 Hópur eininga 

Gildistökudagur Dagsetning gildistöku ferlis sem 

snertir fyrirtækið 

1 Dagsetning 

Tegund ferlis Tegund ferlis sem leiðir til upplýs-

ingagjafar útibús eins og um getur í 

20. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Kóði 

(Upphaf slitameðferðar 

Lok slitameðferðar 

Upphaf og lok slitameðferðar 

Afturköllun slitameðferðar 

Upphaf málsmeðferðar vegna 

ógjaldfærni 

Lok málsmeðferðar vegna 

ógjaldfærni 

Upphaf og lok málsmeðferðar vegna 

ógjaldfærni 

Afturköllun málsmeðferðar vegna 

ógjaldfærni 

Afskráning) 

Gögn um félagið  1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni fyrirtækis sem 

er tekið fyrir í þessari tilkynningu 

1 Auðkenni 

Sjá 9. hluta þessa viðauka um 

uppbyggingu einkvæms evrópsks 

auðkennis - EUID 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni fyrirtækisins (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms 1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er tekið fyrir í 

þessari tilkynningu 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins 1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem félagið er 

skráð 

1 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

5.2. Tilkynning um skráningu útibús 

Að því varðar sérhverja tilkynningu um skráningu útibús, sem um getur í lið 4.2, skulu aðildarríki skiptast á eftirfarandi 

gögnum: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími 

tilkynningar 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út tilkynninguna 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrárinnar þar sem 

félagið er skráð 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Gögn útibús  1 Hópur eininga 

Skráningardagur Skráningardagur útibúsins. 1 Dagsetning 

Gildistökudagur Dagsetning gildistöku opnunar 

útibúsins, ef hún liggur fyrir 

0 Dagsetning 

Heiti útibúsins ef það er annað en 

heiti fyrirtækisins 

Heiti útibúsins sem er tekið fyrir í 

tilkynningunni Ef það er sama heiti 

og félagið ber þá skal skilja þennan 

reit eftir auðan 

0 Texti 

Eins og um getur í d-lið 1. mgr.  

30. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

Önnur heiti útibúsins Ef útibúið ber fleiri heiti en eitt má 

setja hin heitin með. 

0...n Texti 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni útibúsins sem 

er tekið fyrir í tilkynningunni 

1 Auðkenni 

Heimilisfang útibúsins Heimilisfang útibúsins sem er tekið 

fyrir í tilkynningunni 

1 Fullt heimilisfang 

Gögn um félagið  1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

útibúið tilheyrir 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni fyrirtækisins (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 
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Félagsform Tegund félagsforms 0 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er tekið fyrir í 

þessari tilkynningu 

0 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

5.3. Tilkynning um lokun útibús 

Að því varðar sérhverja tilkynningu um lokun útibús, sem um getur í lið 4.3, skulu aðildarríki skiptast á eftirfarandi gögnum: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími 

tilkynningar 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út tilkynninguna 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrárinnar þar sem 

félagið er skráð 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Gögn útibús  1 Hópur eininga 

Afskráningardagur útibús Afskráningardagur útibúsins 1 Dagsetning 

Gildistökudagur Gildistökudagur lokunar útibúsins, 

ef hann liggur fyrir 

0 Dagsetning 

Heiti útibúsins ef það er annað en 

heiti fyrirtækisins 

Heiti útibúsins sem er tekið fyrir í 

tilkynningunni Ef það er sama heiti 

og félagið ber þá skal skilja þennan 

reit eftir auðan 

0 Texti 

Eins og um getur í d-lið 1. mgr.  

30. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

Önnur heiti útibúsins Ef útibúið ber fleiri heiti en eitt má 

setja hin heitin með. 

0...n Texti 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni útibúsins sem 

er tekið fyrir í tilkynningunni 

1 Auðkenni 
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Gögn um félagið  1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

útibúið tilheyrir 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni fyrirtækisins (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms 0 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er tekið fyrir í 

þessari tilkynningu 

0 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

5.4. Tilkynning um breytingar á skjölum og upplýsingum um félagið 

Að því er varðar sérhverja tilkynningu um breytingar á skjölum og upplýsingum um félagið sem um getur í lið 4.4 skulu 

aðildarríki skiptast á eftirfarandi gögnum: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími tilkynn-

ingar 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út tilkynninguna 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrárinnar þar sem 

útibúið er skráð 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Ferlistengd gögn  1 Hópur eininga 

Tegund ferlis Tegund ferils sem leiðir til tilkynn-

ingar um breytingar á skjölum og 

upplýsingum um félagið 

1 a) breyting á heiti félagsins, 

b) breyting á skráðri skrifstofu 

félagsins, 

c) breyting á skráningarnúmeri 

félagsins í skránni, 

d) breyting á rekstrarformi félags-

ins að lögum, 
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   e) breyting á skjölunum og upplýs-

ingunum sem um getur í d-lið 

14. gr., 

f) breyting á skjölunum og upplýs-

ingunum sem um getur í f-lið 

14. gr. 

Skráningardagur Skráningardagur breytingar á 

skjölum og upplýsingum um félagið 

1 Dagsetning 

Gildistökudagur Gildistökudagur breytingar á 

skjölum og upplýsingum um 

félagið, ef hann liggur fyrir 

0 Dagsetning 

Viðeigandi gögn sem á að uppfæra, 

með hliðsjón af tegund ferlis 

Breyting á gögnum félagsins 1 Eitt af eftirfarandi: 

a) nýtt heiti félagsins og fyrra 

heiti, 

b) ný skráð skrifstofa félagsins og 

fyrri skráð skrifstofa, 

c) nýtt skráningarnúmer félagsins í 

skránni og fyrra skráningar-

númer, 

d) nýtt félagsform félagsins og 

fyrra félagsform, 

e) ný skjöl og upplýsingar, sem um 

getur í d-lið 14. gr. (fylgiskjöl 

möguleg), sem skulu innihalda 

eftirfarandi gögn: 

— hvort um er að ræða 

einstakling eða lögaðila. 

— Ef um er að ræða einstak-

ling: 

— Nafn, kenninafn, 

— fæðingardag og -ár ef 

það liggur fyrir, að 

öðrum kosti lands-

bundið kenninúmer. 

— Ef um er að ræða lögaðila: 

— heiti félagsins 

— einkvæmt evrópskt 

auðkenni félagsins eða, 

ef það liggur fyrir, 

annað skráningarnúmer 

ef félagið er ekki skráð 

í II. viðauka við 

tilskipun (EU) 

2017/1132, 
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   — rekstrarform að lögum 

— Óháð því hvort um er að 

ræða einstakling eða 

lögaðila: 

— heimilisfang (ef það 

liggur fyrir í skránni). 

— hvort um er að ræða 

skipun eða starfslok 

eða uppfærslu á skipun 

sem fyrir er 

— hvort aðilinn fellur 

undir i. lið d-liðar  

14. gr. eða ii. lið  

d-liðar 14. gr., 

— ef um er að ræða aðila 

sem falla undir i. lið  

d-liðar 14. gr., hvort 

sem þeir eru einir í 

fyrirsvari eða sameig-

inlega, sem eiga 

möguleika á að veita 

viðbótarupplýsingar, ef 

þörf krefur, í skjali eða 

texta eða, í öðrum 

tilvikum, lýsingu í 

skjali eða texta 

— titill 

— möguleiki á að leggja 

fram skjal eða texta 

sem lýsir hugsanlegum 

takmörkunum á heim-

ild til fyrirsvars (t.d. 

virði og tegund 

starfsemi). 

— möguleiki á að leggja 

einungis fram skjöl vegna 

þeirra aðila sem falla undir 

ii. lið d-liðar 14. gr. 

f) ný skjöl og upplýsingar sem um 

getur í f-lið 14. gr. (fylgiskjöl 

möguleg) sem skulu innihalda 

eftirfarandi lýsigögn: fjárhagsár. 

Viðbótargögn sem leggja skal fram, 

ef vill, varðandi d-lið 14. gr. 

Breyting á gögnum félagsins 0...n Valkvæð gögn: 

— Landsbundið persónulegt 

kenninúmer 

— Númer auðkennisskírteinis 

(kennivottorð, vegabréf) 

— Ríkisfang/-föng 

— Fæðingarstaður 
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Gögn um félagið  1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

útibúið tilheyrir 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni fyrirtækisins (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Nýju skjölin og upplýsingarnar sem um getur í f-lið 14. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 skulu ekki send í útibússkrána ef 

aðildarríkið sem um ræðir beitir möguleikanum sem um getur í annarri málsgrein 31. gr. þeirrar tilskipunar. 

Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

6. Aðgerðir yfir landamæri 

6.1. Breyting yfir landamæri 

6 .1 .1 .  Upplýsin gagjö f  

a) Að því er varðar upplýsingagjöf, sem um getur í 1. mgr. 86. gr. g í tilskipun (ESB) 2017/1132, skal skráin í brott-

fararaðildarríkinu senda og gera aðgengileg öllum gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi viðbótargögn 

félagsins: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Áætlun Áætlun í skilningi 86. gr. d í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Önnur tungumálaútgáfa Önnur tungumálaútgáfa áætlunar, ef 

hún liggur fyrir 

0...n Skjal 

Yfirlýsing um núverandi fjár-

hagslega stöðu 

Yfirlýsing sem leggja skal fram ef 

þess er krafist samkvæmt lands-

lögum í samræmi við 2. mgr. 86. gr. 

j í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Tilkynning Tilkynning skv. b-lið 1. mgr. 86. gr. 

g í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal og lýsigögn með eftirfarandi 

upplýsingum: 

— Heiti félagsins sem framkvæmir 

breytinguna yfir landamæri 

— Frestur til að gera athugasemdir 
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Skýrsla óháðs sérfræðings Skýrsla óháðs sérfræðings ef þess er 

krafist samkvæmt landslögum í 

samræmi við aðra undirgrein  

1. mgr. 86. gr. g 

1 Skjal 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

b) Að því er varðar upplýsingagjöf, sem um getur í 3. mgr. 86. gr. g í tilskipun (ESB) 2017/1132, skal skráin í brott-

fararaðildarríkinu senda og gera aðgengileg öllum gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi viðbótargögn 

félagsins: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum 

samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Gögn um félagið Félag (félagið sem framkvæmir breytinguna yfir 

landamæri) eins og það er skilgreint í 1. mgr. 86. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Hópur eininga 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem framkvæmir 

breytinguna yfir landamæri 

1 Kóði 

Eins og um getur í 

II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 

2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem framkvæmir breytinguna yfir 

landamæri 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem framkvæmir breytinguna 

yfir landamæri 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins, sem framkvæmir breytinguna 

yfir landamæri, í skránni 

1 Auðkenni 

Skrá Skrá þangað sem skjölin, sem um getur í 14. gr., eru send 

fyrir félagið sem framkvæmir breytinguna yfir landamæri 

1 Texti 

Tillögð gögn fyrir breytta 

félagið 

Breytt félag eins og það er skilgreint í 5. mgr. 86. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms fyrir breytta félagið 1 Kóði 

Eins og um getur í 

II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 

2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir breytt félag 1 Texti 

Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir breytta félagið 1 Texti 

Frekari gögn og skjöl  1 Hópur eininga 
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 Upplýsingar um fyrir-

komulag 

Upplýsingar um það fyrirkomulag sem gengið er frá til að 

lánardrottnar, starfsmenn og hluthafar geti nýtt sér réttindi 

sín, eins og um getur í c-lið 3. mgr. 86. gr. g í tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Nánari upplýsingar um 

vefsetrið 

Nánari upplýsingar um vefsetrið, eins og um getur í d-lið 

3. mgr. 86. gr. g í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.1 .2 .  Sending vo t to rð s  fyr i r  b reyt in gu  

a) Fyrir hverja sendingu vottorðs fyrir breytingu sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr. 86. gr. n í tilskipun (ESB) 

2017/1132 skal skrá brottfararaðildarríkisins senda, í kjölfar útgáfu vottorðsins skv. 7., 10. og 11. mgr. 86. gr. m þeirrar 

tilskipunar, skrá viðtökuaðildarríkisins eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

annast sendinguna (fyrirtækjaskrá 

brottfararaðildarríkis) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

sendingunni er beint til (fyrirtækjaskrá 

viðtökuaðildarríkis) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Gögn um félagið Félag (félagið sem framkvæmir 

breytinguna yfir landamæri) eins og 

það er skilgreint í 1. mgr. 86. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

framkvæmir breytinguna yfir landa-

mæri 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni félagsins sem fram-

kvæmir breytinguna yfir landamæri 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem 

framkvæmir breytinguna yfir landa-

mæri 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem framkvæmir 

breytinguna yfir landamæri 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem fram-

kvæmir breytinguna yfir landamæri 

1 Texti 
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Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins, sem 

framkvæmir breytinguna yfir 

landamæri, í skránni 

1 Auðkenni 

Tillögð gögn breytta félagsins Breytt félag eins og það er skilgreint í 

5. mgr. 86. gr. b í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1 Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms fyrir 

breytta félagið 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir breytta félagið 1 Texti 

Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir breytta 

félagið 

1 Texti 

Gögn og skjöl sem skal senda  1 Hópur eininga 

Vottorð fyrir breytingu Vottorð fyrir breytingu í skilningi 86. 

gr. m í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Lögbært yfirvald Yfirvaldið sem gaf vottorðið út skv. 

86. gr. m í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Texti 

Útgáfudagur vottorðsins Útgáfudagur vottorðsins 1 Dagsetning 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

b) Í þeim tilgangi að gera vottorð fyrir breytingu aðgengilegt gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa, samkvæmt annarri 

undirgrein 1. mgr. 86. gr. n í tilskipun (ESB) 2017/1132, skal skrá brottfararaðildarríkisins senda eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Tillögð gögn breytta félagsins Breytt félag eins og það er skilgreint í 

5. mgr. 86. gr. b í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1 Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms fyrir 

breytta félagið 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir breytta félagið 1 Texti 

Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir breytta 

félagið 

1 Texti 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 
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Vottorð fyrir breytingu Vottorð fyrir breytingu í skilningi 86. 

gr. m í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal og lýsigögn með eftir-

farandi upplýsingum: 

— lögbært yfirvald 

— útgáfudagur vottorðsins 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.1 .3 .  Skrán in g  

6.1.3.1. Skráning breytingar yfir landamæri 

Skrár brottfarar- og viðtökuaðildarríkjanna skulu gera eftirfarandi upplýsingar öllum aðgengilegar gegnum samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa, skv. 2. mgr. 86. gr. p í tilskipun (ESB) 2017/1132: 

a) Gögn sem skrá viðtökuaðildarríkisins skal leggja fram 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn sem gera skal aðgengileg 

samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni félagsins 

sem framkvæmdi breytinguna yfir 

landamæri 

1 Auðkenni 

Gögn sem gera skal öllum 

aðgengileg gegnum samtengingar-

kerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Skráning sem er til komin vegna 

breytingar yfir landamæri 

Að skráning breytta félagsins sé til komin 

vegna breytingar yfir landamæri 

1 Texti 

Skráningardagur Skráningardagur breytta félagsins 1 Dagsetning 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem fram-

kvæmdi breytinguna yfir landamæri 

1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti félagsins sem framkvæmdi 

breytinguna yfir landamæri 

1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem 

framkvæmdi breytinguna yfir landamæri 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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b) Gögn sem skrá brottfararaðildarríkisins skal leggja fram 

Skrá brottfararaðildarríkisins skal leggja fram viðeigandi gögn við móttöku tilkynningarinnar skv. 6.1.3.2. 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn sem gera skal aðgengileg 

samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt evrópskt auðkenni breytta 

félagsins 

1 Auðkenni 

Gögn sem gera skal öllum aðgengileg 

gegnum samtengingarkerfi fyrir-

tækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Afskráning eða fjarlæging sem er til 

komin vegna breytingar yfir 

landamæri 

Að afskráningin eða fjarlægingin af 

skrá félagsins sem framkvæmdi 

breytinguna yfir landamæri sé til 

komin vegna breytingar yfir 

landamæri 

1 Texti 

Dagsetning Dagsetning afskráningar eða fjar-

lægingar félagsins, sem framkvæmdi 

breytinguna yfir landamæri, af skránni 

1 Dagsetning 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer breytta félagsins 1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti breytta félagsins 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms breytta félagsins 1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.1.3.2. Tilkynning um breytingu yfir landamæri 

Fyrir hverja tilkynningu um breytingu yfir landamæri sem um getur í 3. mgr. 86. gr. p í tilskipun (ESB) 2017/1132 skal skrá 

viðtökuaðildarríkisins senda skrá brottfararaðildarríkisins eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími tilkynningar 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

gaf tilkynninguna út (fyrirtækjaskrá 

viðtökuaðildarríkis) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 
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Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

þessari tilkynningu er beint til 

(fyrirtækjaskrá brottfararaðildarríkis) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Gögn tengd breytingu  1 Hópur eininga 

