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                       TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2004/109/EB                                  2008/EES/35/21 

frá 15. desember 2004 

um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum vi  uppl singar um útgefendur ver bréfa sem eru 
 skrá  á skipulegan marka  og um breytingu á tilskipun 2001/34/EB 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 44. 
og 95. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1), 

me  hli sjón af áliti Se labanka Evrópu (2), 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (3), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Skilvirkir, gagnsæir og sam ættir ver bréfamarka ir 
stu la a  myndun raunverulegs innri marka ar í 
Bandalaginu og efla vöxt og atvinnusköpun me  betri 
skiptingu hlutafjár og minni kostna i. Tímanleg birting 
nákvæmra og tæmandi uppl singa um útgefendur 
ver bréfa styrkir tiltrú fjárfesta og gerir eim kleift a  
meta á grundvelli uppl singa rekstrarárangur og eignir. 

etta stu lar bæ i a  vernd fjárfesta og skilvirkni 
marka arins. 

2) Útgefendur ver bréfa skulu í ví skyni tryggja 
vi eigandi gagnsæi fyrir fjárfesta me  ví a  vi halda 
reglubundnu uppl singastreymi. Hluthafar, einstaklingar 
e a löga ilar sem hafa atkvæ isrétt e a eiga fjármála-
gerninga sem veitir eim rétt til a  kaupa fyrirliggjandi 
hlutabréf me  atkvæ isrétti skulu a  sama skapi einnig 
tilkynna útgefendum um kaup á e a a rar breytingar á 
verulegum eignarhlutum í fyrirtækjum til a  hinir 
sí arnefndu séu í a stö u til a  veita almenningi 
uppl singar. 

3) Í or sendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 11. maí 
1999, sem ber heiti : „A  setja ramma um starfsemi fjár-
málamarka a: a ger aáætlun“, er ger  grein fyrir rö  
a ger a sem örf er á til a  fullgera einn innri marka  
fyrir fjármála jónustu a  veruleika. Á fundi 
lei togará sins í Lissabon í mars 2000 var kalla  eftir 
framkvæmd eirrar a ger aáætlunar eigi sí ar en ári  
2005. Í a ger a¬áætluninni er lög  áhersla á nau syn 

ess a  semja tilskipun ar sem kröfur um gagnsæi eru 
uppfær ar. essi nau syn var sta fest á fundi 
lei togará sins í Lissabon í mars 2002.  

_______________  

(*) essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 390, 31.12.2004, bls. 38. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2005 frá 30. 
september 2005 um breytingu á IX. vi auka (Fjármála jónusta) vi  EES-
samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 66, 
22.12.2005, bls. 15. 

(1) Stjtí . ESB C 80, 30.3.2004, bls. 128. 
(2) Stjtí . ESB C 242, 9.10.2003, bls. 6. 
(3) Álit Evrópu ingsins frá 30. mars 2004 (hefur enn ekki veri  birt í 

Stjórnartí indum EB) og ákvör un rá sins frá 2. desember 2004. 

4) essi tilskipun skal samr mast eim verkefnum og 
skyldustörfum sem falin eru Se labankakerfi Evrópu 
(ESCB) og se labönkum a ildarríkjanna eins og kve i  
er á um í stofnsáttmála og stofnsam ykkt se labanka-
kerfis Evrópu og Se labanka Evrópu, einkum skal beina 
athyglinni í essu tilliti a  se labönkum a ildarríkjanna 
sem eru me  hlutabréf sín skrá  á skipulegan marka  til 
a  tryggja a  helstu markmi um laga Bandalagsins ver i 
ná . 

5) Aukin samræming ákvæ a landslaga um kröfur um 
reglubundnar og samfelldar uppl singar fyrir útgefendur 
ver bréfa ætti lei a til ví tækrar verndar fjárfesta í 
Bandalaginu. essi tilskipun hefur ó ekki áhrif á 
gildandi löggjöf Bandalagsins um hlutdeildarskírteini 
sem gefin eru út af fyrirtækjum um sameiginlega 
fjárfestingu, ö rum en loku um, e a um 
hlutdeildarskírteini sem eru keypt e a eim rá stafa  í 
slíkum fyrirtækjum. 

6) A  ví er essa tilskipun var ar mundi a  skila mestum 
árangri a  a ildarríki  ar sem útgefandinn hefur skrá a 
skrifstofu hef i me  höndum eftirlit me  hlutum e a 
skuldabréfum útgefanda, ar sem nafnver  hverrar 
einingar er lægra en 1 000 evrur. Í essu tilliti er afar 
mikilvægt a  tryggja a  samræmis sé gætt vi  tilskipun 
Evrópu ingsins og rá sins 2003/71/EB frá 4. nóvember 
2003 um útbo s- og skráningarl singu sem birta skal vi  
almennt útbo  ver bréfa e a egar au eru tekin til 
skráningar(4)Af sömu ástæ um skal koma á nokkrum 
sveigjanleika til ess a  útgefendur í ri ja landi og 
félög í Bandalaginu, sem gefa einungis út önnur ver bréf 
en au sem nefnd eru hér a  framan, hafi kost á a  velja 
sér heimaa ildarríki. 

7) Ví tæk vernd fjárfesta í Bandalaginu mundi gera kleift 
a  afnema hindranir sem koma í veg fyrir a  ver bréf 
séu skrá  á skipulegan marka  sem er í a ildarríki e a er 
starfræktur ar. Ö rum a ildarríkjum en 
heimaa ildarríkinu skal ekki lengur leyft a  takmarka 
skráningu ver bréfa á skipulega marka i sína me  ví a  
setja strangari kröfur um reglubundnar og vi varandi 
uppl singar um útgefendur sem eiga ver bréf sem eru 
skrá  á skipulegan marka . 

8) Afnám hindrana á grundvelli meginreglu heima-
a ildarríkisins samkvæmt essari tilskipun skal ekki hafa 
áhrif á au svi  sem ekki er fjalla  um í essari tilskipun, 
eins og rétt hluthafa til afskipta af stjórn útgefanda. a  
skal ekki heldur hafa áhrif á rétt heimaa ildarríkis til a  
óska eftir ví vi  útgefandann a  hann birti ar a  auki 
hluta uppl singanna e a uppl singarnar, sem reglur 
kve a á um, í heild í dagblö um. 

________________  

(4) Stjtí . ESB L 345, 31.12.2003, bls. 64. 
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9) Me  regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 
1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu al jó legra 
reikningsskilasta la (1) hefur egar veri  lag ur grunnur 
a  samræmingu reikningsskilasta la í Bandalaginu fyrir 
útgefendur ver bréfa sem eru skrá  á skipulegan marka  
og sem urfa a  gera samstæ ureikninga. ví hefur 

egar veri  komi  á fót sérstöku kerfi fyrir útgefendur 
ver bréfa, sem er ví tækara en hi  almenna kerfi fyrir öll 
félög, eins og mælt er fyrir um í tilskipunum um 
félagarétt. essi tilskipun byggist á essari nálgun hva  
var ar árleg og árshlutareikningsskil, .m.t. meginregla 

ess efnis a  gefa sanna og glögga mynd af eignum og 
skuldum útgefanda, fjárhagsstö u hans og hagna i og 
tapi. Samandregin reikningsskil, sem hluti af hálfsárs 
fjárhagssk rslu, skapa einnig fullnægjandi grunn til a  
gefa slíka sanna og glögga mynd af fyrstu sex mánu um 
af fjárhagsári útgefanda. 

10) egar ver bréf útgefanda hafa veri  skrá  á skipulegan 
marka  skal birta uppl singar fyrir hvert ár í árlegri 
fjárhagssk rslu. Fjárfestar á ver bréfamörku um geta 
einungis au velda  sér samanbur  á árlegum 
fjárhagssk rslur ef eir geta treyst ví a  essar 
uppl singar ver i birtar innan tiltekins tíma vi  lok 
fjárhagsársins. Me  sérstökum skilyr um má 
heimaa ildarríki hva  var ar skuldabréf sem hafa veri  
skrá  á skipulegan marka  fyrir 1. janúar 2005 og gefin 
eru út af útgefendum sem eru me  réttarstö u löga ila í 

ri ja landi, heimila útgefendum a  semja árlegar 
fjárhagssk rslur í samræmi vi  sta lana sem krafist er 
samkvæmt essari tilskipun.  

11) Í essari tilskipun eru settar fram umfangsmeiri 
hálfsársfjárhagssk rslur fyrir útgefendur hluta sem 
skrá ir eru á skipulegan marka . etta gerir fjárfestum 
kleift a  meta betur stö u fjárfesta á grundvelli 
uppl singa. 

12) Heimaa ildarríki má veita útgefendum skuldabréfa 
undan águr frá ví a  birta hálfsárssk rslu ef um er a  
ræ a  

— lánastofnanir sem starfa sem minni útgefendur 
skuldabréfa e a  

— útgefendur sem eru egar til sta ar á gildistökudegi 
essarar tilskipunar og gefa eingöngu út skuldabréf 

sem heimaa ildarríki e a eitt af svæ is- e a 
sta aryfirvöldum ess ábyrgist skilyr islaust og 
óafturkallanlega e a  

— einungis au skuldabréf sem hafa veri  skrá  á 
skipulegan marka  fyrir 1. janúar 2005 og sem 
a eins fagfjárfestar mega kaupa, á tíu ára 
a lögunartímabili. Ef heimaa ildarríki veitir slíka 
undan águ má ekki láta hana ná til hvers konar 
skuldabréfa sem ver a skrá  á skipulegan marka  
eftir ann tíma. 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 

13) Evrópu ingi  og rá i  fagna lofor i 
framkvæmdastjórnarinnar um a  bæta me  hra i 
gagnsæi starfskjarastefnu, greiddra heildarlauna, .m.t. 
hvers kyns skilyrtar e a fresta ar grei slur og bætur 
greiddar í frí u sem hver a ili a  stjórn, 
framkvæmdastjórn e a eftirlitsstjórn fær samkvæmt 
a ger aáætlun sinni frá 21. maí 2003 „A  færa félagarétt 
til nútímahorfs og bæta stjórnarhætti í fyrirtækjum í 
Evrópusambandinu“ og áform framkvæmdastjórnarinnar 
um a  leggja fram tilmæli um etta málefni í nánustu 
framtí .  

14) Heimaa ildarríki skal hvetja útgefendur, sem eiga hluti 
sem eru skrá ir á skipulegan marka  og eru me  helstu 
starfsemi sína í námui na i, til a  birta grei slur til 
stjórnvalda í árlegri fjárhagssk rslu sinni. Heima-
a ildarríki skal einnig hvetja til ess a  slíkar grei slur 
ver i gagnsærri innan ess ramma sem msar al jó -
legar stofnanir hafa sett. 

15) Samkvæmt essari tilskipun ver ur a eins útgefendum 
skuldabréfa á skipulegum marka i skylt a  birta 
hálfsárssk rslur. A eins ætti a  veita undan águr fyrir 
heildsölumarka i á grundvelli nafnver s hverrar einingar 
sem er a  lágmarki 50 000 evrur samkvæmt tilskipun 
2003/71/EB. Ef skuldabréf eru gefin út í ö rum 
gjaldmi li skulu undan águr einungis veittar egar 
nafnver  hverrar einingar í eim gjaldmi li á útgáfudegi 
jafngildir a.m.k. 50 000 evrum. 

16) Til a  fá tímanlegri og árei anlegri uppl singar um 
árangur af hlut útgefanda á fjárhagsárinu er nau synlegt 
a  árshlutauppl singar séu tí ari. . ví skal setja fram 
kröfu um a  birta skuli árshlutareikningsskil stjórnar á 
fyrstu sex mánu um og önnur árshlutareikningsskil 
stjórnar á sí ustu sex mánu um fjárhagsársins. Ekki skal 

ess krafist a  útgefendur hluta, sem hafa egar birt 
ársfjór ungslegar fjárhagsuppl singar, birti árshluta-
reikningsskil stjórnar.  

17) Vi eigandi reglur um ábyrg  skulu gilda um útgefanda, 
stjórn hans, framkvæmdastjórn e a eftirlitsstjórn e a 
einstaklinga sem bera ábyrg  hjá útgefandanum eins og 
mælt er fyrir um í hverju a ildarríki samkvæmt inn-
lendum lögum e a reglum. A ildarríkjunum skal vera 
frjálst a  ákvar a umfang ábyrg arinnar. 
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18) Almenningi skal tilkynnt um breytingar á verulegum 
eignarhlutum útgefanda hluta sem eru skrá ir á 
skipulegan marka  sem er sta settur e a starfræktur í 
Bandalaginu. essar uppl singar skulu gera fjárfestum, 
sem hafa gó a ekkingu á breytingum á fyrirkomulagi á 
atkvæ agrei slu, kleift a  kaupa e a rá stafa hlutum. 

ær skulu einnig auka raunverulegt eftirlit me  út-
gefendum hluta og heildargagnsæi í mikilvægum fjár-
magnsflutningum á marka num. Vi  sérstakar a stæ ur 
skal veita uppl singar um hluti e a fjármálagerninga, 
sem eru lag ir fram sem trygging , eins og ákve i  er í 
13. gr. 

19) Ákvæ i 9. gr. og c-li ar 10. gr. skulu ekki gilda um hluti 
sem a ilum a  se labankakerfi Evrópu eru látnir í té e a 

eir láta í té til a  sinna hlutverki sínu sem yfirvald á 
svi i peningamála a  ví tilskildu a  atkvæ isréttur sem 
tengist slíkum hlutum sé ekki n ttur. Me  tilvísun til 
„stutts tímabils“ í 11. gr. er átt vi  tilvísun til 
lánaa ger a sem eru framkvæmdar í samræmi vi  
sáttmálann og lagagerninga se labanka Evrópu (ECB), 
einkum vi mi unarreglur se labanka Evrópu um 
gerninga í peningamálastefnu og -a fer ir og TARGET-
kerfi , og um lánaa ger ir í eim tilgangi a  inna af 
hendi sambærileg verkefni í samræmi vi  innlend 
ákvæ i. 

20) Til a  í yngja ekki tilteknum marka sa ilum a  ó örfu 
og til a  sk ra hver hefur í raun áhrif á útgefanda er ekki 

örf á a  krefjast ess a  tilkynnt sé um verulega 
eignarhlutdeild hluta e a annarra fjármálagerninga, eins 
og um getur í 13. gr., egar sú eignarhlutdeild hefur í för 
me  sér rétt til a  kaupa hluti, egar um er a  ræ a 
vi skiptavaka e a vörslumenn, e a um eignarhlutdeild 
hluta e a eirra fjármálagerninga sem eingöngu eru 
keyptir vegna grei slujöfnunar e a uppgjörs og innan 
marka og ábyrg a sem gilda skulu í öllu Bandalaginu. 
Heimaa ildarríkinu skal leyft a  veita takmarka ar 
undan águr a  ví er var ar eignarhald á hlutum í 
veltubókum lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja. 