Gildistökudagur breytingarinnar Gildistökudagur breytingar yfir 

landamæri 

1 Dagsetning 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Gögn um breytta félagið Breytt félag eins og það er skilgreint í 

5. mgr. 86. gr. b 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni breytta félagsins 1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni breytta félagsins (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms breytta félagsins 1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti breytta félagsins 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa breytta félagsins 1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem breytta 

félagið er skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer breytta félagsins í 

skránni 

1 Auðkenni 

Gögn um félagið Félag sem framkvæmdi breytinguna 

yfir landamæri eins og skilgreint er í 

1. mgr. 86. gr. b 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

framkvæmdi breytinguna yfir 

landamæri 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni félagsins sem 

framkvæmdi breytinguna yfir 

landamæri (t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem 

framkvæmdi breytinguna yfir 

landamæri 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 
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Heiti Heiti félagsins sem framkvæmdi 

breytinguna yfir landamæri 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem 

framkvæmdi breytinguna yfir 

landamæri 

1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem félagið sem 

framkvæmdi breytinguna yfir 

landamæri var skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins, sem 

framkvæmdi breytinguna, í skránni 

1 Auðkenni 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

6.2. Samruni yfir landamæri 

6 .2 .1 .  Upplýsin gagjö f  

a) Að því er varðar upplýsingagjöf sem um getur í 1. mgr. 123. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 skal skráin í aðildarríki hvers 

samrunafélags senda og gera aðgengileg öllum gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi viðbótargögn 

félagsins: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Sameiginleg áætlun Sameiginleg áætlun í skilningi 122. 

gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Önnur tungumálaútgáfa sameigin-

legrar áætlunar 

Önnur tungumálaútgáfa sameigin-

legrar áætlunar, ef hún liggur fyrir 

0...n Skjal 

Yfirlýsing um núverandi fjárhagslega 

stöðu 

Yfirlýsing sem leggja skal fram ef 

þess er krafist samkvæmt landslögum 

í samræmi við 2. mgr. 126. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Tilkynning Tilkynning skv. b-lið 1. mgr. 123. gr. 

tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Skjal og lýsigögn með eftir-

farandi upplýsingum: 

— Heiti samrunafélagsins 

— Frestur til að gera 

athugasemdir 
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Skýrsla óháðs sérfræðings Skýrsla óháðs sérfræðings ef þess er 

krafist samkvæmt landslögum í 

samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 

123. gr. 

1 Skjal 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

b) Að því er varðar upplýsingagjöf sem um getur í 3. mgr. 123. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 skal skráin í aðildarríki hvers 

samrunafélags senda og gera aðgengileg öllum gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi viðbótargögn 

félagsins: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum 

samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Gögn um félagið Gögn um félagið fyrir hvert samrunafélag 1...n Hópur eininga 

Félagsform Tegund félagsforms samrunafélagsins 1 Kóði 

Eins og um getur í 

II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 

2017/1132 

Heiti Heiti samrunafélagsins 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa samrunafélagsins 1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer samrunafélagsins í skránni 1 Auðkenni 

Skrá Skrá þangað sem skjölin, sem um getur í 14. gr., eru send 

fyrir samrunafélagið 

1 Texti 

Tillögð gögn fyrir 

nýstofnaða félagið 

Nýstofnað félag 1 Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms fyrir nýstofnaða félagið 1 Kóði 

Eins og um getur í 

II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 

2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir nýstofnaða félagið 1 Texti 

Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir nýstofnaða félagið 1 Texti 

Frekari gögn og skjöl  1 Hópur eininga 



Nr. 76/272 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.11.2022 

 

 Upplýsingar um fyrir-

komulag 

Upplýsingar um það fyrirkomulag samrunafélagsins sem 

gengið er frá til að lánardrottnar, starfsmenn og hluthafar 

geti nýtt sér réttindi sín, eins og lýst er í c-lið 3. mgr.  

123. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Nánari upplýsingar um 

vefsetrið 

Nánari upplýsingar um vefsetrið, eins og um getur í d-lið 

3. mgr. 123. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.2 .2 .  Sending vo t to rð s  fyr i r  samruna  

a) Fyrir hverja sendingu vottorðs fyrir samruna, sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr. 127. gr. a í tilskipun (ESB) 

2017/1132, skal skráin í aðildarríki samrunafélagsins senda, í kjölfar útgáfu vottorðsins skv. 7., 10. og 11. mgr. 127. gr. 

þeirrar tilskipunar, skránni í aðildarríki félagsins sem verður til við samrunann eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

annast sendinguna (fyrirtækjaskrá 

samrunafélags) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

sendingunni er beint til (fyrirtækjaskrá 

félagsins sem verður til við 

samrunann) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Gögn um félagið Félag (samrunafélagið) 1...n Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni samrunafélagsins 1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni samrunafélagsins 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms samrunafélagsins 1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti samrunafélagsins 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa samrunafélagsins 1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer samrunafélagsins í 

skránni 

1 Auðkenni 
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Gögn félagsins sem verður til við 

samrunann 

Gögn eða tillögð gögn félagsins sem 

verður til við samrunann 

1 Hópur eininga 

Félagsform Tegund eða tillögð tegund félags-

forms fyrir félagið sem verður til við 

samrunann 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti eða tillagt heiti fyrir félagið sem 

verður til við samrunann 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa eða tillögð skráð 

skrifstofa fyrir félagið sem verður til 

við samrunann 

1 Texti 

Einkvæmt evrópskt auðkenni 

yfirtökufélags 

Einkvæmt auðkenni yfirtökufélagsins 

ef um er að ræða samruna með 

yfirtöku 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni yfirtökufélagsins ef 

um er að ræða samruna með yfirtöku 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Gögn og skjöl sem skal senda  1 Hópur eininga 

Vottorð fyrir samruna Vottorð fyrir samruna í skilningi 127. 

gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Lögbært yfirvald Yfirvaldið sem gaf vottorðið út skv. 

127. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Texti 

Útgáfudagur vottorðsins Útgáfudagur vottorðsins 1 Dagsetning 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

b) Í þeim tilgangi að gera vottorð fyrir samruna aðgengilegt gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa, samkvæmt annarri 

undirgrein 1. mgr. 127. gr. a í tilskipun (ESB) 2017/1132, skal skrá aðildarríkis samrunafélagsins senda eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn félagsins Félag sem verður til við samrunann 

(þegar fyrirliggjandi eða nýstofnað) 

1 Hópur eininga 

Félagsform Tegund eða tillögð tegund félags-

forms fyrir félagið sem verður til við 

samrunann 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 
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Heiti Heiti eða tillagt heiti fyrir félagið sem 

verður til við samrunann 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa eða tillögð skráð 

skrifstofa fyrir félagið sem verður til 

við samrunann 

1 Texti 

Einkvæmt evrópskt auðkenni 

yfirtökufélags 

Einkvæmt auðkenni yfirtökufélagsins 

ef um er að ræða samruna með 

yfirtöku 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni yfirtökufélagsins ef 

um er að ræða samruna með yfirtöku 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Vottorð fyrir samruna Vottorð fyrir samruna í skilningi  

127. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Skjal og lýsigögn með eftir-

farandi upplýsingum: 

— lögbært yfirvald 

— útgáfudagur vottorðsins 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.2 .3 .  Skrán in g  

6.2.3.1. Skráning samruna yfir landamæri 

Skrár aðildarríkja samrunafélaganna og félagsins sem verður til við samrunann skulu gera eftirfarandi upplýsingar öllum 

aðgengilegar gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa, skv. 2. mgr. 130. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132: 

a) Gögn sem skrá félagsins, sem verður til við samrunann, skal leggja fram 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn sem gera skal 

aðgengileg samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni hvers samrunafélags 1 Auðkenni 

Gögn sem gera skal öllum 

aðgengileg gegnum 

samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Skráning sem er til komin 

vegna samruna yfir 

landamæri 

Að skráning félagsins sem verður til við samrunann 

sé til komin vegna samruna yfir landamæri 

1 Texti 

Skráningardagur Skráningardagur félagsins sem verður til við 

samrunann 

1 Dagsetning 
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 Gögn um hvert samruna-

félag 

 1...n Hópur eininga 

    

Skráningarnúmer Skráningarnúmer samrunafélaganna 1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti samrunafélaganna 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms samrunafélaganna 1 Kóði 

Eins og um getur í II. 