21) Til a  gera nánari grein fyrir ví hver sé í raun stór 
eigandi hluta e a annarra fjármálagerninga hjá sama 
útgefanda í Bandalaginu skulu mó urfyrirtækin ekki 
krafin um a  sameina eigin eignarhluta eignarhlutum 
sem fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í 
framseljanlegum ver bréfum (UCITS) e a 
fjárfestingarfyrirtæki st ra a  ví tilskildu a  
framangreind félög e a fyrirtæki n ti sér atkvæ isrétt 
sinn óhá  mó urfyrirtækjunum og uppfylli tiltekin 
frekari skilyr i.  

22) Samfelldar uppl singar sem veittar eru eigendum 
ver bréfa sem eru skrá  á skipulegan marka  skulu 
byggjast áfram á meginreglunni um jafna me fer . essi 
jafna me fer  l tur einungis a  hluthöfum í sömu stö u 
og hefur ví ekki áhrif á a  hversu margir 
atkvæ isbærir einstaklingar megi tengjast tilteknum hlut. 
Á sama hátt skulu eigendur skuldabréfa, sem metin eru 
jafngild, halda áfram a  hagnast af jafnri me fer  jafnvel 

egar um ríkisskuldir er a  ræ a. Grei a skal fyrir 
uppl singagjöf til eigenda hluta og/e a skuldabréfa á 
a alfundum. Einkum skulu eigendur hluta og/e a 
skuldabréfa sem eru í útlöndum vera virkari átttakendur 

annig a  eir geti veitt sta genglum umbo  til a  koma 
fram fyrir eirra hönd. Af sömu ástæ u skal ákve a á 
a alfundi eigenda hluta og/e a skuldabréfa hvort nota 
skuli nútímalega uppl singa- og samskiptatækni. Í ví 
tilviki skulu útgefendur gera rá stafanir til a  tilkynna 
eigendum um hluti sína og/e a skuldabréf a  svo miklu 
leyti sem a  er mögulegt fyrir á a  bera kennsl á essa 
eigendur. 

23) Einnig er me  afnámi hindrana og skilvirkri framkvæmd 
n rra uppl singakrafna í Bandalaginu örf á full-
nægjandi eftirliti af hálfu lögbærs yfirvalds heima-
a ildarríkisins. Í essari tilskipun skal a.m.k. mælt fyrir 
um lágmarkstryggingu fyrir ví a  slíkar uppl singar séu 
a gengilegar í tæka tí . Af essari ástæ u skal vera 
a.m.k. eitt skráningar- og geymslukerfi í hverju a ildar-
ríki. 

24) Sú skylda útgefanda a  a allar uppl singar, sem eru 
birtar a  sta aldri og reglulega, á vi eigandi tungumál 
allra a ildarríkjanna ar sem ver bréf hans eru skrá  á 
skipulegan marka  stu lar ekki a  sam ættingu 
ver bréfamarka a heldur hamlar gegn skráningu 
ver bréfa á skipulega marka i yfir landamæri. 
Útgefandinn skal ví í sérstökum tilvikum eiga rétt á a  
veita uppl singar sem eru samdar á tungumáli sem hef  
er fyrir a  nota í al jó afjármálageiranum. ar sem 
sérstaklega arf a  leitast vi  a  la a fjárfesta frá ö rum 
a ildarríkjum og ri ju löndum skulu a ildarríkin ekki 
lengur hindra hluthafa, einstaklinga sem n ta sér 
atkvæ isrétt sinn e a eigendur fjármálagerninga í ví a  
senda útgefanda nau synlegar tilkynningar á ví tungu-
máli sem hef  er fyrir a  nota í al jó afjármálageiranum. 

25) Skipuleggja skal betur a gang fjárfesta a  uppl singum 
um útgefendur á vettvangi Bandalagsins til a  stu la 
ötullega a  sam ættingu evrópskra fjármagnsmarka a. 
Fjárfestar, sem eru ekki sta settir í heimaa ildarríki 
útgefanda, skulu standa jafnt a  vígi og fjárfestar sem 
eru sta settir í heimaa ildarríki útgefanda egar eir 
sækja um a gang a  slíkum uppl singum. essu 
markmi i er hægt a  ná ef heimaa ildarríki  tryggir 
samræmi vi  lágmarksgæ asta la a  ví er var ar 
dreifingu uppl singa í Bandalaginu me  hra i og án 
mismununar og me  tilliti til ess hvers konar 
uppl singa sem reglur kve a á um og um er a  ræ a. ar 
a  auki skulu uppl singar, sem hefur veri  dreift, vera 
tiltækar í heima ildarríkinu á mi lægan hátt annig a  
unnt a  byggja upp Evrópunet og skulu ær vera 
a gengilegar á vi rá anlegu ver i fyrir smásölufjárfesta 
án ess ó a  hafa í för me  sér ó arfa tvítekningu 
skráningarkrafna útgefenda. Útgefendur skulu hagnast af 
frjálsri samkeppni egar eir velja mi il e a rekstrara ila 
til a  dreifa uppl singum samkvæmt essari tilskipun. 
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26) Í ví skyni a  einfalda a gang fjárfesta enn frekar a  
fyrirtækjauppl singum milli a ildarríkja skal innlendum 
eftirlitsyfirvöldum fali  a  semja vi mi unarreglur til a  
setja upp rafræn net í nánu samstarfi vi  a ra hlut-
a eigandi a ila, einkum útgefendur ver bréfa, marka s-
a ila, á sem reka skipulega marka i og veitendur 
fjármálauppl singa.  

27) Til a  tryggja vernd fjárfesta og tilhl ilega starfsemi 
skipulegra marka a skulu reglurnar, sem var a 
uppl singarnar sem útgefendur ver bréfa sem eru skrá  
á skipulegan marka  eiga a  birta, einnig gilda um 
útgefendur sem hafa ekki skrá a skrifstofu í a ildarríki 
og sem falla ekki innan gildissvi s 48. gr. sáttmálans. 
Einnig skal tryggja a  hvers kyns vi bótaruppl singar, 
sem máli skipta um útgefendur í Bandalaginu e a í ri ja 
landi og ger  er krafa um birtingu eirra í ri ja landi en 
ekki í a ildarríki, ver i a gengilegar almenningi í 
Bandalaginu. 

28) Tilnefna skal eitt lögbært yfirvald í hverju a ildarríki 
sem ber lokaábyrg  á eftirliti me  ví a  ákvæ unum, 
sem eru sam ykkt samkvæmt essari tilskipun, sé fylgt 
og á al jó legu samstarfi. Slíkt yfirvald skal vera á 
vegum stjórns slunnar og tryggja skal a  a  sé óhá  
rekstrara ilum annig a  ekki komi til hagsmuna-
árekstra. A ildarríki mega ó tilnefna anna  lögbært 
yfirvald til a  kanna hvort uppl singarnar sem um getur í 

essari tilskipun séu samdar í samræmi vi  vi eigandi 
reikningsskilareglur og gera vi eigandi rá stafanir ef upp 
kemst um brot. Slíkt yfirvald arf ekki a  vera innan 
stjórns slunnar. 

29) Me  aukinni starfsemi yfir landamæri er örf á a  bæta 
samstarf milli innlendra lögbærra yfirvalda, .m.t. 
heildarákvæ i um uppl singaskipti og varú ar-
rá stafanir. Skipulagning á regluger ar- og eftirlits-
verkefnum í hverju a ildarríki skal ekki hindra skilvirkt 
samstarf milli lögbærra, innlendra yfirvalda. 

30) Á fundi sínum 17. júlí 2000 skipa i rá i  vísdóms-
mannanefnd sem er samstarfsnefnd evrópskra eftirlits-
a ila á ver bréfamörku um. Í lokask rslu sinni ger i 
vísdómsmannanefndin tillögu um n ja a fer  vi  laga-
setningu sem byggir á fjögurra repa a fer , .e. grund-
vallarreglum, tæknilegum framkvæmdarrá stöfunum, 
samstarfi milli innlendra ver bréfaeftirlitsstofnana og a  
lögum Bandalagsins sé framfylgt. essi tilskipun 
takmarkast vi  ví an „ramma“ meginreglna, en mælt 
skal fyrir um tæknileg atri i í framkvæmdarrá stöfunum 
sem framkvæmdastjórnin sam ykkir me  a sto  
evrópsku ver bréfanefndarinnar sem var stofnu  me  
ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 2001/528/EB (1). 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 191, 13.7.2001, bls. 45. Ákvör uninni var breytt me  ákvör un 
2004/8/EB (Stjtí . ESB L 3, 7.1.2004, bls. 33). 

31) Me  ályktun, sem sam ykkt var á fundi lei togará sins í 
Stokkhólmi í mars 2001, vi urkenndi a  lokask rslu 
vísdómsmannanefndarinnar og fyrirhuga a fjögurra 

repa a fer  sem á a  gera lagasetningarferli 
Bandalagsins á svi i ver bréfa skilvirkara og gagnsærra. 

32) Samkvæmt ályktuninni skal beita 
framkvæmdarrá stöfunum oftar til a  tryggja a  
tæknileg ákvæ i ver i uppfær  til samræmis vi  róun 
marka arins og eftirlitsmála ásamt ví a  setja fresti 
fyrir alla áfanga framkvæmdareglnanna. 

33) Me  ályktun Evrópu ingsins frá 5. febrúar 2002 um 
framkvæmd löggjafar um fjármála jónustu var sk rsla 
vísdómsmannanefndarinnar sömulei is vi urkennd, á 
grundvelli drengskaparheits, sem forseti fram-
kvæmdastjórnarinnar gaf inginu sama dag, og bréfs frá 
2. október 2001, sem framkvæmdastjóri ESB á svi i 
innri marka ar sendi formanni nefndar á vegum ingsins 
um efnahags- og peningamál, um a  standa vör  um 
hlutverk Evrópu ingsins í essu ferli. 

34) Frá ví a  fyrstu drög a  framkvæmdarrá stöfunum eru 
send skal Evrópu ingi  hafa rjá mánu i til a  kynna sér 
drögin og láta álit sitt í ljós. ann tíma er ó heimilt a  
stytta í br num og tilhl ilega rökstuddum tilvikum. Fari 
ályktun í gegnum Evrópu ingi  á essu tímabili skal 
framkvæmdastjórnin endursko a drögin a  rá stöfun-
unum. 

35) Nau synlegt kann a  vera a  gera tæknilegar 
framkvæmdarrá stafanir vegna eirra reglna sem mælt er 
fyrir um í essari tilskipun me  hli sjón af breyttum 
starfsháttum á ver bréfamörku um. Til samræmis vi  

a  skal framkvæmdastjórnin hafa vald til a  sam ykkja 
framkvæmdarrá stafanir, a  ví tilskildu a  ær breyti 
ekki tilskipun essari í grundvallaratri um og a  
framkvæmdastjórnin fari eftir eim meginreglum sem 
settar eru fram í essari tilskipun, a  höf u samrá i vi  
evrópsku ver bréfanefndina. 

36) Vi  beitingu framkvæmdarvalds í samræmi vi  essa 
tilskipun skal framkvæmdastjórnin vir a eftirfarandi 
meginreglur: 

— nau syn ess a  tryggja a  fjárfestar hafi tiltrú á fjár-
málamörku unum me  ví a  stu la a  miklu gagn-
sæi á essum mörku um, 

— nau syn ess a  sjá fjárfestum fyrir miklu frambo i 
á samkeppnishæfum fjárfestingamöguleikum og 
uppl singum og vernd sem er sni in a  a stæ um 

eirra, 

— nau syn ess a  tryggja a  óhá  eftirlitsyfirvöld 
framfylgi reglum á samræmdan hátt, einkum í barátt-
unni gegn efnahagsbrotum, 
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— nau syn ess a  hafa miki  gagnsæi og samrá  vi  
alla marka sa ila og vi  Evrópu ingi  og rá i , 

— nau syn ess a  hvetja til n sköpunar á fjármála-
mörku um til a  eir ver i öflugir og skilvirkir, 

— nau syn ess a  tryggja heildarvirkni marka ar me  
ví a  hafa nái  og öflugt eftirlit me  n sköpun á 

fjármálasvi inu, 

— mikilvægi ess a  draga úr fjármagnskostna i og 
auka a gengi a  fjármagni, 

— nau syn ess a  halda jafnvægi, a  ví er var ar 
framkvæmdarrá stafanir, milli kostna ar og 
ávinnings marka sa ila til lengri tíma liti , .m.t. 
lítil og me alstór fyrirtæki og minni fjárfestar,  

— nau syn ess a  stu la a  al jó legri samkeppnis-
hæfni fjármálamarka a Evrópusambandsins án ess 
a  a  hafi áhrif á vel egna eflingu al jó legs 
samstarfs, 

— nau syn ess a  skapa jöfn samkeppnisskilyr i fyrir 
alla marka sa ila me  ví a  semja eftir örfum 
reglur sem gilda í öllu Evrópusambandinu, 

— nau syn ess a  vir a ann mismun sem er á 
innlendum mörku um, svo fremi mismunurinn hafi 
ekki ótilhl ileg áhrif á samfellu innri marka arins, 

— nau syn ess a  tryggja samhengi vi  a ra löggjöf 
Bandalagsins á essu svi i, ar e  ósamræmi í 
uppl singum og skortur á gagnsæi getur teflt 
starfsemi marka anna í tvís nu og umfram allt 
ska a  neytendur og minni fjárfesta. 

37) Til a  tryggja a  kröfurnar í essari tilskipun e a 
rá stafanirnar til framkvæmdar essari tilskipun séu 
uppfylltar ver ur a  afhjúpa tafarlaust og, ef örf krefur, 
refsa fyrir öll brot sem ganga gegn essum kröfum e a 
rá stöfunum. Í essu skyni skulu rá stafanir og vi urlög 
vera nægilega letjandi, í réttu hlutfalli vi  broti  og eim 
beitt á samræmdan hátt.  A ildarríkin skulu tryggja a  
unnt sé a  áfr ja til dómstóla öllum ákvör unum sem 
innlend lögbær yfirvöld taka. 

38) Markmi i  me  essari tilskipun er a  auka gagnsæi 
krafna fyrir útgefendur ver bréfa og fjárfesta sem kaupa 
og rá stafa verulegum eignarhlutum útgefenda hluta sem 
eru skrá  á skipulegan marka . essi tilskipun kemur í 
sta  missa krafna sem settar eru fram í tilskipun 
Evrópu ingsins og rá sins 2001/34/EB frá 28. maí 2001 
um opinbera skráningu ver bréfa á ver bréfa ingi og 
uppl singar sem birtar skulu um slík ver bréf (1). Til a  
safna kröfum um gagnsæi krafna í eina ger  er 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 184, 6.7.2001, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2003/71/EB. 

nau synlegt a  breyta vi komandi ger  til samræmis vi  
a . Slík breyting skal ó ekki hafa áhrif á a  

a ildarríkin geti sett fram vi bótarkröfur skv. 42. til 63. 
gr. tilskipunar 2001/34/EB, sem gilda áfram. 

39) essi tilskipun er í samræmi vi  tilskipun 
Evrópu ingsins og rá sins 95/46/EB frá 24. október 
1995 um vernd einstaklinga í tengslum vi  vinnslu 
persónuuppl singa og um frjálsa mi lun slíkra 
uppl singa (2). 

40) Í essari tilskipun er teki  tillit til eirra grundvallar-
réttinda og eim meginreglum fylgt sem einkum eru 
vi urkenndar í sáttmála Evrópusambandsins um grund-
vallarréttindi. 

41) ar sem a ildarríkin geta ekki fyllilega ná  markmi um 
essarar tilskipunar, .e. a  tryggja tiltrú fjárfesta me  

sambærilega gagnsæjum kröfum í gervöllu Bandalaginu 
og koma innri marka num á a  fullu, á grundvelli 
gildandi löggjafar Bandalagsins, og eim ver ur ví 
betur ná  á vettvangi Bandalagsins er Bandalaginu 
heimilt a  sam ykkja rá stafanir í samræmi vi  
dreifræ isregluna eins og fram kemur í 5. gr. sáttmálans. 
Í samræmi vi  me alhófsregluna í umræddri grein er 
ekki gengi  lengra en nau syn krefur í essari tilskipun 
til a  ná essum markmi um. 

42) Sam ykkja ber nau synlegar rá stafanir til fram-
kvæmdar essari tilskipun í samræmi vi  ákvör un 
rá sins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
me fer  framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er fali  (3). 

 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆ I 

1. gr. 

Inntak og gildissvi  

1. Í essari tilskipun eru settar fram kröfur í tengslum vi  
reglubundnar og samfelldar uppl singar um útgefendur 
ver bréfa sem egar hafa veri  skrá  á skipulegan marka  sem 
er sta settur e a starfræktur innan a ildarríkis. 

2. essi tilskipun skal ekki gilda um hlutdeildarskírteini sem 
gefin eru út af fyrirtækjum um sameiginlega fjárfestingu, 
ö rum en loku um, e a um hlutdeildarskírteini sem eru keypt 
e a rá stafa  í slíkum fyrirtækjum um sameiginlega 
fjárfestingu.  

________________  

(2) Stjtí . EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. Tilskipuninni var breytt me  regluger  
(EB) Nr. 1882/2003 (Stjtí . ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 

(3) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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3. A ildarríki mega ákve a a  ákvæ in, sem um getur í 
3. mgr. 16. gr. og í 2., 3. og 4. mgr. 18. gr., gildi ekki um ver -
bréf sem eru skrá  á skipulegan marka  og sem au sjálf e a 
svæ is- e a sta aryfirvöld gefa út. 

4. A ildarríkin mega ákve a a  17. gr. gildi ekki um se la-
banka eirra sem gegna ví hlutverki a  gefa út hluti sem eru 
skrá ir á skipulegan marka  ef skráningin átti sér sta  fyrir 20. 
janúar 2005.  

2. gr. 

Skilgreiningar 

1. Í essari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „ver bréf“: framseljanleg ver bréf, eins og skilgreint er í 
18. li  1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópu ingsins og rá sins 
2004/39/EB frá 21. apríl 2000 um marka i fyrir 
fjármálagerninga (1) a  undanskildum peninga-
marka sskjölum, eins og skilgreint er í 19. li  1. mgr. 4. gr. 

eirrar tilskipunar, me  binditíma sem er skemmri en 12 
mánu ir og sem innlend löggjöf kann a  gilda um, 

b) „skuldabréf:“ skuldabréf e a a rar ger ir trygg ra skulda-
skjala a  undanskildum ver bréfum sem eru jafngild 
hlutum í félögum e a, ef eim hefur veri  breytt e a réttur 
sem au veita hefur veri  n ttur, veita rétt til kaupa á 
hlutum e a ver bréfum sem jafngilda hlutum,  

c) „skipulegur marka ur“: marka ur eins og hann er skil-
greindur í 14. li  1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2004/39/EB, 

d) „útgefandi“: löga ili sem heyrir undir opinberan rétt e a 
einkarétt, .m.t. ríki , og ver bréf hans eru skrá  á 
skipulegan marka  og ef um er a  ræ a innlánsskírteini, 
sem standa fyrir ver bréf, er útgefandinn útgefandi eirra 
ver bréfa sem sett eru fram, , 

e) „hluthafi“: einstaklingur e a löga ili, sem heyrir undir 
opinberan rétt e a einkarétt, og sem á beint e a óbeint: 

i) hluti útgefanda í eigin nafni e a á eigin reikning,  

ii) hluti útgefanda í eigin nafni en fyrir hönd annars 
einstaklings e a löga ila, 

iii) innlánsskírteini og í ví tilviki telst eigandi 
innlánsskírteina vera hluthafi undirliggjandi hluta sem 
innlánsskírteinin standa fyrir, 

f) „undirfyrirtæki“: hvers konar fyrirtæki 

i) ar sem einstaklingur e a löga ili hefur yfirrá  yfir 
meiri hluta atkvæ isréttar e a  

ii) ar sem einstaklingur e a löga ili á rétt á a  skipa e a 
leysa frá störfum meirihluta eirra sem sæti eiga í 

_______________  

(1) Stjtí . ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1. 

stjórn, framkvæmdastjórn e a eftirlitsstjórn og eru á 
sama tíma hluthafar e a félagar í vi komandi fyrirtæki 
e a 

iii) ar sem einstaklingur e a löga ili er hluthafi e a félagi 
og ræ ur einn meirihluta atkvæ a anna hvort hlut-
hafanna e a félaganna samkvæmt samningi vi  a ra 
hluthafa e a félaga vi komandi fyrirtækis e a 

iv) ar sem einstaklingur e a löga ili hefur rétt til a  hafa 
e a hefur í raun rá andi áhrif e a stjórnar,  

g) „fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu, önnur en loku “: 
ver bréfasjó ir og fjárfestingarfélög: 

i) sem hafa a  markmi i sameiginlega fjárfestingu 
fjármagns sem almenningur hefur lagt fram og sem 
starfa á grundvelli meginreglunnar um áhættudreifingu, 

ii) og hlutdeildarskírteini í eim eru beint e a óbeint 
endurkeypt e a innleyst a  ósk eiganda essara 
skírteina gegn grei slu af eignum fyrirtækjanna, 

h) „hlutdeildarskírteini fyrirtækis um sameiginlega fjár-
festingu“: ver bréf sem fyrirtæki um sameiginlega 
fjárfestingu gefa út sem vottor  um rétt átttakenda til 
eigna fyrirtækisins, 

i) „heimaa ildarríki“: 

i) a  ví er var ar útgefanda skuldabréfa ar sem nafn-
ver  hverrar einingar er lægra en 1 000 evrur e a 
útgefanda hluta:  

— egar útgefandinn er me  réttarstö u löga ila í 
Bandalaginu er a  a ildarríki ar sem hann hefur 
skrá a skrifstofu, 

— a  a ildarríki egar útgefandinn er me  réttar-
stö u í ri ja landi er a  a ildarríki ar sem 
krafist er a  hann leggi fram árlegar uppl singar til 
lögbærs yfirvalds í samræmi vi  10. gr. tilskipunar 
2003/71/EB. 

Skilgreiningin á heimaa ildarríki skal gilda um 
skuldabréf sem eru í ö rum gjaldmi li en evrum a  ví 
tilskildu a  nafnver  hverrar einingar vi  útgáfu sé 
lægra en 1 000 evrur nema nafnver  eirra jafngildi 
næstum 1 000 evrum, 

ii) a  ví er var ar hvern útgefanda sem fellur ekki undir 
i-li , a ildarríki  sem útgefandinn velur me al a ildar-
ríkja ar sem útgefandinn hefur skrá a skrifstofu og 
a ildarríkja sem hafa skrá  ver bréf sín á skipulegan 
marka  á yfirrá asvæ i sínu. Útgefandinn má einungis 
velja eitt a ildarríki sem sitt heimaa ildarríki. Val hans 
skal gilda í a.m.k. rjú ár nema ver bréf hans séu ekki 
lengur skrá  á skipulegan marka  í Bandalaginu, 
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j) „gistia ildarríki“: a ildarríki ar sem ver bréf eru skrá  á 
skipulegan marka  ef a  er anna  en heimaa ildarríki , 

k) „uppl singar sem reglur kve a á um“: allar uppl singar 
sem krafist er a  útgefandi e a einhver annar, sem hefur 
sótt um skráningu ver bréfa á skipulegan marka  án sam-

ykkis útgefanda, birti samkvæmt essari tilskipun, skv. 6. 
gr. tilskipunar Evrópu ingsins og rá sins 2003/6/EB frá 28. 
janúar 2003 um innherjasvik og marka smisnotkun 
(marka ssvik) (1), e a samkvæmt lögum og stjórn-
s sluákvæ um a ildarríkis sem hafa veri  sam ykkt skv. 1. 
mgr. 3. gr. essarar tilskipunar, 

l) „rafrænar a fer ir“: notkun rafræns búna ar til a  vinna 
me , ( .m.t. stafræn sam jöppun) geyma og senda gögn 
me  raf ræ i, rá laust, me  ljóstæknilegum a fer um e a 
me  ö rum rafsegula fer um. 

m) „rekstrarfélag“: félag eins og a  er skilgreint í 2. mgr. 
1. gr. a í tilskipun rá sins 85/611/EBE frá 20. desember 
1985 um samræmingu á lögum og stjórns slufyrirmælum 
um fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í framseljan-
legum ver bréfum (2), 

n) „vi skiptavaki“: a ili sem starfar á fjármálamörku um og 
gefur sig jafnan út fyrir a  vera viljugur a  versla fyrir 
eigin reikning me  ví a  kaupa og selja fjármálagerninga 
me  eiginfjármagni sínu á ver i sem hann ákve ur, 

o) „lánastofnun“: fyrirtæki, eins og skilgreint er í a-li  1. mgr. 
1. gr. tilskipunar Evrópu ingsins og rá sins 2000/12/EB frá 
20. mars 2000 um stofnun og rekstur lánastofnana (3), 

p) „ver bréf sem eru gefin út samfellt e a me  endurteknum 
hætti“: útgáfa á skuldabréfum sama útgefanda, sem eru til 
rei u, e a a.m.k. tvær útgáfur ver bréfa af svipa ri tegund 
og/e a flokki, 

2. A  ví er var ar skilgreininguna á „undirfyrirtæki“ í ii-li  
f-li ar 1. mgr. skulu réttindi handhafa var andi 
atkvæ agrei slu, skipun og lausn taka til réttinda allra annarra 
undirfyrirtækja sem hluthafi hefur yfirrá  yfir, svo og til 
réttinda einstaklings e a löga ila sem starfar í eigin nafni en 
starfar einnig fyrir hönd mó urfyrirtækis e a annars 
undirfyrirtækis hluthafa. 

3. Svo a  tillit sé teki  til tækniframfara á fjármálamörku um 
og samræmd beiting ákvæ a 1. mgr. trygg  skal framkvæmda-
stjórnin, í samræmi vi  málsme fer ina, sem um getur í 
2. mgr. 27. gr., sam ykkja framkvæmdarrá stafanir var andi 
skilgreininguna í 1. mgr.. 

_______________  

(1) Stjtí . ESB L 96, 12.4.2003, bls. 16. 
(2) Stjtí . EB L 375, 31.12.1985, bls. 3. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

tilskipun 2004/39/EB. 
(3) Stjtí . EB L 126, 26.5.2000, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/69/EB (Stjtí . ESB L 125, 
28.4.2004, bls. 44). 

Framkvæmdastjórnin skal einkum: 

a) koma á tilhögun, í samræmi vi  ii-li  i-li ar l. mgr., sem 
útgefandinn getur fylgt vi  val sitt á heimaa ildarríki,  

b) a laga, ar sem vi  á í tengslum vi  val á heimaa ildarríki, 
sem um getur í ii-li  i-li ar 1. mgr., riggja ára tímabili  a  

ví er var ar árangur útgefandans í ljósi n rra krafna 
samkvæmt lögum Bandalagsins um skráningu á skipulegan 
marka , 

c) a  ví er var ar 1-li  1. mgr., setja saman vi mi unarskrá 
yfir a fer ir sem ekki skulu teljast rafrænar a fer ir ar 
sem teki  er tillit til V. vi auka vi  tilskipun Evrópu-

ingsins og rá sins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur 
reglur um tilhögun uppl singaskipta á svi i tæknista la og 
regluger a sem og reglna um jónustu í uppl singa-
samfélaginu (4). 

3. gr. 

Sam ætting ver bréfamarka a 

1. Heimaa ildarríki getur sett strangari kröfur sem skulu gilda 
um útgefanda en ær sem mælt er fyrir um í essari tilskipun. 

Heimaa ildarríki getur einnig sett strangari kröfur sem skulu 
gilda um eigendur hluta e a einstakling e a löga ila, sem um 
getur í 10. e a 13. gr. en ær sem mælt er fyrir um í essari 
tilskipun. 

2. Gistia ildarríki má ekki: 

a) setja kröfur um uppl singar sem eru strangari en ær sem 
mælt er fyrir um í essari tilskipun e a í 6. gr. tilskipunar 
2003/6/EB a  ví er var ar skráningu ver bréfa á 
skipulegan marka  á yfirrá asvæ i sínu, , 

b) a  ví er var ar tilkynningu uppl singa, setja strangari 
kröfur sem skulu gilda um eigandur hluta e a einstakling 
e a löga ila, sem um getur í 10. e a 13. gr., en ær sem 
mælt er fyrir um í essari tilskipun. 

II. KAFLI 

REGLUBUNDNAR UPPL SINGAR 

4. gr. 

Árleg fjárhagssk rsla 

1. Útgefandinn skal birta árleg reikningsskil í sí asta lagi 
fjórum mánu um eftir lok hvers reikningsárs og skal hann 
tryggja a  au séu a gengileg opinberlega í a.m.k. fimm ár. 

________________  

(4) Stjtí . EB L 204, 21.7.1998, bls. 37. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
a ildarlögunum frá 2003. 
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2. Árlega fjárhagssk rslan skal fela í sér: 

a) áritu  reikningsskil,  

b) sk rslu framkvæmdastjórnar og  

c) yfirl singu frá ábyrgum einstaklingum hjá útgefandanum 
ar sem nöfn og verksvi  eirra eru tilgreind me  sk rum 

hætti, ess efnis a  samkvæmt eirra bestu vitund gefi 
reikningsskilin, sem sett eru fram í samræmi vi  vi eigandi 
reikningsskilasta la, glögga mynd af eignum og skuldum, 
fjárhagsstö u og hagna i e a tapi útgefandans og félaganna 
í samsteypunni í heild og a  sk rsla stjórnar hafi a  geyma 
glöggt yfirlit yfir róun og árangur í rekstri félaganna og 
stö u útgefandans og félaganna í samstæ unni í heild 
ásamt l singu á megináhættu- og óvissu áttum sem au 
standa frammi fyrir. 