viðauka við tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

b) Gögn sem skráin í aðildarríki sérhvers samrunafélags skal leggja fram 

Skráin í aðildarríki sérhvers samrunafélags skal leggja fram viðeigandi gögn við móttöku tilkynningarinnar skv. 6.2.3.2. 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn sem gera skal 

aðgengileg samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni félagsins sem verður til 

við samrunann 

1 Auðkenni 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni hvers samrunafélags 1 Auðkenni 

Gögn sem gera skal öllum 

aðgengileg gegnum 

samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Afskráning eða fjarlæging 

sem er til komin vegna 

samruna yfir landamæri 

Að afskráningin eða fjarlægingin af skrá 

samrunafélagsins sé til komin vegna samruna yfir 

landamæri 

1 Texti 

Dagsetning Dagsetning afskráningar eða fjarlægingar 

samrunafélagsins af skránni 

1 Dagsetning 

    

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem verður til við 

samrunann 

1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti félagsins sem varð til við samrunann 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem verður til við 

samrunann 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. 

viðauka við tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

Gögn um hvert samruna-

félag 

 1...n Hópur eininga 
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Skráningarnúmer Skráningarnúmer samrunafélaganna 1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti samrunafélaganna 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms samrunafélaganna 1 Kóði 

Eins og um getur í II. 

viðauka við tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.2.3.2. Tilkynning um samruna yfir landamæri 

Fyrir hverja samrunatilkynningu yfir landamæri sem um getur í 3. mgr. 130. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 skal skráin í 

aðildarríki félagsins sem verður til við samruna yfir landamæri senda skrá aðildarríkis sérhvers samrunafélags eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími tilkynningar 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

gefur út þessa tilkynningu (fyrir-

tækjaskrá félagsins sem verður til við 

samruna yfir landamæri) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

þessari tilkynningu er beint til 

(fyrirtækjaskrá sérhvers samruna-

félags) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Gögn tengd samruna  1 Hópur eininga 

Gildistökudagur samrunans Gildistökudagur samrunans yfir 

landamæri 

1 Dagsetning 

Tegund samruna Tegund samruna í skilningi 

samkvæmt skilgreiningu 2. mgr.  

119. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Kóði 

(Samruni yfir landamæri með 

yfirtöku skv. a-lið 2. mgr.  

119. gr. tilskipunar (ESB) 

2017/1132 

Samruni yfir landamæri með 

myndun nýs félags skv. b-lið  

2. mgr. 119. gr. tilskipunar 

(ESB) 2017/1132 

Samruni dótturfélags yfir 

landamæri skv. c-lið 2. mgr. 

119. gr. tilskipunar (ESB) 

2017/1132 
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   Samruni yfir landamæri með 

yfirtöku skv. d-lið 2. mgr. 119. 

gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Gögn félagsins sem verður til við 

samrunann 

Félagið sem verður til við samrunann 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

myndað er eftir samrunann 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni félagsins sem 

verður til við samrunann (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem 

verður til við samrunann 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem verður til við 

samrunann í viðkomandi aðildarríki 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem verður 

til við samrunann 

1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem félagið sem 

verður til við samrunann er skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem 

verður til við samrunann í skránni 

1 Auðkenni 

Gögn um félagið Gögn um hvert samrunafélag 1...n Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni samruna-

félagsins 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni samrunafélagsins 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms 

samrunafélagsins 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti samrunafélagsins 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa samrunafélagsins 1 Texti 
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Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem samruna-

félagið var skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer samrunafélagsins 1 Auðkenni 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

6.3. Skipting yfir landamæri 

6 .3 .1 .  Upplýsin gagjö f  

a) Að því er varðar upplýsingagjöf, sem um getur í 1. mgr. 160. gr. g í tilskipun (ESB) 2017/1132, skal skráin í aðildarríki 

félagsins sem er skipt senda og gera aðgengileg öllum gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi viðbótargögn 

félagsins: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Áætlun Áætlun í skilningi 160. gr. d í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Aðrar tungumálaútgáfur áætlunar Önnur tungumálaútgáfa áætlunar, ef 

hún liggur fyrir 

0...n Skjal 

Yfirlýsing um núverandi fjárhagslega 

stöðu 

Yfirlýsing sem leggja skal fram ef 

þess er krafist samkvæmt lands-

lögum í samræmi við 3. mgr. 160. gr. 

j í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Tilkynning Tilkynning skv. b-lið 1. mgr. 160. gr. 

g í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal og lýsigögn með eftir-

farandi upplýsingum: 

— Heiti félagsins sem er skipt 

— Frestur til að gera 

athugasemdir 

Skýrsla óháðs sérfræðings Skýrsla óháðs sérfræðings ef þess er 

krafist samkvæmt landslögum í 

samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 

160. gr. g 

1 Skjal 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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b) Að því er varðar upplýsingagjöf, sem um getur í 3. mgr. 160. gr. g í tilskipun (ESB) 2017/1132 skal skráin í aðildarríki 

félagsins sem er skipt senda og gera aðgengileg öllum gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi viðbótargögn 

félagsins: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum 

samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Gögn um félagið Félag (félagið sem er skipt) eins og það er skilgreint í 2. 

mgr. 160. gr. b í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Hópur eininga 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem er skipt 1 Kóði 

Eins og um getur í II. 

viðauka við tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er skipt 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem er skipt 1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem er skipt í skránni 1 Auðkenni 

Skrá Skráin þangað sem skjölin, sem um getur í 14. gr., eru 

lögð inn fyrir félagið sem er skipt 

1 Texti 

Tillögð gögn fyrir 

viðtökufélagið (eða 

sérhvert viðtöku-

félaganna) 

Viðtökufélag eins og það er skilgreint í 3. mgr. 160. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1...n Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms viðtökufélagsins 1 Kóði 

Eins og um getur í II. 

viðauka við tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir viðtökufélagið 1 Texti 

Tillögð heiti til vara Tillögð heiti til vara fyrir viðtökufélagið 

 

0...n Texti 

Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir viðtökufélagið 1 Texti 

Frekari gögn og skjöl  1 Hópur eininga 

Upplýsingar um fyrir-

komulag 

Upplýsingar um fyrirkomulag sem gengið er frá til að 

lánardrottnar, starfsmenn og hluthafar geti nýtt sér rétt 

sinn eins og lýst er í c-lið 3. mgr. 160. gr. g í tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Nánari upplýsingar um 

vefsetrið 

Nánari upplýsingar um vefsetrið eins og um getur í d-lið 

3. mgr. 160. gr. g í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.3 .2 .  Sending vo t to rð s  fyr i r  skip t ingu  

a) Fyrir sérhverja sendingu vottorðs fyrir skiptingu, sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr. 160. gr. n í tilskipun (ESB) 

2017/1132, skal skráin í aðildarríki félagsins sem er skipt senda, í kjölfar útgáfu vottorðsins í samræmi við 160. gr. m  

(7. mgr.), 160. gr. m (10. mgr. og 160. gr. m (11. mgr.) þeirrar tilskipunar, skrá sérhvers viðtökufélags eftirfarandi gögn:  



Nr. 76/280 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.11.2022 

 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

annast sendinguna (fyrirtækjaskrá 

félagsins sem er skipt) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

sendingunni er beint til (fyrir-

tækjaskrá viðtökufélagsins) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Gögn um félagið Félag (félagið sem er skipt) eins og 

það er skilgreint í 2. mgr. 160. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem er 

skipt 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni félagsins sem er skipt 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem er 

skipt 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er skipt 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem er skipt 1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem er 

skipt 

1 Auðkenni 

Tillögð gögn viðtökufélagsins eða 

sérhvers viðtökufélags 

Viðtökufélag eins og það er skilgreint 

í 3. mgr. 160. gr. b í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1...n Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms viðtöku-

félagsins 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir viðtökufélagið 1 Texti 
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Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir viðtöku-

félagið 

1 Texti 

Gögn og skjöl sem skal senda  1 Hópur eininga 

Vottorð fyrir skiptingu Vottorð fyrir skiptingu í skilningi  

160. gr. m í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1 Skjal 

Lögbært yfirvald Yfirvaldið sem gaf vottorðið út skv. 

160. gr. m í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1 Texti 

Útgáfudagur vottorðsins Útgáfudagur vottorðsins 1 Dagsetning 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

b) Að því er varðar það að gera vottorð fyrir skiptingu aðgengilegt gegnum samtengingarkerfið fyrirtækjaskráa samkvæmt 

annarri undirgrein 1. mgr. 160. gr. n í tilskipun (ESB) 2017/1132 skal skrá aðildarríkis félagsins sem er skipt senda 

eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Tillögð gögn viðtökufélagsins eða 

viðtökufélaganna 

Viðtökufélag eins og það er skilgreint 

í 3. mgr. 160. gr. b í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1...n Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms viðtöku-

félagsins 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við reglugerð (ESB) 2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir viðtökufélagið 1 Texti 

Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir viðtöku-

félagið 

1 Texti 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Vottorð fyrir skiptingu Vottorð fyrir skiptingu í skilningi  

160. gr. m í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1 Skjal og lýsigögn með eftir-

farandi upplýsingum: 

— lögbært yfirvald 

— útgáfudagur vottorðsins 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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6 .3 .3 .  Skrán in g  

6.3.3.1. Skráning skiptingar yfir landamæri 

Skrár aðildarríkis félagsins sem er skipt og skrár viðtökufélaganna skulu, skv. 2. mgr. 160. gr. p í tilskipun (ESB) 2017/1132, 

gera opnar öllum og aðgengilegar gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi upplýsingar: 

a) Gögn sem skrá sérhvers viðtökufélags skal leggja fram 

Skrá sérhvers viðtökufélags skal leggja fram viðeigandi gögn við móttöku tilkynningarinnar skv. 6.3.3.3. 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn sem gera skal 

aðgengileg samtengingar-

kerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt 

auðkenni, EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni félagsins sem er skipt 1 Auðkenni 

Einkvæmt evrópskt 

auðkenni, EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni sérhvers viðtökufélags 1 Auðkenni 

Gögn sem gera skal öllum 

aðgengileg gegnum 

samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Skráning sem er til 

komin vegna skiptingar 

yfir landamæri 

Að skipting viðtökufélagsins er til komin vegna skiptingar 

yfir landamæri 

1 Texti 

Skráningardagur Skráningardagur sérhvers viðtökufélags 1 Dagsetning 

    

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem er skipt 1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti félagsins sem er skipt 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem er skipt 1 Kóði 

Eins og um getur í 

II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 

2017/1132 

Gögn annarra viðtöku-

félaga 

Gögn sérhvers hinna viðtökufélaganna 1...n  

    

Skráningarnúmer Skráningarnúmer viðtökufélaganna 1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti viðtökufélaganna 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms viðtökufélaganna 1 Kóði 

Eins og um getur í 

II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 

2017/1132 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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b) Gögn sem skrá aðildarríkis félagsins sem er skipt skal leggja fram 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn sem gera skal 

aðgengileg samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni sérhvers viðtökufélags 0 Auðkenni 

Gögn sem gera skal öllum 

aðgengileg gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Afskráning eða fjar-

læging sem er til komin 

vegna skiptingar yfir 

landamæri (ef um er að 

ræða skiptingu að fullu) 

Að afskráningin eða fjarlægingin af skrá félagsins sem 

er skipt er til komin vegna skiptingar yfir landamæri 

1 Texti 

Dagsetning (ef um er að 

ræða skiptingu að fullu) 

Dagsetning afskráningar eða fjarlægingar félagsins sem 

er skipt, af skránni 

1 Dagsetning 

Gögn viðtökufélaganna Gögn sérhvers viðtökufélags 1...n  

    

Skráningarnúmer Skráningarnúmer viðtökufélaganna 1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti viðtökufélaganna 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms viðtökufélaganna 1 Kóði 

Eins og um getur í II. 

viðauka við tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.3.3.2. Tilkynning um skiptingu yfir landamæri skv. 3. mgr. 160. gr. p í tilskipun (ESB) 2017/1132 

Að því er varðar sérhverja tilkynningu um skiptingu yfir landamæri sem um getur í 3. mgr. 160. gr. p í tilskipun (ESB) 

2017/1132 skulu skrár viðtökufélaganna senda skrá félagsins sem er skipt eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími tilkynningar 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

gaf út þessa tilkynningu (fyrir-

tækjaskrá sérhvers viðtökufélags) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

þessari tilkynningu er beint til (fyrir-

tækjaskrá félagsins sem er skipt) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 
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Gögn í tengslum við skiptingu  1 Hópur eininga 

Skráningardagur Skráningardagur viðtökufélagsins 1 Dagsetning 

Gögn viðtökufélagsins Viðtökufélag eins og það er 

skilgreint í 3. mgr. 160. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni viðtökufélagsins 1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni viðtökufélagsins 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms viðtökufélagsins 1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti viðtökufélagsins í aðildarríki 

viðtökufélagsins 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa viðtökufélagsins 1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem viðtöku-

félagið er skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer viðtökufélagsins 1 Auðkenni 

Gögn um félagið Félag sem er skipt eins það er 

skilgreint í 2. mgr. 160. gr. b 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem er 

skipt 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni félagsins sem er 

skipt (t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem er 

skipt 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er skipt 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem er 

skipt 

1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem félagið sem 

er skipt er skráð 

1 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

6.3.3.3. Tilkynning um skiptingu yfir landamæri skv. 4. mgr. 160. gr. p í tilskipun (ESB) 2017/1132 

Að því er varðar sérhverja tilkynningu um skiptingu yfir landamæri sem um getur í 4. mgr. 160. gr. p í tilskipun (ESB) 

2017/1132 skal skráin í aðildarríki félagsins sem er skipt senda skrá hvers viðtökufélaganna eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími 

tilkynningar 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar 

sem gaf út þessa tilkynningu 

(fyrirtækjaskrá félagsins sem er 

skipt) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirra stofnana sem 

tilkynningunni er beint til 

(fyrirtækjaskrár viðtökufélaganna) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Gögn í tengslum við skiptingu  1 Hópur eininga 

Gildistökudagur skiptingarinnar Gildistökudagur skiptingar yfir 

landamæri 

1 Dagsetning 

Tegund skiptingar Tegund skiptingar eins og 

skilgreint er í 4. mgr. 160. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Kóði 

(Full skipting yfir landamæri skv. a-lið 

4. mgr. 160. gr. b í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

Tilkynning um skiptingu að hluta til 

yfir landamæri skv. 4. mgr. 160. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Skipting yfir landamæri með 

aðgreiningu skv. c-lið 4. mgr. 160. gr. 

b í tilskipun (ESB) 2017/1132) 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Gögn viðtökufélaganna Viðtökufélag eins og það er  

160. gr. b 

1...n Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt auðkenni hvers viðtöku-

félags 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni hvers viðtöku-

félags (t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms hvers viðtöku-

félags 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 
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Heiti Heiti hvers viðtökufélags í 

aðildarríki viðtökufélagsins 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa hvers viðtöku-

félags 

1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem hvert 

viðtökufélag er skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer hvers viðtöku-

félags 

1 Auðkenni 

Gögn um félagið Félag sem er skipt eins það er 

skilgreint í 2. mgr. 160. gr. b 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

er skipt 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni félagsins sem er 

skipt (t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem 

er skipt 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er skipt 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem er 

skipt 

1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem félagið 

sem er skipt er skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem er 

skipt 

1 Auðkenni 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

7. Gerð staðlaða skilaboðasniðsins 

Upplýsingaskipti milli skránna, vettvangsins og gáttarinnar skulu byggð á stöðluðum aðferðum við uppbyggingu gagna og 

skulu sett fram á stöðluðu skilaboðasniði, t.d. XML. 

8. Gögn fyrir vettvanginn 

Eftirfarandi tegundir gagna skulu vera tiltækar fyrir vettvanginn svo að hann geti sinnt hlutverki sínu: 

a) gögn sem gera kleift að bera kennsl á þau kerfi sem eru tengd vettvanginum. Meðal þessara gagna geta verið vefslóðir eða 

númer eða kóðar sem auðkenna sérhvert kerfi innan samtengingarkerfis fyrirtækjaskráa á einkvæman hátt,  
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b) Skrá yfir einstök atriði sem skráð eru í 2. mgr. 19. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132. Nota skal þessi gögn til að tryggja 

samræmdan og skjótan árangur þessarar leitarþjónustu. Ef þessi gögn eru ekki gerð tiltæk fyrir vettvanginn til lyklunar 

skulu aðildarríki gera sömu upplýsingar tiltækar fyrir leitarþjónustuna á þann hátt að sama þjónustustig sé tryggt og það 

sem er hjá vettvanginum. 

c) Einkvæm auðkenni félaga, sem um getur í 1. mgr. 16. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 og einkvæm auðkenni útibúa sem 

um getur í 4. mgr. 29. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132. Nota skal þessi auðkenni til að tryggja rekstrarsamhæfi skráa 

gegnum vettvanginn. 

d) Önnur vinnslugögn sem eru nauðsynleg fyrir vettvanginn til að tryggja eðlilega og skilvirka starfsemi leitarþjónustunnar og 

rekstrarsamhæfi skráa. Meðal þessara gagna geta verið kóðaskrár, tilvísunargögn, orðalistar og tengdar þýðingar á þessum 

lýsigögnum, sem og skráningar- og skýrslugjafargögn. 