3. Ef ekki er ger  krafa um a  útgefandinn setji fram 
samstæ ureikninga í samræmi vi  sjöundu tilskipun rá sins 
83/349/EBE frá 13. júní 1983 um samstæ ureikninga (1) skulu 
áritu u reikningsskilin fela í sér slíka samstæ ureikninga sem 
eru settir fram í samræmi vi  regluger  (EB) nr. 1606/2002 og 
árleg reikningsskil mó urfélagsins, sem eru sett fram í 
samræmi vi  landslög vi komandi a ildarríkis ar sem 
mó urfélagi  er me  réttarstö u löga ila. 

Ef ekki er ger  krafa um a  útgefandinn setji fram 
samstæ ureikninga skulu áritu u reikningsskilin fela í sér 
reikningsskil sem eru sett fram í samræmi vi  landslög 
vi komandi a ildarríkis ar sem félagi  er me  réttarstö u 
löga ila. 

4. Reikningsskilin skulu áritu  í samræmi vi  51. og 51. gr. a 
í fjór u tilskipun rá sins 78/660/EBE frá 25. júlí 1978 um 
ársreikninga félaga af tiltekinni ger  (2) og, ef ger  er krafa um 
a  útgefandinn setji fram samstæ ureikninga, í samræmi vi  
37. gr. tilskipunar 83/349/EBE. 

Árita a sk rslan, sem er undirritu  af einum e a fleiri 
einstaklingum sem eru ábyrgir fyrir áritun reikningsskilanna, 
skal ger  a gengileg almenningi í heild sinni ásamt árlegri 
fjárhagssk rslu. 

5. Sk rsla stjórnar skal samin í samræmi vi  46. gr. 
tilskipunar 78/660/EBE og í samræmi vi  36. gr. tilskipunar 
83/349/EBE, ef sú krafa er ger  a  útgefandinn setji fram 
samstæ ureikninga. . 

6. Svo a  tillit sé teki  til tækniframfara á fjármálamörku um 
og samræmd beiting 1. mgr. trygg  skal framkvæmdastjórnin, í 
samræmi vi  málsme fer ina, sem um getur í 2. mgr. 27. gr., 
sam ykkja framkvæmdarrá stafanir. Framkvæmdastjórnin skal 
einkum tilgreina vi  hva a tæknileg skilyr i árleg fjárhags-
sk rsla sem hefur veri  birt, .m.t. áritu  sk rsla, eigi a  vera 
a gengileg almenningi.  

_______________  

(1) Stjtí . EB L 193, 18.7.1983, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2003/51/EB Evrópu ingsins og rá sins (Stjtí . ESB L 178, 
17.7.2003, bls. 16). 

(2) Stjtí . EB L 222, 14.8.1978, bls. 11. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2003/51/EB. 

Framkvæmdastjórnin má, eftir ví sem vi  á, a laga fimm ára 
tímabili  sem um getur í 1. mgr. 

5. gr. 

Hálfsárs fjárhagssk rsla 

1. Útgefandi hluta e a skuldabréfa skal birta opinberlega, eins 
fljótt og au i  er eftir a  vi komandi tímabili l kur, en eigi 
sí ar en tveimur mánu um ar á eftir, hálfsárs fjárhagsk rslu 
sem tekur til fyrstu sex mána a fjárhagsársins. Útgefandinn 
skal tryggja a  hálfsárs fjárhagssk rslan ver i a gengileg 
opinberlega í a.m.k. fimm ár. 

2. Hálfsárs fjárhagssk rsla skal fela í sér: 

a) samandregin reikningsskil, 

b) árshlutask rslu stjórnar og  

c) yfirl singu frá ábyrgum einstaklingum hjá útgefandanum 
og nöfn og verksvi  eirra skulu tilgreind me  sk rum 
hætti ess efnis a  samkvæmt eirra bestu vitund gefi 
samandregin reikningsskil, sem sett eru fram í samræmi vi  
vi eigandi reikningsskilasta la, glögga mynd af eignum og 
skuldum, fjárhagsstö u og hagna i e a tapi útgefandans 
e a félaganna í samsteypunni í heild, skv. 3. mgr., og a  
árshlutask rsla stjórnar hafi a  geyma glöggt yfirlit yfir 
uppl singarnar sem krafist er skv. 4. gr. 

3. Ef ess er krafist a  útgefandinn geri samstæ u-
reikningsskil skulu samandregin reikningsskil ger  í samræmi 
vi  al jó lega reikningsskilasta la sem gilda um árshluta-
reikningsskil sem er sam ykkt samkvæmt málsme fer inni 
sem kve i  er á um í 6. gr. regluger ar (EB) nr. 1606/2002. 

Ef ess er ekki krafist a  útgefandi geri samstæ ureikningsskil 
skulu samandregin reikningsskil a.m.k. fela í sér samandreginn 
efnahagsreikning, samandreginn rekstrarreikning og sk ringar 
á essum reikningum. egar útgefandinn gerir samdreginn 
efnahagsreikning og samandreginn rekstrarreikning skal hann 
fylgja sömu meginreglum um færslu og mat og egar hann 
útb r árlegar fjárhagssk rslur. 

4. Árshlutask rsla stjórnar skal a.m.k. fela í sér uppl singar 
um mikilvæga atbur a sem hafa átt sér sta  fyrstu sex mánu i 
fjárhagsársins og áhrif eirra á samandregin reikningsskil 
ásamt l singu á megináhættum og óvissu áttum sí ustu sex 
mánu i fjárhagsársins. A  ví er var ar útgefendur hluta skal 
árshlutask rsla stjórnar einnig fela í sér mikilvæg vi skipti 
tengdra a ila. 
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5. egar hálfsárs fjárhagssk rslan hefur veri  áritu  skal 
áritun endursko anda sett fram í heild sinni. Hi  sama gildir ef 
um er a  ræ a sk rslu endursko enda. Ef endursko endur hafa 
ekki árrita  e a endursko a  hálfsárs fjárhagssk rsluna skal 
útgefandinn gefa yfirl singu ess efnis í sk rslu sinni. 

6. Svo a  tillit sé teki  til tækniframfara á fjármálamörku um 
og samræmd beiting 1. til 5. mgr. essarar greinar trygg  skal 
framkvæmdastjórnin, í samræmi vi  málsme fer ina, sem um 
getur í 2. mgr. 27. gr., sam ykkja framkvæmdarrá stafanir. 

Framkvæmdastjórnin skal einkum: 

a) tilgreina vi  hva a tæknileg skilyr i hálfsárs 
fjárhagssk rsla, sem hefur veri  birt, .m.t. sk rsla 
endursko enda, eigi a  vera a gengileg opinberlega. 

b) sk ra hvers e lis sk rsla endursko enda er, 

c) tilgreina lágmarksinnihald samandregins efnahagsreiknings 
og rekstrarreikninga ásamt sk ringum á essum 
reikningum ef eir eru ekki ger ir í samræmi vi  al-

jó lega reikningsskilasta la sem eru sam ykktir sam-
kvæmt málsme fer inni sem kve i  er á um í 6. gr. 
regluger ar (EB) nr. 1606/2002. 

Framkvæmdastjórnin má, eftir ví sem vi  á, a laga fimm ára 
tímabili  sem um getur í 1. mgr. 

6. gr. 

Árshlutareikningsskil stjórnar 

1. rátt fyrir 6. gr. tilskipunar 2003/6/EB skal útgefandi hluta, 
sem hafa veri  skrá ir á skipulegan marka , birta opinberlega 
yfirl singu stjórnar á fyrstu sex mánu um fjárhagsársins og 
a ra yfirl singu stjórnar á sí ustu sex mánu um fjárhagsársins. 

essi yfirl sing skal ger  á tímabili sem nær frá tíundu viku 
eftir a  vi komandi sex mána a tímabil hefst til sex vikum 
á ur en ví l kur. Hún skal innihalda uppl singar sem taka til 
tímabils frá upphafi vi komandi sex mána a tímabils og 
birtingardags yfirl singarinnar. Slík yfirl sing skal fela í sér: 

— sk ringu á mikilvægum atbur um og vi skiptum sem hafa 
átt sér sta  á vi komandi tímabili og áhrifum eirra á 
fjárhagsstö u útgefanda og undirfyrirtækja og 

— almenna l singu á fjárhagslegri stö u og árangri útgefanda 
og undirfyrirtækja á vi komandi tímabili. 

2. Ekki skal krafist af útgefendum, sem birta anna hvort sam-
kvæmt innlendri löggjöf e a reglum hins skipulega marka ar 
e a a  eigin frumkvæ i ársfjór ungslegar fjárhagssk rslur í 
samræmi vi  slíka löggjöf e a reglur, a  eir birti opinberar 
yfirl singar frá stjórninni sem kve i  er á um í 1. mgr.  

3. Framkvæmdastjórnin skal eigi sí ar en 20. janúar 2010 
senda Evrópu inginu og rá inu sk rslu um gagnsæi 
ársfjór ungslegra reikningsskila og yfirl singu stjórnar 
útgefenda til a  kanna hvort uppl singarnar, sem veittar voru , 
uppfylli skilyr i um a  leyfa fjárfestum a  meta fjárhagsstö u 
útgefanda á grundvelli uppl singa. Slík sk rsla skal fela í sér 
mat á áhrifum á svi um sem framkvæmdastjórnin hyggst 
leggja fram tillögu um breytingar á essari grein. 

7. gr. 

Ábyrg  og bótaábyrg  

A ildarríki skulu tryggja a  ábyrg  á uppl singum, sem eru 
teknar saman og ger ar a gengilegar opinberlega í samræmi 
vi  4., 5., 6. og 16. gr., hvíli a.m.k. á útgefanda e a stjórn, 
framkvæmdastjórn e a eftirlitsstjórn hans og skulu au tryggja 
a  lög og stjórns slufyrirmæli um ábyrg  gildi um útgefendur 
og stjórn, framkvæmdastjórn e a eftirlitsstjórn hans, sem um 
getur í essari grein, e a um ábyrga einstaklinga hjá 
útgefendum.  

8. gr. 

Undan águr 

1. Ákvæ i 4., 5. og 6. gr. gilda ekki um eftirfarandi 
útgefendur: 

a) ríki, svæ is- e a sta aryfirvald ríkis, opinbera al jó lega 
stofnun, sem a.m.k. eitt a ildarríki er a ili a , Se labanka 
Evrópu e a se labanka a ildarríkjanna hvort sem eir gefa 
út hluti e a önnur ver bréf, e a ekki, og  

b) útgefanda sem gefur eingöngu út skuldabréf sem skrá  eru 
á skipulegan marka  og nafnver  hverrar einingar er a.m.k. 
50 000 evrur e a ef um er a  ræ a skuldabréf í ö rum 
gjaldmi li en evrum og nafnver  hverrar einingar á 
útgáfudegi jafngildir a.m.k. 50 000 evrum.  

2. Heimaa ildarríki er frjálst a  ákve a a  5. gr. gildi ekki um 
lánastofnanir sem eru ekki me  hluti sína skrá a á skipulegan 
marka  og hafa, samfellt e a me  endurteknum hætti, a eins 
gefi  út skuldabréf a  ví tilskildu a  heildarnafnver  allra 
slíkra skuldabréfa sé undir 100 000 000 evrum og a  au hafi 
ekki birt útbo s- og skráningarl singu samkvæmt tilskipun 
2003/71/EB. 

3. Heimaa ildarríki er frjálst a  ákve a a  5. gr. gildi ekki um 
útgefendur sem eru egar til sta ar á gildistökudegi tilskipunar 
2003/71/EB og gefa eingöngu út skuldabréf sem 
heimaa ildarríki e a eitt af svæ is- e a sta aryfirvöldum ess 
ábyrgist skilyr islaust og óafturkallanlega. 
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III. KAFLI 

SAMFELLDAR UPPL SINGAR 

I. ÁTTUR 

Uppl singar um verulega eignarhluta 

9. gr. 

Tilkynning um kaup e a sölu á verulegum eignarhlutum 

1. Heimaa ildarríki skal tryggja a  egar hluthafi kaupir e a 
rá stafar hlutum útgefanda ver bréfa sem eru skrá  á 
skipulegan marka  og atkvæ isréttur fylgir eim tilkynni essi 
hluthafi útgefanda um hlutfall atkvæ a útgefanda sem hluthafi 
fer me  eftir kaup e a rá stöfun egar hlutfalli  fer yfir e a 
ni ur fyrir 5% 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% og 75%, fer 
fram úr e a fellur ni ur fyrir mörkin eftir kaupin e a 
rá stöfunina. 

Reikna skal atkvæ isrétt á grundvelli allra hluta sem 
atkvæ isréttur fylgir jafnvel ótt n ting hans fellur ni ur. ar 
a  auki skulu essar uppl singar einnig veittar a  ví er var ar 
alla hluti í sama flokki sem atkvæ isrétturinn fylgir. 

2. Heimaa ildarríki skal tryggja a  hluthafar tilkynni 
útgefanda um hlutfall atkvæ a egar hlutfalli  nær, fer yfir e a 
ni ur fyrir au mörk, sem kve i  er á um í 1. mgr., vegna 
atbur a sem breyta sundurli un atkvæ isréttar og á grundvelli 
uppl singa sem birtar eru skv. 15. gr. Ef útgefandi hefur 
réttarstö u löga ila í ri ja landi skal tilkynna um sambærilega 
atbur i. 

3. Heimaa ildarríkin urfa ekki a  beita: 

a) 30% vi mi unarmörkunum ef a  beitir vi mi unar-
mörkum a  einum ri ja hluta, 

b) 75% vi mi unarmörkunum ef a  beitir vi mi unar-
mörkum a  tveimur ri ju hlutum. 

4. essi grein gildir ekki um hluti sem eingöngu eru keyptir til 
grei slujöfnunar e a uppgjörs innan venjulegs, stutts 
grei slutímabils e a um vörslua ila sem eiga hluti í krafti ess 
a  eir eru vörslua ilar a  ví tilskildu a  slíkir vörslumenn 
geti a eins n tt sér atkvæ isrétt sem fylgir slíkum hlutum 
samkvæmt skriflegum e a rafrænum lei beiningum. 

5. essi grein gildir ekki um kaup e a rá stöfun verulegs 
eignarhluta vi skiptavaka sem kemur fram fyrir hönd 
vi skiptavaka, og eignarhlutinn nær e a fer yfir 5% vi -
mi unarmörk, a  ví tilskildu: 

a) a  heimaa ildarríki heimili a  samkvæmt tilskipun 
2004/39/EB og  

b) a  a  hvorki íhlutist um stjórn vi komandi útgefanda né 
hafi au áhrif á útgefandann a  hann kaupi slíka hluti e a 
haldi ver i eirra uppi. 

6. Heimaa ildarríki má, samkvæmt i-li  1. mgr. 2. gr. kve a á 
um a  atkvæ isréttur í veltubók lánastofnunar e a 
fjárfestingarfyrirtækis, eins og skilgreint er í 6. mgr. 2. gr. 
tilskipunar rá sins 93/6/EBE frá 15. mars 1993 um 
eiginfjárkröfur fjárfestingarfyrirtækja og lánastofnana (1), 
reiknist ekki me  a  ví er var ar essa grein a  ví tilskildu 
a : 

a) atkvæ isrétturinn í veltubókinni fari ekki yfir 5% og  

b) lánastofnunin e a fjárfestingarfyrirtæki  tryggi a  
atkvæ isréttur sem fylgir hlutum í veltubókinni sé hvorki 
n ttur né nota ur á annan hátt til a  íhlutast um stjórn 
útgefandans. 

7. Svo a  tillit sé teki  til tækniframfara á fjármálamörku um 
og samræmd beiting 2., 4. og 5. mgr. essarar greinar trygg  
skal framkvæmdastjórnin, í samræmi vi  málsme fer ina, sem 
um getur í 2. mgr. 27. gr., sam ykkja framkvæmdarrá stafanir. 

Framkvæmdastjórnin skal einkum tilgreina hámarkslengd 
„stutta grei slutímabilsins“ sem um getur í 4. mgr. ásamt 
vi eigandi eftirlitskerfum lögbærs yfirvalds 
heimaa ildarríkisins. ar a  auki má framkvæmdastjórnin gera 
skrá yfir atbur ina sem um getur í 2. mgr. 

10. gr. 

Öflun e a rá stöfun verulegs hlutfalls atkvæ ismagns 

Tilkynningarskylda, eins og skilgreint er í 1. og 2. mgr. 9. gr., 
gildir einnig um einstakling e a lögpersónu a  ví marki a  
vi komandi hafi rétt til a  afla, rá stafa e a n ta sér atkvæ is-
rétt í einhverjum af eftirfarandi tilvikum e a samsetningu af 

eim: 

a) ri ji a ili fer me  atkvæ isrétt og hefur gert samning vi  
hluta eigandi einstakling e a löga ila ar sem eir 
skuldabinda sig til a  taka upp varanlega, sameiginlega 
stefnu um stjórn hluta eigandi útgefanda me  samræmdri 
beitingu atkvæ isréttar síns, 

b) ri ji a ili fer me  atkvæ isrétt samkvæmt samningi vi  
hluta eigandi einstakling e a löga ila um tímabundinn 
flutning atkvæ isréttarins, sem um er a  ræ a, gegn 
endurgjaldi,  

c) atkvæ isréttur er fylgir hlutum sem essi einstaklingur e a 
löga ili leggur fram sem tryggingu, nema vi komandi 
einstaklingur e a löga ili rá i yfir atkvæ isréttinum og l si 

ví yfir a  hann hyggist n ta sér hann, 

________________  

(1) Stjtí . EB L 141, 11.6.1993, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2004/39/EB. 
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d) atkvæ isréttur er tilheyrir hlutum sem hluta eigandi 
einstaklingur e a löga ili n tur ar s af, 

e) atkvæ isréttur sem fyrirtæki, sem hluta eigandi 
einstaklingur e a löga ili hefur yfirrá  yfir, ber e a n tir í 
skilningi a- til d-li ar, 

f) atkvæ isréttur er tilheyrir hlutum, sem eru í vörslu 
hluta eigandi einstaklings e a löga ila, sem au geta n tt 
sér a  eigin ákvör un og án sérstakra fyrirmæla hluthafa. 

g) atkvæ isréttur sem ri ji a ili hefur í eigin nafni en fyrir 
hönd hluta eigandi einstaklings e a löga ila, 

h) atkvæ isréttur sem hluta eigandi einstaklingur e a löga ili 
má n ta sér sem umbo sma ur egar hvor um sig getur 
n tt sér atkvæ isréttinn a  eigin ákvör un og án sérstakra 
fyrirmæla hluthafa. 

11. gr. 

1. Ákvæ i 9. gr. og c-li ar 10. gr. skulu ekki gilda um hluti 
sem a ilum a  se labankakerfi Evrópu (ESCB) eru látnir í té 
e a eir láta í té til a  sinna hlutverki sínu sem yfirvald á svi i 
peningamála, .m.t. hlutir sem a ilum a  se labankakerfi 
Evrópu eru látnir í té e a eir láta í té samkvæmt samkomulagi 
um ve setningu e a endurkaup e a samkvæmt svipu u 
samkomulagi um lausafé sem er veitt me  stefnu í 
peningamálum í huga e a innan grei slukerfa. 

2. Undantekningin gildir um framangreind vi skipti sem vara 
í stuttan tíma og a  ví tilskildu a  atkvæ isréttur sem fylgir 
slíkum hlutum sé ekki n ttur.  

12. gr. 

Málsme fer  um tilkynningu og birtingu verulegra 
eignarhluta 

1. Tilkynningin, sem krafist er skv. 9. og 10. gr., skal fela í 
sér eftirfarandi uppl singar: 

a) stö una sem skapast a  ví er var ar atkvæ isrétt, 

b) rö  af undirfyrirtækjum en atkvæ isrétturinn er í raun 
fenginn í krafti eirra, ef vi  á, 

c) daginn sem vi mi unarmörkunum var ná  e a fari  var 
yfir au og  

d) uppl singar um hluthafa jafnvel ótt hann hafi ekki rétt til 
a  n ta sér atkvæ isrétt samkvæmt skilyr unum, sem mælt 
er fyrir um í 10. gr., og um einstaklinga e a löga ila sem 
hafa rétt til a  n ta sér atkvæ isrétt fyrir hönd essa 
hluthafa. 

2. Tilkynning til útgefanda skal eiga sér sta  eins fljótt og 
au i  er en eigi sí ar en innan fjögurra vi skiptadaga ar sem 
fyrsti vi skiptadagurinn skal vera næsti dagur á eftir deginum 
sem hluthafinn, einstaklingurinn e a löga ilinn, sem um getur í 
10. gr.,  

a) kemst a  raun um öflunina e a rá stöfunina e a möguleika 
á a  n ta sér atkvæ isrétt e a sem hann, me  tilliti til 
a stæ na, ætti a  hafa komist a  raun um án tillits til ess 
hvenær öflunin, rá stöfunin e a möguleiki á n tingu 
atkvæ isréttar á sér sta  e a  

b) er tilkynnt um atbur inn sem um getur í 2. mgr. 9. gr. 

3. Fyrirtæki skal veitt undan ága frá tilkynningaskyldunni í 
samræmi vi  1. mgr. ef tilkynning er send af hálfu 
mó urfyrirtækisins e a, ef mó urfyrirtæki  er sjálft 
undirfyrirtæki, af hálfu mó urfyrirtækis ess. 

4. ess skal ekki krafist af mó urfyrirtæki rekstrarfélags a  
a  leggi saman eignarhlut sinn skv. 9. og 10. gr. og eignarhlut 

sem rekstrarfélagi  stjórnar samkvæmt skilyr unum sem mælt 
er fyrir um í tilskipun 85/611/EBE a  ví tilskildu a  slíkt 
rekstrarfélag n ti sér atkvæ isrétt sinn óhá  mó urfyrirtækinu. 

Ákvæ i 9. og 10. gr. skulu ó gilda ef mó urfyrirtæki  e a 
anna  undirfyrirtæki mó urfyrirtækisins hefur fjárfest í 
eignarhlutdeild sem slíkt rekstrarfélag stjórnar og 
rekstrarfélagi  hefur ekkert val um n tingu atkvæ isréttar sem 
fylgir slíkri eignarhlutdeild og má a eins n ta sér slíkan 
atkvæ isrétt samkvæmt beinum e a óbeinum fyrirmælum frá 
mó urfyrirtækinu e a ö ru undirfyrirtæki mó urfyrirtækisins. 

5. Ekki skal krefjast ess af mó urfyrirtæki 
fjárfestingarfyrirtækis, sem hefur fengi  leyfi samkvæmt 
tilskipun 2004/39/EB, a  a  leggi eignarhlut sinn skv. 9 og 
10. gr. saman vi  eignarhlut sem slíkt fjárfestingarfélag st rir 
fyrir einstaka vi skiptamenn í skilningi 9. li ar 1. mgr. 4. gr. 
tilskipunar 2004/39/EB a  ví tilskildu:  

— a  fjárfestingarfélagi  fái leyfi til a  st ra slíku samvali 
ver bréfa skv. 4. li  A-hluta í I. vi auka vi  tilskipun 
2004/39/EB,  

— a  a  megi a eins n ta atkvæ isrétt sem tilheyrir slíkum 
hlutum samkvæmt lei beiningum sem berast skriflega e a 
rafrænt e a a  tryggt sé a  einstaklingsmi u  stjórnun 
ver bréfasamvals fari fram óhá  hvers kyns annarri 

jónustu samkvæmt skilyr um sem eru sambærileg eim 
sem kve i  er á um í tilskipun 85/611/EBE me  ví koma 
á vi eigandi a fer um og 

— a  fjárfestingarfyrirtæki  n ti atkvæ isrétt sinn óhá  
mó urfyrirtækinu. 

Ákvæ i 9. og 10. gr. skulu ó gilda ef mó urfyrirtæki  e a 
anna  undirfyrirtæki mó urfyrirtækisins hefur fjárfest í 
eignarhlutdeild sem slíkt fjárfestingarfyrirtæki stjórnar og 
fjárfestingarfélagi  hefur ekkert val um n tingu atkvæ isréttar 
sem fylgir slíkri eignarhlutdeild og má a eins n ta sér slíkan 
atkvæ isrétt samkvæmt beinum e a óbeinum fyrirmælum frá 
mó urfyrirtækinu e a ö ru undirfyrirtæki mó urfyrirtækisins. 

6. Vi  móttöku tilkynningarinnar skv. 1. mgr. en eigi sí ar en 
remur vi skiptadögum ar á eftir skal útgefandinn birta 

opinberlega allar uppl singarnar sem er a  finna í 
tilkynningunni. 
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7. Heimaa ildarríki má veita útgefendum undan águ frá 
kröfunum í 6. mgr. ef lögbært yfirvald birtir opinberlega 
uppl singarnar, sem er a  finna í tilkynningunni, samkvæmt 
skilyr unum sem mælt er fyrir um í 21. gr. vi  móttöku 
tilkynningarinnar en eigi sí ar en remur vi skiptadögum ar á 
eftir. 

8. Svo a  tillit sé teki  til tækniframfara á fjármálamörku um 
og samræmd beiting 1., 2., 4., 5. og 6. mgr. essarar greinar 
trygg  skal framkvæmdastjórnin, í samræmi vi  máls-
me fer ina sem um getur í 2. mgr. 27. gr., sam ykkja fram-
kvæmdarrá stafanir um: 

a) a  teki  ver i upp sta la  ey ubla  sem nota skal í öllu 
Bandalaginu egar uppl singarnar, sem krafist er, eru 
tilkynntar útgefanda skv. 1. mgr. e a egar uppl singar eru 
skrá ar skv. 3. mgr. 19. gr., 

b) a  ákvar a „vi skiptaalmanak“ fyrir öll a ildarríki, 

c) a  ákvar a í hva a tilvikum hluthafi e a einstaklingur e a 
löga ili, sem um getur í 10. gr., e a hvorutveggja skuli 
senda útgefanda nau synlega tilkynningu, 

d) a  sk ra a stæ ur ar sem hluthafi e a einstaklingur e a 
löga ili, sem um getur í 10. gr., ætti a  hafa komist a  raun 
um kaupin e a rá stöfunina, 

e) a  sk ra skilyr i um óhæ i sem rekstrarfélög og 
mó urfyrirtæki eirra e a fjárfestingarfyrirtæki og 
mó urfyrirtæki eirra skulu uppfylla til a  njóta gó s af 
undan águnum í 4. og 5. mgr.  

13. gr. 

1. Tilkynningaskyldan, sem mælt er fyrir um í 9. gr., skal 
einnig gilda um einstakling e a löga ila sem á, beint e a 
óbeint, fjármálagerninga sem fylgir réttur til a  kaupa hluti 
útgefanda, einungis a  frumkvæ i slíks eiganda samkvæmt 
formlegum samningi, sem atkvæ isréttur fylgir og hafa egar 
veri  gefnir út og eru skrá ir á skipulegan marka . 

2. Svo a  tillit sé teki  til tækniframfara á fjármálamörku um 
og samræmd beiting 1. mgr. trygg  skal framkvæmdastjórnin, í 
samræmi vi  málsme fer ina, sem um getur í 2. mgr. 27. gr., 
sam ykkja framkvæmdarrá stafanir. Hún skal einkum ákvar a: 

a) ger ir og samsöfnun fjármálagerninga sem um getur í 1. 
mgr.: 

b) hvers e lis hinn formlegi samningur er sem um getur í 1. 
mgr., 

c) efni tilkynningarinnar sem semja skal og um lei  skal 
ákve a sta la a ey ubla i  sem nota skal í Bandalaginu, 

d) frest til tilkynningar, 

e) til hverra eigi a  senda tilkynninguna. 

14. gr. 

1. Ef útgefandi hluta sem skrá ir eru á skipulegan marka  
kaupir e a rá stafar eigin hlutum, anna hvort hann sjálfur e a í 
gegnum einstakling sem kemur fram í eigin nafni en fyrir hönd 
útgefandans skal heimaa ildarríki , eins fljótt og au i  er, 
tryggja a  útgefandinn birti opinberlega hver hlutdeild hans er í 
eigin hlutum en eigi sí ar en fjórum vi skiptadögum frá slíkum 
kaupum e a sölu ar sem hlutfalli  nær, fer yfir e a ni ur fyrir 
5% e a 10% mörk atkvæ isréttar. Reikna skal hlutfalli  út á 
grundvelli heildarfjölda eirra hluta sem atkvæ isréttur fylgir. 

2. Svo a  tillit sé teki  til tækniframfara á fjármálamörku um 
og samræmd beiting 1. mgr. trygg  skal framkvæmdastjórnin, í 
samræmi vi  málsme fer ina, sem um getur í 2. mgr. 27. gr., 
sam ykkja framkvæmdarrá stafanir. 

15. gr. 

Til a  reikna út mörkin, sem kve i  er á um í 9. gr., skal 
heimaa ildarríki  a.m.k. krefjast ess a  útgefandinn birti 
opinberlega heildarfjölda eirra sem hafa atkvæ isrétt og 
heildarhlutafé vi  lok hvers almanaksmána ar ar sem breyting 
á heildarfjölda e a –magni hefur átt sér sta  til hækkunar e a 
lækkunar. 

16. gr. 

Vi bótaruppl singar 

1. Útgefandi hluta sem skrá  eru á skipulegan marka  skulu 
án tafar tilkynna opinberlega allar breytingar á réttindum sem 
fylgja mismunandi flokkum hluta, .m.t. breytingar á réttindum 
sem fylgja afleiddum ver bréfum, sem útgefandinn gefur út 
sjálfur, og veita a gang a  hlutum essa útgefanda. 