Vinna skal úr þeim gögnum og lýsigögnum sem vettvangurinn vinnur með og geyma þau í samræmi við öryggisstaðla sem lýst 

er í 3. lið þessa viðauka. 

9. Gerð og notkun einkvæms auðkennis 

Vísa skal til einkvæms auðkennis vegna samskipta milli skráa sem einkvæms evrópsks auðkennis (EUID, European Unique 

Identifier). 

Gerð einkvæms evrópsks auðkennis skal vera í samræmi við ISO-staðal 6523 og innihalda eftirfarandi þætti: 

EUID-þáttur Lýsing Viðbótarlýsing 

Landskóði Þættir sem gera kleift að sanngreina aðildarríki skrárinnar. Verður að fylla út 

Skráarauðkenni Þættir sem gera kleift að sanngreina upprunalandsskrá 

annaðhvort félagsins eða útibúsins, eftir því sem við á 

Verður að fylla út 

Skráningarnúmer Númer félags/útibús vísar til skráningarnúmers félagsins/ 

útibúsins í upprunalandsskránni 

Verður að fylla út 

Sanngreiningar-

tölustafur 

Þættir sem gera kleift að forðast auðkenningarvillur Valkvætt 

Nota skal einkvæma evrópska auðkennið til að auðkenna ótvírætt félög og útibú vegna upplýsingaskipta milli skráa gegnum 

vettvanginn. 

10. Vinnsluaðferðir kerfisins og þjónusta á sviði upplýsingatækni sem vettvangurinn veitir 

Byggja skal kerfið á eftirfarandi tækniaðferðum við rekstur þess að því er varðar dreifingu og skipti á upplýsingum: 

 

 

Gátt að rafrænu réttarkerfi 

Evrópskur miðlægur vettvangur 

Framkvæmdastjórnin 
eða aðrar 

meginstofnanir, 
stofnanir, skrifstofur 

eða fagstofnanir 
Sambandsins 

Valfrjáls 

aðgangsstaður 1 

Aðildarríki 
1 

Valfrjáls 

aðgangsstaður 2 

Valfrjáls 
aðgangsstaður n 

Valfrjáls 
aðgangsstaður 

Valfrjáls 
aðgangsstaður Aðildarríki 

2 
Aðildarríki 

i 
Aðildarríki 

n 
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Svo að skilaboðunum sé komið til skila á því tungumáli sem við á skal vettvangurinn veita upplýsingar um tilvísunargögn, s.s. 

kóðaskrár, stýrð orðasöfn og orðalista. Ef við á skal þýða þau á opinbert tungumál í Sambandinu. Nota skal viðurkennda staðla 

og stöðluð skilaboð, þar sem unnt er. 

Framkvæmdastjórnin skal deila með aðildarríkjunum frekari upplýsingum um tæknilegu vinnsluaðferðirnar og innleiðinguna á 

þeirri upplýsingatækniþjónustu sem vettvangurinn veitir. 

11. Leitarforsendur 

Þegar leit er framkvæmd skal velja a.m.k. eitt land. 

Gáttin skal gefa eftirfarandi samræmdar forsendur fyrir leitina: 

— heiti félags, 

— skráningarnúmer félagsins eða útibúsins í landsskránni. 

Aðrar leitarforsendur geta verið aðgengilegar á gáttinni. 

12. Fyrirkomulag greiðslu 

Vegna skjala og upplýsinga, sem aðildarríkin taka greiðslu fyrir og eru gerð aðgengileg á gáttinni að rafrænu réttarkerfi gegnum 

samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa, skal kerfið leyfa notendum að greiða rafrænt með greiðslufyrirkomulagi sem almennt er 

notað, s.s. með kredit- og debetkortum. 

Kerfið getur líka boðið upp á aðrar rafrænar greiðsluaðferðir, s.s. yfirfærslur eða rafræn veski (inngreiðsla). 

13. Útskýringar 

Að því er varðar upplýsingar og tegundir skjala sem tilgreindar eru í 14. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 skulu aðildarríki gefa 

eftirfarandi útskýringar: 

a) stutta yfirskrift fyrir sérhverjar upplýsingar og skjal (t.d.: „Stofnsamþykktir“), 

b) stutta lýsingu á innihaldi sérhvers skjals eða upplýsinga, eftir því sem við á, þ.m.t. upplýsingar um lagalegt gildi skjalsins, 

ef vill. 

14. Aðgengi að þjónustu 

Þjónustan skal veitt allan sólarhringinn, sjö daga vikunnar og hlutfall tiltækileika kerfisins skal vera a.m.k. 98%, að undanskildu 

reglubundnu viðhaldi. 

Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um viðhaldsaðgerðir sem hér segir: 

a) með 5 virkra daga fyrirvara vegna viðhaldsvinnu sem kann að valda því að kerfið sé ekki tiltækt í allt að 4 klukkustundir, 

b) með 10 virkra daga fyrirvara vegna viðhaldsvinnu sem kann að valda því að kerfið sé ekki tiltækt í allt að 12 klukkustundir, 

c) með 30 virkra daga fyrirvara vegna viðhalds á innviðum í tölvusal sem kann að valda því að kerfið sé ekki tiltækt í allt að 6 

daga á ári. 

Að því marki sem unnt er skal skipuleggja viðhaldsvinnu utan vinnutíma (kl.19:00–08:00 á Mið-Evróputíma). 

Ef aðildarríki hafa ákveðið fasta vikulega þjónustutíma skulu þau tilkynna framkvæmdastjórninni um þann tíma og vikudag 

sem þessir föstu vikulegu þjónustutímar eru fyrirhugaðir. Með fyrirvara um skyldur skv. a- til c-lið annarrar málsgreinar geta 

aðildarríki valið að senda ekki tilkynningu til framkvæmdastjórnarinnar í hverju slíku tilviki ef kerfi aðildarríkjanna verða ekki 

tiltæk meðan á slíkum föstum þjónustutíma stendur. 

Ef óvænt bilun verður í tæknibúnaði í kerfum aðildarríkjanna skulu aðildarríkin tafarlaust tilkynna framkvæmdastjórninni um 

að kerfin hjá þeim séu ekki tiltæk og hvenær áætlað er að þjónustan komist aftur í lag, ef það er vitað. 

Ef óvænt bilun verður í miðlæga vettvanginum eða gáttinni skal framkvæmdastjórnin tafarlaust tilkynna aðildarríkjunum um að 

vettvangurinn eða gáttin sé ekki tiltæk og hvenær áætlað er að þjónustan komist aftur í lag, ef það er vitað.  
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15. Valfrjálsir aðgangsstaðir 

15.1. Valfrjálsir aðgangsstaðir fyrir samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa samkvæmt fyrstu undirgrein 4. mgr. 22. gr. 

tilskipunar (ESB) 2017/1132 

15 .1 .1 .  Málsmeð fe rð  

Aðildarríki skulu veita upplýsingar um hvenær fyrirhugað er að setja upp valfrjálsa aðgangsstaði, um fjölda valfrjálsra 

aðgangsstaða sem munu tengjast vettvanginum og samskiptaupplýsingar þess eða þeirra aðila sem hafa má samband við til að 

koma á tæknilegri tengingu. 

Framkvæmdastjórnin skal veita aðildarríkjunum nauðsynlegar tæknilegar upplýsingar og þjónustu við prófun og uppsetningu 

tengingar á sérhverjum valfrjálsum aðgangsstað við vettvanginn. 

15 .1 .2 .  Tækni legar  krö fur  

Að því er varðar tengingu á valfrjálsum aðgangsstöðum við vettvanginn skulu aðildarríki fylgja viðeigandi tækniforskriftum 

sem settar eru fram í þessum viðauka, þ.m.t. öryggiskröfum um gagnasendingar gegnum valfrjálsu aðgangsstaðina. 

Ef nauðsynlegt er að greiðsla fari fram gegnum valfrjálsan aðgangsstað skulu aðildarríki gefa kost á greiðsluaðferðum sem þau 

velja og skulu sjá um tengdar greiðsluaðgerðir. 

Aðildarríki skulu annast viðeigandi prófanir áður en tenging við vettvanginn verður virk og áður en verulegar breytingar eru 

gerðar á tengingu sem er þegar fyrir hendi. 

Eftir að tenging valfrjálsu aðgangsstaðanna við vettvanginn hefur heppnast skulu aðildarríki tilkynna framkvæmdastjórninni um 

allar verulegar breytingar, sem til stendur að gera á aðgangsstaðnum, sem gætu haft áhrif á starfsemi vettvangsins, einkum 

lokun  aðgangsstaðarins. Aðildarríki skulu veita nægar tæknilegar upplýsingar í tengslum við breytinguna til að gera það kleift 

að samþætta með réttum hætti tengdar breytingar. 

Aðildarríki skulu tilgreina fyrir sérhvern valfrjálsan aðgangsstað að leitarþjónustan sé veitt gegnum samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa. 

15.2. Valfrjálsir aðgangsstaðir fyrir samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa samkvæmt annarri undirgrein 4. mgr. 22. gr. 

tilskipunar (ESB) 2017/1132 

15 .2 .1 .  Málsmeð fe rð  

Framkvæmdastjórnin skal meta hverja beiðni sem berst um uppsetningu á valfrjálsum aðgangsstað í samræmi við aðra 

undirgrein 4. mgr. 22. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132. 

Beiðandinn skal láta í té allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að leggja viðeigandi mat á beiðnina. 

Framkvæmdastjórnin skal veita beiðanda nauðsynlegar tæknilegar upplýsingar og þjónustu við prófun og uppsetningu á 

sérhverjum valfrjálsum aðgangsstað við vettvanginn. 

15 .2 .2 .  Tækni legar  krö fur  

Að því er varðar uppsetningu á valfrjálsum aðgangsstöðum við vettvanginn skal beiðandinn fylgja viðeigandi tækniforskriftum, 

sem settar eru fram í þessum viðauka, þ.m.t. öryggiskröfum um gagnasendingar gegnum valfrjálsu aðgangsstaðina. 

Ef nauðsynlegt er að greiðsla fari fram gegnum valfrjálsan aðgangsstað skal beiðandinn gefa kost á greiðsluaðferðum sem hann 

velur og skal sjá um tengdar greiðsluaðgerðir. 

Beiðandinn skal annast viðeigandi prófanir áður en uppsetning við vettvanginn verður virk og áður en verulegar breytingar eru 

gerðar á fyrirliggjandi tengingu. 

Eftir að uppsetning valfrjálsu aðgangsstaðanna við vettvanginn hefur heppnast skal beiðandinn tilkynna framkvæmdastjórninni 

um allar verulegar breytingar, sem til stendur að gera á aðgangsstaðnum, sem gætu haft áhrif á starfsemi vettvangsins, einkum 

lokun  aðgangsstaðarins. Beiðandinn skal veita nægar tæknilegar upplýsingar í tengslum við breytinguna til að gera það kleift 

að samþætta með réttum hætti tengdar breytingar. 

Beiðandinn skal tilgreina fyrir sérhvern valfrjálsan aðgangsstað að leitarþjónustan sé veitt gegnum samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa.  
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15.3. Kröfur varðandi valkvæða aðgangsstaði samkvæmt fyrstu og annarri undirgrein 4. mgr. 22. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal upplýsa aðildarríkin um móttekna beiðni. 

Tæknilegur kröfur skulu einnig innihalda ráðstafanir til að tryggja að valkvæðir aðgangsstaðir hafi ekki áhrif á rétta virkni 

samtengingarkerfis fyrirtækjaskráa eða hvort öryggis- og verndarkröfum sé fylgt, með tilhlýðilegri hliðsjón af viðeigandi 

ábyrgð hvers aðila innan þess hluta kerfisins sem er undir tæknilegri stjórn hans. 

16. Upplýsingaskipti varðandi vanhæfa stjórnarmenn 

16.1. Inngangur 

Upplýsingaskiptin sem um getur i 4. mgr. 13. gr. i í tilskipun (ESB) 2017/1132 skulu taka til tilvika þar sem einstaklingur telst 

vanhæfur til stjórnarsetu í félagi af einhverri þeirri tegund sem skráð er í II. viðauka við þá tilskipun samkvæmt ákvörðun 

dómstóls eða annars lögbærs yfirvalds í aðildarríki á grundvelli landslaga þess. 

Upplýsingaskiptin skulu ekki taka til tilvika þar sem einstaklingur er, samkvæmt landslögum,  almennt talinn vanhæfur eða 

hefur samkvæmt ákvörðun dómstóls eða annars lögbærs yfirvalds í aðildarríki á grundvelli landslaga þess takmarkað rétthæfi 

og gerhæfi og getur því ekki orðið stjórnarmaður í félagi af þeirri tegund sem um getur í fyrstu undirgrein. 

Upplýsingaskiptin skulu ekki taka til tilvika sem byggjast á sértækum reglum samkvæmt löggjöf Sambandsins, s.s. reglum um 

hæfni og heiðarleika sem kveðið er á um skv. 1. mgr. 91. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (1). 

Þegar lögaðilar fá, í samræmi við landslög aðildarríkis, heimild til stjórnarsetu í félögum af þeirri tegund sem um getur í fyrstu 

málsgein skulu þeir falla undir gildissvið upplýsingaskiptanna. Hvert aðildarríki skal upplýsa hin aðildarríkin og fram-

kvæmdastjórnina um það hvort þessi möguleiki sé fyrir hendi í landslögum þess. 

16.2. Aðferðir til upplýsingaskipta milli aðildarríkja 

Nota skal eftirfarandi aðferð við upplýsingaskipti milli skráa í samræmi við 13. gr. i í tilskipun (ESB) 2017/1132. 

Senda skal fyrirspurnir og svör samkvæmt þessum þætti gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa með því að nota dulkóðun 

enda á milli. 

Aðildarríki skulu skiptast á þeim upplýsingum sem þörf er á til að tengja fyrirspurnir og svör samkvæmt þessum þætti við sömu 

beiðni. 

16 .2 .1 .  Upplýsin gaskip t i  á  fyr s ta  s t i gi  

16.2.1.1. Fyrirspurn á fyrsta stigi varðandi vanhæfi 

Lögbær yfirvöld aðildarríkja geta lagt fram beiðni gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa um upplýsingar frá einu 

aðildarríki eða fleirum um það hvort einstaklingur, sem sækist eftir stjórnarsetu í félagi af einhverri þeirri tegund sem er á skrá í 

II. viðauka við tilskipun (ESB) 2017/1132, sé vanhæfur eða á einhverri af skrám þeirra sem innihalda upplýsingar er varða 

vanhæfi stjórnarmanna. 

Aðildarríkið sem leggur fram beiðni skal ákveða hvort senda skuli fyrirspurn á eitt aðildarríki eða fleiri.  Fyrirspurnir skal senda 

með það í huga að tryggja skilvirk, markviss og tafarlaus upplýsingaskipti. 

Sérhver fyrirspurn skal fjalla um einn einstakling og láta í té gögn til auðkenningar á þeim einstaklingi. Aðildarríkið sem leggur 

fram beiðni skal vinna úr þeim gögnum í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/679. Aðildarríkin skulu tryggja að aðeins sé skipst 

á nauðsynlegum gögnum og aðeins gögnum um viðkomandi umsækjanda. 

16.2.1.2. Svar á fyrsta stigi varðandi vanhæfi 

Við móttöku fyrirspurnar skulu lögbær yfirvöld í aðildarríkinu sem beiðni er beint til veita svar án tafar gegnum 

samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa. 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit með 

lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 

2006/49/EB (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338). 
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Í svarinu skal koma fram hvort sá einstaklingur sem auðkenndur er í fyrirspurninni sé vanhæfur eða á einhverri þeirra skráa 

aðildarríkisins sem beiðni er beint til sem innihalda upplýsingar er varða vanhæfi stjórnarmanna.  

Ef svarið er á þá leið að einstaklingurinn sé vanhæfur eða á einhverri þeirri skráa sem innihalda upplýsingar er varða vanhæfi 

stjórnarmanna getur aðildarríkið sem beiðni er beint til tilgreint í svari sínu hvaða sértæku gögn, sem aðildarríkið sem leggur 

fram beiðni lætur í té, samsvara fyrirliggjandi gögnum í aðildarríkinu sem beiðni er beint til og hvaða sértæku gögn sem fram 

koma í fyrirspurninni er ekki hægt að staðfesta í aðildarríkinu sem beiðni er beint til þar sem þau er ekki að finna í skrám þess. 

Ef nauðsyn krefur getur aðildarríkið sem beiðni er beint til beðið aðildarríkið sem leggur fram beiðni að láta í té frekari gögn til 

að tryggja ótvíræða auðkenningu viðkomandi einstaklings. Vinna skal gögnin í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2016/679. 