2. Útgefandi ver bréfa, annarra en hluta sem skrá ir eru á 
skipulegan marka , skal án tafar tilkynna opinberlega allar 
breytingar á réttindum eigenda ver bréfa annarra en hluta, 

.m.t. breytingar á skilmálum og skilyr um essara ver bréfa 
sem gætu óbeint haft áhrif á essi réttindi, einkum vegna 
breytinga á lánaskilmálum e a vöxtum. 

3. Útgefandi ver bréfa, sem eru skrá  á skipulegan marka , 
skal án tafar tilkynna opinberlega um útgáfu n rra lána og 
einkum um ábyrg ir e a tryggingar ví tengdar. Me  fyrirvara 
um tilskipun 2003/6/EB gildir essi málsgrein ekki um opin-
bera, al jó lega stofnun sem a.m.k. eitt a ildarríki á a ild a . 



19.6.2008  Nr. 35/247 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

II. ÁTTUR 

Uppl singar fyrir eigendur ver bréfa sem hafa veri  skrá  á 

skipulegan marka   

17. gr. 

Uppl singakröfur fyrir útgefendur hluta sem hafa veri  
skrá  á skipulegan marka   

1. Útgefandi hluta, sem eru skrá ir á skipulegan marka , skal 
tryggja jafna me fer  fyrir alla eigendur hluta sem eru í sömu 
stö u. 

2. Útgefandi skal tryggja a  öll nau synleg a sta a og 
uppl singar, sem gera eigendum hluta kleift a  neyta réttar 
síns, séu a gengilegar í heimaa ildarríkinu og a  heilleiki 
gagna sé var veittur. Umbo sma ur skal ekki hindra hluthafa í 
a  neyta réttar síns, sbr. ó lög ess lands ar sem útgefandinn 
hefur réttarstö u löga ila. Útgefandinn skal einkum: 

a) gefa uppl singar um sta , tíma og dagskrá funda, um 
heildarfjölda hluta og fjölda atkvæ a me  atkvæ isrétt og 
um réttindi eigenda til a  taka átt í fundum,  

b) gera umbo sey ubla  a gengilegt á pappír e a, ar sem 
vi  á, rafrænt, fyrir hvern einstakling sem hefur rétt á a  
grei a atkvæ i á hluthafafundi ásamt tilkynningu um 
fundinn e a, samkvæmt bei ni, eftir a  fundurinn hefur 
veri  augl stur,  

c) a  tilnefna sem umbo smann sinn fjármálastofnun sem 
gerir hluthöfum kleift a  neyta fjárhagsréttar síns og  

d) birta tilkynningar e a dreifa fréttabréfum um skiptingu og 
útborgun ar s og útgáfu n rra hluta, .m.t. uppl singar um 
fyrirkomulag er var ar skiptingu, áskrift, afpöntun e a 
breytingar. 

3. A  ví er var ar mi lun uppl singa til hluthafa skal 
heimaa ildarríki heimila útgefendum a  nota rafrænar a fer ir 
a  ví tilskildu a  slík ákvör un sé tekin á a alfundi og 
uppfylli a.m.k. eftirfarandi skilyr i:  

a) notkun rafrænna a fer a skal ekki me  neinum hætti 
ákvar ast af a setri e a búsetu hluthafa e a, í tilvikum sem 
um getur í a- til h-li ar 10. gr., af a setri e a búsetu 
einstaklinga e a löga ila,  

b) koma skal á au kenningarfyrirkomulagi til a  hluthafar e a 
einstaklingar e a löga ilar, sem hafa rétt á a  n ta sér e a 
st ra n tingu atkvæ isréttar, fái fullnægjandi uppl singar,  

c) hafa skal samband vi  hluthafa e a, í tilvikum sem um 
getur í a- til e-li  10. gr., einstaklinga e a löga ila sem hafa 
rétt til a  afla, rá stafa e a neyta atkvæ isréttar, me  
skriflegum hætti til a  óska eftir sam ykki eirra til a  nota 
rafrænar a fer ir vi  mi lun uppl singa og ef eir 
andmæla ekki innan hæfilegs frests skal liti  svo á a  eir 
hafi gefi  sam ykki sitt. eir skulu geta fari  fram á a  

hvenær sem er í framtí inni a  uppl singum ver i mi la  
me  skriflegum hætti og 

d) útgefandi skal ákvar a skiptingu kostna ar sem mi lun 
slíkra uppl singa me  rafrænum hætti hefur í för me  sér í 
samræmi vi  meginreglur um jafna me fer  sem mælt er 
fyrir um í 1. mgr. 

4. Svo a  tillit sé teki  til tækniframfara á fjármálamörku um, 
róunar í uppl singa- og fjarskiptatækni og samræmd beiting 

1., 2. og 3. mgr. trygg  skal framkvæmdastjórnin sam ykkja 
framkvæmdarrá stafanir í samræmi vi  málsme ¬fer ina sem 
um getur í 2. mgr. 27. gr. Hún skal einkum tilgreina hvers 
konar fjármálastofnanir sem gera hluthöfum kleift a  n ta sér 
fjárhagslegan rétt sinn eins og kve i  er á um í c-li  2. mgr. 

18. gr. 

Uppl singakröfur fyrir útgefendur skuldabréfa sem hafa 
veri  skrá  á skipulegan marka   

1. Útgefendur skuldabréfa sem skrá  eru á skipulegan marka  
skulu sjá til ess a  allir eigendur skuldabréfa, sem metin eru 
jafngild, njóti sömu me fer ar a  ví er var ar öll réttindi sem 
fylgja essum skuldabréfum. 

2. Útgefandi skal tryggja a  öll nau synleg a sta a og 
uppl singar, sem gera eigendum skuldabréfa kleift a  neyta 
réttar síns, séu a gengilegar almenningi í heimaa ildarríkinu 
og a  heilleiki gagna sé var veittur. Umbo sma ur skal ekki 
hindra eigendur skuldabréfa í a  neyta réttar síns, sbr. ó lög 

ess lands ar sem útgefandinn hefur réttarstö u löga ila. 
Útgefandinn skal einkum: 

a) a) birta tilkynningar e a dreifa fréttabréfum um sta , tíma 
og dagskrá funda me  eigendum skuldabréfa, um grei slu 
vaxta, hvernig umreikningi er hátta , skipti, áskrift, e a 
eftirgjöf og endurgrei slu svo og um rétt essara eigenda til 

átttöku, 

b) gera umbo sey ubla  a gengilegt á pappír e a, ar sem 
vi  á, rafrænt, fyrir hvern einstakling sem hefur rétt á a  
grei a atkvæ i á fundi eigenda skuldabréfa ásamt 
tilkynningu um fundinn e a, samkvæmt bei ni, eftir a  
fundurinn hefur veri  augl stur,  

c) tilnefna sem umbo smann sinn fjármálastofnun sem gerir 
eigendum skuldabréfa kleift a  neyta fjárhagslegs réttar 
síns.. 
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3. Ef a eins skal bo a á fundinn eigendur skuldabréfa a  
nafnver i a.m.k. 50 000 evrur á hverja einingu e a ef um er a  
ræ a skuldabréf í ö rum gjaldmi li en evrum ar sem nafnver  
hverrar einingar á útgáfudegi jafngildir a.m.k. 50 000 evrum 
má útgefandi velja a  halda fundinn í hva a a ildarríki sem er 
a  ví tilskildu a  allur nau synlegur búna ur og uppl singar, 
sem gerir slíkum eigendum kleift a  neyta réttar síns, sé til 
sta ar í essu a ildarríki. 

4. A  ví er var ar mi lun uppl singa til eigenda skuldabréfa 
skal heimaa ildarríki e a a ildarríki sem útgefandi velur skv. 
3. mgr. leyfa a  hún fari fram me  rafrænum hætti a  ví 
tilskildu a  slík ákvör un sé tekin á a alfundi og uppfylli 
a.m.k. eftirfarandi skilyr i:  

a) notkun rafrænna a fer a skal ekki me  neinum hætti 
ákvar ast af a setri e a búsetu eiganda skuldabréfs e a 
umbo smanns sem kemur fram fyrir hans hönd, 

b) koma skal á au kenningarfyrirkomulagi til a  eigendur 
skuldabréfa fái uppl singar me  skilvirkum hætti, 

c) hafa skal samband vi  eigendur skuldabréfa me  skrif-
legum hætti til a  óska eftir sam ykki eirra til a  nota 
rafrænar a fer ir vi  mi lun uppl singa og ef eir and-
mæla ekki innan hæfilegs frests skal liti  svo á a  eir hafi 
veitt sam ykki sitt. eir skulu geta fari  fram á a  hvenær 
sem er í framtí inni a  uppl singum ver i mi la  me  
skriflegum hætti og 

d) útgefandi skal ákvar a skiptingu kostna ar sem mi lun 
slíkra uppl singa me  rafrænum hætti hefur í för me  sér í 
samræmi vi  meginreglur um jafna me fer  sem mælt er 
fyrir um í 1. mgr. 

5. Svo a  tillit sé teki  til tækniframfara á fjármálamörku um, 
róunar í uppl singa- og fjarskiptatækni og samræmd beiting 

1. til 4. mgr. trygg  skal framkvæmdastjórnin sam ykkja fram-
kvæmdarrá stafanir í samræmi vi  málsme ¬fer ina sem 
kve i  er á um í 2. mgr. 27. gr. Hún skal einkum tilgreina 
hvers konar fjármálastofnanir a  eru sem gera eigendum 
skuldabréfa kleift a  neyta fjárhagslegs réttar síns eins og 
kve i  er á um í c-li  2. mgr. 

IV. KAFLI 

ALMENNAR SKULDBINDINGAR 

19. gr. 

Stjórnkerfi heimaa ildarríkis 

1. egar útgefandi e a einstaklingur, sem hefur óska  eftir 
skráningu ver bréfa sinna á skipulegan marka  án sam ykkis 
útgefanda, birtir uppl singar, sem reglur kve a á um, skal hann 
á sama tíma leggja essar uppl singar inn hjá lögbæru yfirvaldi 
heimaa ildarríkis síns. Lögbæra yfirvaldi  getur ákve i  a  
birta slíkar skrá ar uppl singar á vefsetri sínu. 

Ef útgefandi hyggst breyta stofnsamningi sínum e a 
sam ykktum skal hann senda drög a  breytingunum til lögbærs 
yfirvalds heimaa ildarríkisins og skipulega marka sins ar sem 
útgefandinn hefur skrá  ver bréf sín. essi drög skulu send án 

tafar en eigi sí ar en ann dag sem bo a  er til a alfundar ar 
sem grei a skal atkvæ i um breytingarnar e a tilkynna ær. 

2. Heimaa ildarríki getur veitt útgefanda undan águ frá 
kröfunni skv. 1. mgr. a  ví er var ar uppl singar sem birtar 
eru í samræmi vi  6. gr. tilskipunar 2003/6/EB e a 6. mgr. 12. 
gr. essarar tilskipunar. 

3. Uppl singar sem á a  tilkynna útgefanda í samræmi vi  9., 
10., 12. og 13. gr. skulu á sama tíma lag ar inn hjá lögbæru 
yfirvaldi heimaa ildarríkisins. 

4. Til a  tryggja samræmda beitingu 1., 2. og 3. mgr. skal 
framkvæmdastjórnin, í samræmi vi  málsme fer ina sem um 
getur í 2. mgr. 27. gr., sam ykkja framkvæmdarrá stafanir. 

Framkvæmdastjórnin skal einkum tilgreina hvernig útgefandi, 
eigandi hluta e a annarra fjármálagerninga e a einstaklingur 
e a löga ili, sem um getur í 10. gr., skuli leggja inn 
uppl singar hjá lögbæru yfirvaldi heimaa ildarríkis skv. 1. e a 
3. mgr. í ví skyni: 

a) a  gera kleift a  leggja inn uppl singar hjá heima ildarríki 
á rafrænan hátt, 

b) a  samræma innlagningu árlegrar fjárhagssk rslu, sem um 
getur í 4. gr. essarar tilskipunar, og innlagningu árlegra 
uppl singa sem um getur í 10. gr. tilskipunar 2003/71/EB. 

20. gr. 

Tungumál 

1. Ef ver bréf eru einungis skrá  á skipulegan marka  í 
heimaa ildarríki skulu uppl singarnar, sem reglur kve a á um, 
birtar á tungumáli sem lögbært yfirvald heimaa ildarríkis 
sam ykkir.  

2. Ef ver bréf eru skrá  á skipulegan marka  í heimaa ildar-
ríki og í einu e a fleiri a ildarríkjum skal birta uppl singar, 
sem reglur kve a á um:  

a) á tungumáli sem lögbært yfirvald heimaa ildarríkis 
sam ykkir og 
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b) anna hvort á tungumáli sem lögbær yfirvöld essara 
gistia ildarríkja sam ykkja e a á tungumáli sem hef  er 
fyrir a  nota í al jó afjármálageiranum, a  vali útgefanda,  

3. Ef ver bréf eru skrá  á skipulegan marka  í einu e a fleiri 
gistia ildarríkjum en ekki í heimaa ildarríkinu skulu upp-
l singarnar, sem reglur kve a á um, birtar anna hvort á tungu-
máli sem lögbær yfirvöld essara gistia ildarríkja sam ykkja 
e a á tungumáli sem hef  er fyrir a  nota í al jó afjármála-
geiranum, a  vali útgefanda. 

ar a  auki má heimaa ildarríki  mæla fyrir um í lögum og 
stjórns sluákvæ um a  birta skuli uppl singar, sem reglur 
kve a á um, anna hvort á tungumáli sem lögbær yfirvöld hafa 
sam ykkt e a á tungumáli sem hef  er fyrir a  nota í al jó a-
fjármálageiranum, a  vali útgefanda. 

4. Ef ver bréf eru skrá  á skipulegan marka  án sam ykkis 
útgefanda hvílir skyldan, sem um getur í 1., 2. og 3. gr., ekki á 
útgefanda heldur á einstaklingnum sem hefur óska  eftir slíkri 
skráningu án sam ykkis útgefanda. 

5. A ildarríkin skulu leyfa hluthöfum og einstaklingi e a 
löga ila, sem um getur í 9., 10. og 13. gr. a  tilkynna útgefanda 
um uppl singar samkvæmt essari tilskipun en einungis á 
tungumáli sem hef  er fyrir a  nota í al jó afjármálageiranum. 
Ef útgefanda berst slík tilkynning mega a ildarríkin ekki 
krefjast ess af útgefanda a  hann leggi fram ingu á 
tungumáli sem lögbær yfirvöld sam ykkja. 

6.  Ef nafnver  hverrar einingar ver bréfa, sem eru skrá  á 
skipulegan marka  í einu e a fleiri a ildarríkjum, er a.m.k. 50 
000 evrur e a ef um er a  ræ a skuldabréf í ö rum gjaldmi li 
en evrum sem jafngildir a.m.k. 50 000 evrum á útgáfudegi, 
skulu uppl singar, sem reglur kve a á um, rátt fyrir 1. til 4. 
gr., birtar opinberlega anna hvort á tungumáli sem lögbær 
yfirvöld heima- og gistia ildarríkja sam ykkja e a á tungumáli 
sem hef  er fyrir a  nota í al jó afjármálageiranum, a  vali 
útgefanda e a einstaklings sem hefur krafist slíkrar skráningar 
án sam ykkis útgefanda. 