16 .2 .2 .  Upplýsin gaskip t i  á  öðru  s t igi  

Upplýsingaskiptin getur farið eftir öðrum leiðum en samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa. Ef upplýsingaskipti á öðru stigi fara 

fram gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa gilda reglurnar sem fram koma í liðum 16.2.2.1, 16.2.2.2, 16.3.3 og 16.3.4. 

16.2.2.1. Fyrirspurn á öðru stigi varðandi vanhæfi 

Ef tilgreint er í svari aðildarríkisins sem beiðni er beint til á fyrsta stigi að viðkomandi einstaklingur sé vanhæfur eða á einhverri 

skráa þess sem innihalda upplýsingar varðandi vanhæfi stjórnarmanna getur aðildarríkið sem leggur fram beiðni beðið um 

frekari upplýsingar frá aðildarríkinu sem beiðni er beint til varðandi þann einstakling sem er auðkenndur í fyrirspurninni á 

fyrsta stigi. 

Í fyrirspurn á öðru stigi skal fjalla um sama einstakling og fjallað er um í fyrirspurn á fyrsta stigi og svari á fyrsta stigi. 

16.2.2.2 Svar á öðru stigi varðandi vanhæfi 

Aðildarríkið sem beiðni er beint til getur ákveðið samkvæmt landslögum sínum hvaða viðbótarupplýsingar það muni veita. Ef 

frekari upplýsingaskipti eru ekki heimil samkvæmt landslögum aðildarríkisins skal það upplýsa aðildarríkið sem leggur fram 

beiðni um það. 

16.3. Ítarlegur listi yfir gögn 

Aðildarríki skulu setja eftirfarandi gögn fram í upplýsingaskiptum varðandi vanhæfa stjórnarmenn. 

16 .3 .1 .  Fyr i rspurn  á  fyr s t a  s t ig i  varðandi  vanhæfi  

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími þessarar 

beiðni 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem 

gefur út beiðnina 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrár aðildarríkis 

sem beiðni er beint til 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Fyrirspurn á fyrsta stigi varðandi 

vanhæfi 

Ef sá sem sækist eftir stjórnarsæti 

er einstaklingur 
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Eiginnafn Eiginnafn þess sem sækist eftir 

stjórnarsæti  

1 Texti 

Kenninafn Kenninafn þess sem sækist eftir 

stjórnarsæti 

1 Texti 

Fæðingardagur og -ár Fæðingardagur og -ár þess sem 

sækist eftir stjórnarsæti 

1 Dagsetning 

Frekari gögn til auðkenningar Frekari gögn unnin samkvæmt 

lögum aðildarríkisins sem leggur 

fram beiðni og í samræmi við 

reglugerð (ESB) 2016/679 

0...n Texti/gögn/auðkenni 

Fyrirspurn á fyrsta stigi varðandi 

vanhæfi 

Ef sá sem sækist eftir stjórnarsæti 

er lögaðili 

   

Heiti lögaðila Heiti lögaðila sem sækist eftir 

stjórnarsæti 

1 Texti 

Félagsform Félagsform lögaðila sem sækist 

eftir stjórnarsæti 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 fyrir félög 

í honum eða annað félagsform ef 

lögaðilinn fellur utan gildissviðs 

tilskipunar (ESB) 2017/1132 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni ef 

félagið er á skrá í II. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1132. 

1 Auðkenni 

Annað skráningarnúmer Annað skráningarnúmer ef ekki er 

um að ræða félag á skrá í II. 

viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/1132. 

0 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni fyrirtækisins (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Aðildarríki skulu láta í té upplýsingar um nauðsynlegar auðkenningarleiðir vegna skilvirkra upplýsingaskipta varðandi vanhæfa 

stjórnarmenn. Í þeim upplýsingum felst framlagning nauðsynlegra gagna til að auðkenna þá sem falla undir beiðnina. 

Aðildarríki geta notað rafræna auðkenningu til að auðkenna aðila í upplýsingaskiptum. 

Fyrirspurnir varðandi lögaðila skulu aðeins sendar til þeirra aðildarríkja sem heimila lögaðilum stjórnarsetu og heimila vanhæfi 

slíkra aðila.  
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16.3.2. Svar á fyrsta stigi varðandi vanhæfi 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími þessa 

svars 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem 

gefur út svarið 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrár 

aðildarríkis sem leggur fram 

beiðnina 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög 

eða löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Já/nei/ekki liggja fyrir nægileg 

gögn til auðkenningar 

„Já“ ef viðkomandi er talinn 

vanhæfur eða er á einni af 

skrám þess sem innihalda 

upplýsingar sem varða 

vanhæfi stjórnarmanna 

„Nei“ ef viðkomandi er ekki 

talinn vanhæfur eða er ekki á 

einni af skrám þess sem 

innihalda upplýsingar sem 

varða vanhæfi stjórnarmanna 

„Ekki liggja fyrir nægileg 

gögn til auðkenningar“ ef þau 

gögn sem látin eru í té nægja 

ekki til þess að unnt sé að 

auðkenna einstaklinginn með 

ótvíræðum hætti og þörf er á 

frekari upplýsingum. 

1 Velja skal einn valkost 

Þörf er á frekari gögnum til 

auðkenningar 

Tilgreina skal þau gögn sem 

þörf er á til ótvíræðrar 

auðkenningar 

1…n (aðeins ef ekki liggja 

fyrir nægileg gögn til 

auðkenningar) 

Texti/gögn/auðkenni 

Svar á öðru stigi verður ekki 

veitt um samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

Ef svarið er „já“, valkostur 

sem segir að ekki fáist svar 

við fyrirspurn á öðru stigi 

gegnum samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

0 Velja skal valkost 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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16.3.2.1. Frekari gögn til auðkenningar látin í té 

Ef aðildarríkið sem beiðni er beint til fer fram á frekari gögn til auðkenningar til að tryggja ótvíræða auðkenningu skal 

aðildarríkið sem leggur fram beiðni láta gögnin í té með því að nota eftirfarandi skilaboðasnið: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími þessarar 

beiðni 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út beiðnina 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrár aðildarríkis sem 

beiðni er beint til 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Frekari gögn til auðkenningar Aðildarríkið sem beiðni er beint til 

fer fram á frekari gögn til að tryggja 

ótvíræða auðkenningu sem er unnin 

samkvæmt lögum aðildarríkisins sem 

leggur fram beiðni og í samræmi við 

reglugerð (ESB) 2016/679 

1...n Texti/gögn/auðkenni 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

16.3 .3 .  Fyr i rspurn  á  öðru  s t ig i  varðandi  vanhæfi  

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími þessarar 

beiðni 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út beiðnina 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrár aðildarríkis sem 

beiðni er beint til 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Beiðni um frekari upplýsingar Beiðni um frekari upplýsingar 1...n Beiðni um frekari upplýsingar um 

a.m.k. eitt af eftirfarandi: 

— ástæður fyrir vanhæfi 

samkvæmt landslögum, 

— dagsetningu ákvörðunar, 

— gildistíma vanhæfis, 
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   — skjalnúmer, útgefanda 

ákvörðunar. 

— Upplýsingar um takmarkanir 

varðandi slíkt vanhæfi (t.d. 

vanhæfi í tilteknum geira) 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

16.3 .4 .  Svar  á  öðru  s t i gi  varð andi  vanhæfi  

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími þessa svars 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út svarið 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrár aðildarríkis sem 

leggur fram beiðnina 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Frekari upplýsingar Beiðni um frekari upplýsingar 1...n Frekari upplýsingar um a.m.k. eitt 

af eftirfarandi: 

— ástæður fyrir vanhæfi 

samkvæmt landslögum, 

— dagsetningu ákvörðunar, 

— gildistíma vanhæfis, 

— skjalnúmer, útgefanda 

ákvörðunar. 

— Upplýsingar um takmarkanir 

varðandi slíkt vanhæfi (t.d. 

vanhæfi í tilteknum geira) 

— Engar frekari upplýsingar eru 

veittar ef landslög aðildar-

ríkisins heimila ekki frekari 

upplýsingaskipti – setja skal 

fram lista yfir gögn sem 

frekari upplýsingar fást ekki 

um. 

(skjöl fylgi þegar hægt er) 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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16.4. Aðgerð vegna upplýsingaskipta 

Aðildarríki skulu tilgreina hvort þau lendi í erfiðleikum vegna mikils fjölda móttekinna fyrirspurna. Í því tilviki skulu 

framkvæmdastjórnin og aðildarríkin meta stöðuna með það fyrir augum að tryggja snurðulausa framkvæmd upplýs-

ingaskiptanna og frekari þróun kerfisins. 

 __________  