7. Ef málshöf un ver ur um innihald uppl singa, sem reglur 
kve a á um, fyrir dómstólum í a ildarríki skal tekin ákvör un 
um hver sé ábyrgur fyrir grei slu kostna ar vi  ingu á 

essum uppl singum, vegna málsme fer arinnar, í samræmi 
vi  lög vi komandi a ildarríkis. 

21. gr. 

A gangur a  uppl singum sem reglur kve a á um 

1. Heimaa ildarríki skal tryggja a  útgefandi e a 
einstaklingur, sem hefur sótt um skráningu á skipulegan 
marka  án sam ykkis útgefanda, birti uppl singar, sem reglur 
kve a á um, me  eim hætti a  a  tryggi skjótan a gang a  
slíkum uppl singum án mismununar og a  ær ver i 
a gengilegar opinbera kerfinu, sem ákve i  er og um getur í 2. 
mgr. Útgefandi e a einstaklingur, sem hefur sótt um skráningu 
á skipulegan marka  án sam ykkis útgefanda, má ekki krefja 
fjárfesta um grei slu sérstaks kostna ar fyrir a  veita 
uppl singar. Heimaa ildarríki skal krefjast ess a  útgefandinn 
noti mi la sem unnt er a  treysta me  gó u móti a  dreifi 
uppl singum á skilvirkan hátt til almennings í Bandalaginu. 

Heimaa ildarríki má ekki gera a  a  skilyr i a  einungis 
ver i nota ir mi lar sem eru reknir af a ilum me  sta festu á 
yfirrá asvæ i ess. 

2. Heimaa ildarríki skal tryggja a  tilgreint sé a.m.k. eitt 
opinbert kerfi til mi lægrar geymslu uppl singa sem reglur 
kve a á um. etta kerfi skal uppfylla lágmarkssta la um öryggi 
einkum a  ví er var ar hva an uppl singarnar eru fengnar, 
tímaskráningu og au veldan a gang fyrir notendur og skal a  
vera í samræmi vi  málsme fer  vi  skráningu skv. 1. mgr. 
19. gr.  

3. Ef ver bréf eru skrá  á skipulegan marka  í a eins einu 
gistia ildarríki og ekki í heimaa ildarríki skal gistia ildarríki  
tryggja a  uppl singar, sem reglur kve a á um, séu birtar í 
samræmi vi  kröfurnar sem um getur í 1. mgr. 

4. Svo a  tillit sé teki  til tækniframfara á fjármálamörku um, 
róunar í uppl singa- og fjarskiptatækni og samræmd beiting 

1., 2. og 3. mgr. trygg  skal framkvæmdastjórnin sam ykkja 
framkvæmdarrá stafanir í samræmi vi  málsme ¬fer ina sem 
um getur í 2. mgr. 27. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal einkum tilgreina: 

a) lágmarkssta la um mi lun uppl singa, sem reglur kve a á 
um, eins og um getur í 1. mgr., 

b) lágmarkssta la um mi lægt geymslukerfi sem um getur í 2. 
mgr. 

Framkvæmdastjórnin má einnig tilgreina og uppfæra skrá yfir 
mi la sem dreifa uppl singum til almennings. 

22. gr. 

Vi mi unarreglur 

1. Lögbær yfirvöld a ildarríkjanna skulu semja vi eigandi 
vi mi unarreglur í ví skyni a  au velda frekar a gang a  
uppl singum sem birta skal samkvæmt tilskipunum 2003/6/EB 
og 2003/71/EB og essari tilskipun. 
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Markmi i  me  slíkum vi mi unarreglum skal vera a  búa til: 

a) rafræn net sem setja á upp í vi komandi löndum á milli 
innlendra ver bréfaeftirlitsstofnana, eirra sem reka 
skipulega marka i og innlendra félagaskráa sem fjalla  er 
um í Fyrstu tilskipun rá sins 68/151/EBE frá 9. mars 1968 
um samræmingu verndarrá stafana, sem ætla  er a  vera 
jafngildar í Bandalaginu (1) og a ildarríki krefjast af 
félögum í skilningi annarrar málsgreinar 48. gr. 
sáttmálans (2), til a  vernda hagsmuni félagsmanna og 
annarra me  a  í huga a  gera slíkar verndarrá stafanir 
sambærilegar í öllu Bandalaginu og 

b) eitt rafrænt net e a vettvang rafrænna neta á milli 
a ildarríkja. 

2. Framkvæmdastjórnin skal endursko a ni urstö urnar sem 
fást skv. 1. mgr. eigi sí ar en 31. desember 2006 og má hún, í 
samræmi vi  málsme fer ina sem um getur í 2. mgr. 27. gr., 
sam ykkja framkvæmdarrá stafanir til a  au velda a  19. og 
21. gr. sé fylgt. 

23. gr. 

ri ju lönd 

1. Ef skrá  skrifstofa útgefanda er í ri ja landi má lögbært 
yfirvald heimaa ildarríkis veita eim útgefanda undan águ frá 
kröfum skv. 4. til 7. gr. og 6. mgr. 12. gr., 14., 15. gr. og 16. til 
18. gr. a  ví tilskildu a  í lögum vi komandi ri ja lands sé 
mælt fyrir um jafngildar kröfur e a a  útgefandi uppfylli 
lagakröfur ri ja lands sem lögbært yfirvald heimaa ildarríkis 
telur jafngildar. 

Uppl singarnar sem fjalla  er um í kröfunum sem mælt er fyrir 
um í ri ja landi skulu engu a  sí ur lag ar fram í samræmi 
vi  19. gr. og birtar í samræmi vi  20. og 21. gr. 

2. rátt fyrir 1. mgr. skal veita útgefanda sem hefur skrá a 
skrifstofu í ri ja landi undan águ frá ví a  gera reikningsskil 
í samræmi vi  4. e a 5. gr. á ur en fjárhagsári  hefst e a eftir 
1. janúar 2007 a  ví tilskildu a  slíkur útgefandi geri 
reikningsskil sín í samræmi vi  al jó lega vi urkennda sta la 
sem um getur í 9. gr. regluger ar (EB) nr. 1606/2002. 

3. Lögbært yfirvald heimaa ildarríkis skal tryggja a  upp-
l singar sem eru birtar í ri ja landi og gætu reynst mikilvægar 
fyrir almenning í Bandalaginu séu birtar í samræmi vi  20. og 
21. gr. jafnvel ótt slíkar uppl singar séu ekki uppl singar sem 
reglur kve a á um í skilningi k-li ar 1. mgr. 2. gr. 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 65, 14.3.1968, bls. 8. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2003/58/EB (Stjtí . ESB L 221, 
4.9.2003, bls. 13). 

(2) Athugasemd ritstjórnar: Fyrirsögninni hefur veri  breytt me  tilliti til 
endurtölusetningar greina stofnsáttmála Evrópubandalagsins í samræmi vi  
12. gr. Amsterdam-sáttmálans; upprunalega tilvísunin var í 58. gr. 
sáttmálans. 

4. Til a  tryggja samræmda beitingu 1. mgr. skal 
framkvæmdastjórnin., sam ykkja framkvæmdarrá stafanir í 
samræmi vi  málsme fer ina sem um getur í 2. mgr. 27. gr.: 

i) um a  koma á kerfi til a  tryggja jafngildi uppl singa sem 
krafist er samkvæmt essari tilskipun, .m.t. reikningsskil 
sem krafist er samkvæmt lögum og stjórns sluákvæ um 

ri ja lands, 

ii) ar sem tilgreint er a  ri ja land, ar sem útgefandi er 
skrá ur vegna laga og stjórns sluákvæ a e a venja e a 
málsme fer a, sem byggjast á al jó legum stö lum, sem 
al jó astofnanir setja, tryggi jafngildi krafna um 
uppl singar sem kve i  er á um í essari tilskipun. 

Framkvæmdastjórnin skal í samræmi vi  málsme fer ina sem 
um getur í 2. mgr. 27 gr. taka nau synlegar ákvar anir um 
jafngildi reikningsskilasta la sem útgefendur frá ri ja landi 
nota samkvæmt skilyr um, sem sett eru fram í 3. mgr. 30. gr., 
eigi sí ar en fimm árum eftir dagsetninguna sem um getur í 31. 
gr. Ef framkvæmdastjórnin ákve ur a  reikningsskilasta lar 

ri ja lands séu ekki jafngildir má a  heimila vi komandi 
útgefendum a  nota áfram slíka reikningsskilasta la í hæfilega 
langan a lögunartíma. 

5. Til a  tryggja samræmda beitingu 2. mgr. má 
framkvæmdastjórnin, í samræmi vi  málsme fer ina sem um 
getur í 2. mgr. 27. gr., sam ykkja framkvæmdarrá stafanir ar 
sem skilgreindar eru ær tegundir uppl singa sem eru birtar í 

ri ja landi og hafa ingu fyrir almenning í Bandalaginu.  

6. Fyrirtæki, sem hafa skrá a skrifstofu í ri ja landi sem 
hef i urft a  fá leyfi í samræmi vi  1. mgr. 5. gr. tilskipunar 
85/611/EBE e a, a  ví er var ar stjórnun ver bréfasamvals 
skv. 4. li  A-hluta I. vi auka vi  tilskipun 2004/39/EB ef a  
var me  skrá a skrifstofu, e a, einungis ef um er a  ræ a 
fjárfestingarfyrirtæki, a alskrifstofu sína í Bandalaginu, skulu 
einnig undan egin frá ví a  leggja eignarhlutdeild sína saman 
vi  eignarhlutdeild mó urfyrirtækis síns samkvæmt kröfum, 
sem mælt er fyrir um í 4. og 5. mgr. 12. gr., a  ví tilskildu a  

au uppfylli jafngild skilyr i um óhæ i sem rekstrarfélög e a 
fjárfestingarfyrirtæki. 

7. Svo a  tillit sé teki  til tækniframfara á fjármála-
mörku um og samræmd beiting 6. mgr. trygg  skal fram-
kvæmdastjórnin sam ykkja framkvæmdarrá stafanir í sam-
ræmi vi  málsme ¬fer ina sem um getur í 2. mgr. 27. gr. ar 
sem tilgreint er a  ri ja land, í samræmi vi  landslög, laga- og 
stjórns sluákvæ i ess, hafi tryggt a  óhæ iskröfurnar, sem 
kve i  er á um í essari tilskipun og framkvæmdarrá stöfunum 
hennar, séu jafngildar. 
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V. KAFLI 

LÖGBÆR YFIRVÖLD 

24. gr. 

Lögbær yfirvöld og valdsvi  eirra 

1. Hvert a ildarríki skal tilnefna stjórnvaldi , sem um getur í 
1. mgr. 21. gr. tilskipunar 2003/71/EB sem lögbært stjórnvald, 
sem ber ábyrg  á ví a  til a  uppfylla ær skyldur sem kve i  
er á um í essari tilskipun og til a  tryggja a  ákvæ um, sem 
eru sam ykkt samkvæmt essari tilskipun, sé beitt. 
A ildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um a . 

A ildarríkin mega ó, a  ví er var ar h-li  4. mgr., tilnefna 
anna  lögbært yfirvald en lögbæra stjórnvaldi  sem um getur í 
fyrstu undirgrein. 

2. A ildarríkin mega heimila lögbæra stjórnvaldi sínu a  
úthluta verkefnum. A  undanskildum verkefnum sem um getur 
í h-li  4. mgr. skal endursko a úthlutun verkefna sem var a 
skuldbindingarnar sem kve i  er á um í essari tilskipun og 
framkvæmdarrá stöfunum hennar fimm árum eftir gildistöku 

essarar tilskipunar og skal henni ljúka átta árum eftir 
gildistöku essarar tilskipunar. Allar úthlutanir verkefna skulu 
fara fram á tiltekinn skilyr in vi  framkvæmd eirra. 

essi skilyr i skulu fela í sér ákvæ i ar sem krafist er a  
umrædd eining hagi skipulagningu sinni annig a  ekki komi 
til hagsmunaárekstra og a  uppl singar, sem fást egar veri  er 
a  sinna verkefnunum, sem úthluta  var, séu ekki nota ar á 
óréttmætan hátt e a til a  hindra samkeppni. Í öllum tilvikum 
hvílir endanleg ábyrg  á eftirliti me  a  samræmis sé gætt vi  
ákvæ i essarar tilskipunar og framkvæmdarrá stafanir, sem 
sam ykktar hafa veri  til samræmis vi  a , á lögbæru 
yfirvaldi sem er tilnefnt í samræmi vi  1. mgr. 

3. A ildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og 
lögbærum yfirvöldum annarra a ildarríkja um hvers konar 
fyrirkomulag sem sami  hefur veri  um var andi úthlutun 
verkefna, .m.t. nákvæm skilyr i sem gilda um slíka úthlutun. 

4. Hvert lögbært yfirvald skal hafa allar nau synlegar 
heimildir til a  sinna hlutverki sínu. ví skal a.m.k. heimilt:  

a) a  fara fram á a  vi  endursko endur, útgefendur, 
eigendur hluta og annarra fjármálagerninga e a 
einstaklinga e a löga ila, sem um getur í 10 e a 13. gr. og 
einstaklinga, sem hafa eftirlit me  eim e a eru undir 
eftirliti eirra, a  eir leggi fram uppl singar og skjöl, 

b) a  fara fram á a  vi  útgefanda a  hann birti almenningi 
uppl singar, sem krafist er samkvæmt a-li , me  eim 
a fer um og innan ess frests sem yfirvald telur 
nau synlegan. a  má birta slíkar uppl singar a  eigin 

frumkvæ i egar útgefandi e a einstaklingur sem hefur 
eftirlit me  ví e a er undir eftirliti ess, sinnir ví ekki og 
eftir a  hafa veitt útgefandanum áheyrn,  

c) a  fara fram á a  vi  stjórnendur hjá útgefendum og 
eigendur hluta e a annarra fjármálagerninga e a 
einstaklinga e a löga ila, sem um getur í 10. e a 13. gr., a  

eir tilkynni uppl singarnar sem krafist er samkvæmt 
essari tilskipun e a samkvæmt landslögum, sem eru 

sam ykkt í samræmi vi  essa tilskipun, og, ef örf krefur, 
a  leggja fram frekari uppl singar og skjöl, 

d) a  fresta e a fara fram á a  vi  vi komandi skipulegan 
marka  a  hann fresti vi skiptum me  ver bréf á 
skipulegum marka i um samfellt 10 virka daga a  hámarki 
í einu og sama tilvikinu ef rökstuddur grunur er um a  
útgefandinn hafi broti  í bága vi  ákvæ i essarar 
tilskipunar e a landslaga sem eru sam ykkt í samræmi vi  

essa tilskipun, 

e) a  banna vi skipti á skipulegum marka i ef a  kemst a  
ví a  broti  hefur veri  í bága vi  ákvæ i essarar 

tilskipunar e a landslaga sem hafa veri  sam ykkt í 
samræmi vi  essa tilskipun e a ef rökstuddur grunur er 
um a  broti  hafi veri  í bága vi  ákvæ i essarar 
tilskipunar, 

f) a  fylgjast me  ví a  útgefandi birti uppl singar 
tímanlega me  a  a  markmi i a  sjá til ess a  
almenningur í öllum a ildarríkjum, ar sem ver bréf eru 
skrá , hafi virkan og jafnan a gang a  eim og geri 
vi eigandi rá stafanir ef svo er ekki. 

g) a  tilkynna opinberlega a  útgefandi e a eigandi hluta e a 
annarra fjármálagerninga e a einstaklingur e a löga ili, 
sem um getur í 10. e a 13. gr. hafi ekki uppfyllt skyldur 
sínar, 

h) a  kanna hvort uppl singarnar, sem um getur í essari 
tilskipun, séu samdar í samræmi vi  vi eigandi 
reikningsskilareglur og gera vi eigandi rá stafanir ef upp 
kemst um brot og 

i) a  láta fara fram sko un á vettvangi á yfirrá asvæ i sínu í 
samræmi vi  landslög til a  sannreyna hvort ákvæ um 

essarar tilskipunar og framkvæmdarrá stafana hennar sé 
hlítt. Ef landslög krefjast ess er lögbæru yfirvaldi e a 
yfirvöldum heimilt a  nota essa heimild me  ví a  vísa 
málinu til vi komandi dómsmálayfirvalds og/e a í 
samstarfi vi  önnur yfirvöld. 

5. Ákvæ i 1. til 4. gr. skulu ekki hafa áhrif á möguleika 
a ildarríkis til a  gera sérstakar laga- og stjórnvaldsrá stafanir 
fyrir evrópsk yfirrá asvæ i handan hafsins ar sem 
vi komandi a ildarríki ber ábyrg  á samskiptum eirra vi  
önnur ríki 

6. Ekki skal liti  svo á a  a  athæfi endursko enda a  
uppl sa lögbær yfirvöld um málsatvik e a ákvar anir sem 
var a bei ni sem lögbært yfirvald setur fram skv. a-li  4. mgr. 
sé brot á takmörkun á birtingu uppl singa sem komi  hefur 
veri  á me  samningi e a lögum e a stjórns sluákvæ um og 
skal ekki kalla á til ábyrg ar me  neinum hætti. 
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25. gr. 

agnarskylda og samstarf milli a ildarríkja 

1. agnarskylda skal gilda um alla á sem starfa hjá e a hafa 
starfa  hjá lögbæra yfirvaldinu og a ila sem lögbær yfirvöld 
kunna a  hafa úthluta  tilteknum verkefnum. Ekki er heimilt a  
afhenda uppl singar, sem falla undir agnarskyldu, ö rum 
a ila e a yfirvaldi nema me  skírskotun til laga, reglna e a 
stjórns sluákvæ a sem a ildarríkin setja. 

2. Lögbær yfirvöld í a ildarríkjunum skulu starfa saman 
egar nau syn ber til svo a  au geti uppfyllt skyldur sínar 

samkvæmt essari tilskipun og n tt valdheimildir sínar sem 
mælt er fyrir um anna hvort í essari tilskipun e a í lands-
lögum sem eru sam ykkt samkvæmt essari tilskipun. Lögbær 
yfirvöld skulu veita lögbærum yfirvöldum annarra a ildarríkja 
a sto . 

3. Ákvæ i 1. mgr. skulu ekki hindra lögbær yfirvöld í ví a  
skiptast á trúna aruppl singum. Slík uppl singaskipti skulu 
há  agnarskyldu eirra sem starfa e a hafa starfa  hjá eim 
lögbæru yfirvöldum sem taka vi  uppl singunum. 

4. A ildarríkjunum er ví a eins heimilt a  gera samstarfs-
samninga um uppl singaskipti vi  lögbær yfirvöld e a a ila í 

ri ju löndum ar sem löggjöf eirra gerir eim kleift a  inna 
af hendi öll verkefni sem lögbær yfirvöld úthluta eim 
samkvæmt essari tilskipun í samræmi vi  24. gr., Tryggt skal 
a  um slík uppl singaskipti ríki agnarskylda a.m.k. í sama 
mæli og krafist er í essari grein Slík uppl singaskipti skulu 
eiga sér sta  til a  fullnægja eftirlitsskyldum á urnefndra 
yfirvalda e a a ila. Séu uppl singarnar upprunnar í ö ru 
a ildarríki er ekki heimilt a  afhenda ær án sk lauss sam-

ykkis frá lögbærum yfirvöldum sem hafa afhent ær og á 
einungis, ar sem vi  á, til eirra nota sem sömu yfirvöld hafa 
gefi  sam ykki fyrir. 

26. gr. 

Varú arrá stafanir 

1. Komist lögbært yfirvald gistia ildarríkisins a  ví a  
útgefandi e a eigendur hluta e a annarra fjármálagerninga e a 
einstaklingurinn e a einingin, sem um getur í 10. gr., hafi gerst 
sek um a  vir a ekki reglur e a broti  í bága vi  skyldur sínar 
skal a  vísa málinu til lögbærs yfirvalds heimaa ildarríkisins. 

2. Ef útgefandinn e a eigandi ver bréfa heldur áfram a  
brjóta vi komandi lög og ákvæ i reglna, rátt fyrir rá stafanir 
sem lögbært yfirvald heimaa ildarríkis hefur gert e a vegna 

ess a  slíkar rá stafanir reynast ófullnægjandi, skal lögbært 
yfirvald gistia ildarríkisins, eftir a  hafa tilkynnt a  lögbæru 
yfirvaldi heimaa ildarríkisins, gera allar vi eigandi rá stafanir 
til a  vernda fjárfesta í samræmi vi  2. mgr. 3. gr. Fram-
kvæmdastjórninni skal tilkynnt um slíkar rá stafanir eins fljótt 
og au i  er. 

VI. KAFLI 

FRAMKVÆMDARRÁ STAFANIR 

27. gr. 

Nefndarme fer  

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta a sto ar evrópsku 
ver bréfanefndarinnar sem komi  var á fót me  1. gr. 
ákvör unar 2001/528/EB. 

2. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda 5. og 7. gr. 
ákvör unar 1999/468/EB me  hli sjón af ákvæ um 8. gr. 
hennar, a  ví tilskildu a  framkvæmdarrá stafanirnar, sem 
sam ykktar eru samkvæmt essari málsme fer , breyti ekki 
grundvallarákvæ um essarar tilskipunar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvör unar 
1999/468/EB, skal vera rír mánu ir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

4. Me  fyrirvara um framkvæmdarrá stafanir sem hafa egar 
veri  sam ykktar 20. janúar 2009 skal framkvæmd ákvæ anna 
í essari tilskipun, sem var a sam ykkt tæknilegra reglna og 
ákvar ana í samræmi vi  málsme fer ina sem um getur í 2. 
mgr., falla ni ur. Evrópu inginu og rá inu er heimilt, a  
fenginni tillögu framkvæmdastjórnarinnar, a  endurn ja 
vi komandi ákvæ i í samræmi vi  málsme fer ina, sem mælt 
er fyrir um í 251. gr. sáttmálans, og skulu au, í ví skyni, 
endursko a au á ur en fjögurra ára tímabilinu l kur. 

28. gr. 

Vi urlög 

1. Me  fyrirvara um rétt a ildarríkja til a  beita vi urlögum á 
svi i refsiréttar skulu a ildarríkin tryggja, í samræmi vi  
innlend lög, a  ger ar ver i a.m.k. vi eigandi 
stjórns slurá stafanir e a beitt ver i einkamálaréttar- og/e a 
stjórns sluvi urlögum gagnvart a ilum sem ábyrgir eru egar 
ekki hefur veri  fari  a  ákvæ um essarar tilskipunar. 
A ildarríkin skulu tryggja a  essar rá stafanir séu 
árangursríkar, í réttu hlutfalli vi  brot og letjandi. 

2. A ildarríkin skulu kve a á um a  lögbæru yfirvaldi sé 
heimilt a  birta opinberlega uppl singar um allar rá stafanir 
e a vi urlög sem beita skal vi  broti á ákvæ unum sem hafa 
veri  sam ykkt í samræmi vi  essa tilskipun, nema slík 
birting kunni a  tefla fjármálamarka num í tvís nu e a valda 
vi komandi a ilum óhóflegum ska a. 
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29. gr. 

Áfr junarréttur 

A ildarríkin skulu tryggja a  unnt sé a  áfr ja til dómstóla 
öllum ákvör unum sem eru teknar samkvæmt lögum og 
stjórns slufyrirmælum sem sam ykkt eru samkvæmt essari 
tilskipun. 

VII. KAFLI 

BRÁ ABIRG A- OG LOKAÁKVÆ I 

30. gr. 

Brá abirg aákvæ i 

1. rátt fyrir 3. mgr. 5. gr. essarar tilskipunar má 
heimaa ildarríki veita útgefendum, sem um getur í 9. gr. 
regluger ar (EB) nr. 1606/2002, undan águ frá ví a  birta 
reikningsskil í samræmi vi  á regluger  fyrir fjárhagsár sem 
hefst 1. janúar 2006 e a sí ar. 

2. rátt fyrir 2. mgr. 12. gr. skal hluthafi tilkynna útgefanda í 
sí asta lagi tveimur mánu um eftir dagsetninguna í 1. mgr. 31. 
gr. um atkvæ a- og eiginfjárhlutfall sitt á eim degi í samræmi 
vi  9., 10. og 13. gr. nema hann hafi egar sent tilkynningu 
me  sömu uppl singum fyrir essa sömu dagsetningu. 

rátt fyrir 6. mgr. 12. gr. skal útgefandi sí an birta 
uppl singarnar sem voru í essum tilkynningum eigi sí ar en 

remur mánu um eftir dagsetninguna í 1. mgr. 31. gr. 

3. egar útgefandi hefur réttarstö u löga ila í ri ja landi má 
heimaa ildarríki einungis veita slíkum útgefanda undan águ 
frá ví a  semja reikningsskil í samræmi vi  3. mgr. 4. gr. og 
sk rslu framkvæmdastjórnar í samræmi vi  5. mgr. 4. gr. 
vegna skuldabréfa sem egar hafa veri  skrá  á skipulegan 
marka  fyrir 1. janúar 2005 svo fremi a  

a) lögbært yfirvald heimaa ildarríkis vi urkenni a  árleg 
reikningsskil, sem útgefendur frá vi komandi ri ja landi 
gera, gefi glögga mynd af eignum og skuldum útgefanda, 
fjárhagsstö u hans og árangri,  

b) ri ja landi , ar sem útgefandi hefur réttarstö u löga ila, 
hafi ekki lögbo i  a  nota skuli al jó lega reiknings-
skilasta la sem um getur í 2. gr. regluger ar (EB) nr. 
1606/2002 og  

c) framkvæmdastjórnin hafi ekki teki  neina ákvör un í 
samræmi vi  ii-li  4. mgr. 23. gr. um hvort jafngildi sé á 
milli framangreindra reikningsskilasta la og  

— reikningsskilasta la sem mælt er fyrir um í lögum og 
stjórns sluákvæ um ri ja lands ar sem útgefandinn er 
me  réttarstö u löga ila e a  

— reikningsskilasta la ri ja lands sem útgefandi hefur vali  
a  fara a . 

4. Heimaa ildarríki  má einungis veita útgefendum 
undan águ frá ví a  birta fjárhagssk rslu á hálfs árs fresti í 
samræmi vi  5. gr. í 10 ár frá og me  1. janúar 2005 a  ví er 
var ar skuldabréf sem egar hafa veri  skrá  á skipulegan 
marka  í Bandalaginu fyrir 1. janúar 2005, a  ví tilskildu a  
heimaa ildarríki hafi ákve i  a  leyfa slíkum útgefendum a  
færa sér í nyt ákvæ i 27. gr. tilskipunar 2001/34/EB egar 

essi skuldabréf eru tekin til skráningar. 

31. gr. 

Löglei ing 

1. A ildarríkin skulu gera nau synlegar rá stafanir til a  fara 
a  essari tilskipun eigi sí ar en 20. janúar 2007. au skulu 
tilkynna a  framkvæmdastjórninni egar í sta . 

egar a ildarríkin sam ykkja essar rá stafanir skal vera í 
eim tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun 
egar ær ver a birtar opinberlega. A ildarríkin skulu setja 

nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. egar a ildarríkin sam ykkja rá stafanir skv. 1. mgr. 3. gr., 
2. og 3. mgr. 8. gr., 6. mgr. 9. gr. e a 30. gr. skulu au 
tafarlaust tilkynna framkvæmdastjórninni og ö rum 
a ildarríkjum um a . 

32. gr. 

Breytingar 

Eftirfarandi breytingar eru ger ar á tilskipun 2001/34/EB frá og 
me  eim degi sem er tilgreindur í 1. mgr. 31. gr.: 

1) Ákvæ i g- og h-li ar 1. gr. falli brott. 

2) Ákvæ i 4. gr. falli brott. 

3) Ákvæ i 2. mgr. 6. gr. falli brott. 

4) Eftirfarandi komi í sta  2. mgr. 8. gr.: 

„2. A ildarríkin geta gert útgefendum ver bréfa, sem skrá  
eru opinberlega, a  sæta vi bótarskyldum a  ví tilskildu 
a  essar vi bótarskyldur gildi jafnt um alla útgefendur og 
einstaka hópa útgefenda.“ 

5) Ákvæ i 65. og 97. gr. falli brott, 
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6) Ákvæ i 102. og 103. gr. falli brott, 

7) Annar undirli ur 3. mgr. 107. gr. falli brott. 

8) Í 108. gr. breytast ákvæ i 2. mgr. sem hér segir: 

a) í a-li  falli brott or in „uppl singar sem birtar skulu 
reglulega af félögum sem hafa fengi  hlutabréf sín 
skrá ,“ 

b) ákvæ i b-li ar falli brott, 

c) ákvæ i iii-li ar c-li ar falli brott, 

d) ákvæ i d-li ar falli brott. 

Líta ber á tilvísanir í ni urfelldu ákvæ in sem tilvísanir í essa 
tilskipun. 

33. gr. 

Endursko un 

Framkvæmdastjórnin skal eigi sí ar en 30. júní 2009 gefa 
Evrópu inginu og rá inu sk rslu um hvernig til hefur tekist 
me  framkvæmd essarar tilskipunar, .m.t. hvort rétt sé a  
aflétta undan águ sem gildir um gildandi skuldabréf a  loknu 
10 ára tímabili eins og kve i  er á um í 4. mgr. 30. gr., og 
möguleg áhrif hennar á evrópska fjármálamarka i. 

34. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

35. gr. 

Vi takendur 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Strassburg 15. desember 2004. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

J. BORRELL FONTELLES A. NICOLAÏ 

forseti. forseti. 

 
 

 

 


