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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2012/17/ESB

frá 13. júní 2012

um breytingu á tilskipun ráðsins 89/666/EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins  
2005/56/EB og 2009/101/EB að því er varðar samtengingu aðal-, fyrirtækja- og félagaskráa (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 50. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

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

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Fyrirtæki þenjast í vaxandi mæli út yfir landamæri og 
þau nýta sér möguleikana, sem innri markaðurinn býður 
upp á. Samstæður sem ná yfir landamæri og margskonar 
endurskipulagning á starfsemi s.s. samruni og skiptingar, 
fela í sér félög frá ólíkum aðildarríkjum. Af þessum sökum 
er aukin eftirspurn eftir aðgengi að upplýsingum um 
félög í tengslum við starfsemi yfir landamæri. Opinberar 
upplýsingar um félög eru þó ekki alltaf auðveldlega 
aðgengilegar yfir landamæri.

2) Í elleftu tilskipun ráðsins 89/666/EBE frá 
21. desember 1989 um birtingarkröfur gagnvart útibúum 
sem stofnuð eru í aðildarríki af vissum gerðum félaga er 
lög annars ríkis taka til (3) er sett fram skrá yfir þau skjöl 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 156, 16.6.2012, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 177/2013 frá 4. október 2013 
um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn, bíður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB C 248, 25.8.2011, bls. 118.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 14. febrúar 2012 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 10. maí 2012.
(3) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 36.

og upplýsingar sem félög þurfa að birta í skrám útibúa 
sinna. Þó er engin lagaskylda, að því er varðar skrárnar, 
til að skiptast á upplýsingum er varða erlend útibú. Þetta 
leiðir til réttaróvissu fyrir þriðju aðila, því þrátt fyrir að 
félag sé tekið af skránni er útibúi þess heimilt að starfa 
áfram.

3) Aðgerðir eins og samruni yfir landamæri hafa leitt til þess 
að dagleg samvinna milli fyrirtækjaskráa er nauðsynleg. 
Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/56/EB frá 
26. október 2005 um samruna félaga með takmarkaðri 
ábyrgð yfir landamæri (4) er þess krafist að skrárnar 
vinni saman yfir landamæri. Samskiptaleiðum sem 
hraðað gætu málsmeðferðinni, aðstoðað við að yfirstíga 
tungumálaerfiðleika og aukið réttarvissu, hefur þó ekki 
verið komið á fót.

4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB frá 
16. september 2009 um samræmingu verndarráðstafana 
sem ætlað er að vera jafngildar og aðildarríki krefjast 
af félögum í skilningi annarrar málsgreinar 54. gr. 
sáttmálans, til að vernda hagsmuni félagsmanna og 
þriðju aðila (5) tryggir m.a. að hægt sé að nálgast skjöl 
og upplýsingar sem geymdar eru í skránni á pappírsformi 
eða með rafrænum hætti. Borgarar og félög þurfa þó enn 
að leita eftir löndum í skránum, einkum vegna þess að 
núverandi valfrjáls samvinna milli skráa hefur ekki reynst 
vera fullnægjandi.

(4) Stjtíð. ESB L 310, 25.11.2005, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB L 258, 1.10.2009, bls. 11.
 Athugasemd ritstjórnar: Titli tilskipunar nr. 2009/101/ESB hefur verið 

breytt til að taka tillit til númerabreytinga á greinum í stofnsáttmála Evrópu-
bandalagsins í samræmi við 5. gr. Lissabonsáttmálans, en upphaflega 
tilvísunin var í aðra málsgrein 48. gr. sáttmálans.
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5) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um lögin um 
innri markað staðfestir að samtenging aðal-, fyrirtækja- 
og félagaskráa er nauðsynleg ráðstöfun til að skapa 
viðskiptavænlegra laga- og skattaumhverfi. Samtengingin 
ætti einnig að stuðla að eflingu samkeppnishæfni 
evrópskra fyrirtækja með því að draga úr stjórnsýslubyrði 
og auka réttarvissu, og þar með stuðla að lokum 
alþjóðlegu efnahags- og fjármálakreppunnar, sem er eitt 
forgangsverkefna starfsáætlunarinnar Evrópa 2020. Hún 
skal einnig bæta samskipti yfir landamæri milli skráa með 
því að nota nýjungar í upplýsinga- og fjarskiptatækni.

6) Í niðurstöðum ráðsins frá 25. maí 2010 um samtengingu 
fyrirtækjaskráa var staðfest að bætt aðgengi að uppfærðum 
og traustum upplýsingum um félög gæti hvatt til aukinnar 
tiltrúar á markaðnum, aðstoðað við endurheimtur og 
aukið samkeppnishæfni evrópskra fyrirtækja.

7) Evrópuþingið lagði áherslu á, í ályktun sinni frá 
7. september 2010 um samtengingu fyrirtækjaskráa (6), 
að einungis væri hægt að hafa gagn af verkefninu, að því 
er varðar frekari samruna Evrópska efnahagssvæðisins, ef 
öll aðildarríkin tækju þátt í netkerfinu.

8) Í áætluninni til margra ára fyrir 2009-2013 um evrópska 
rafræna réttarkerfið (7) er kveðið á um þróun vefgáttar 
um evrópskt réttarkerfi og dómsmál („vefgáttin“) sem 
einu evrópsku rafrænu aðgangsstöðina fyrir lagalegar 
upplýsingar og um dómsmála- og stjórnsýslustofnanir, 
gagnasöfn og aðra þjónustu, og þar er samtenging aðal-, 
fyrirtækja- og félagaskráa álitin mikilvæg.

9) Einungis er hægt að bæta aðgengi að viðskiptaupplýsingum 
yfir landamæri um félög og útibú þeirra, sem opnuð 
hafa verið í öðrum aðildarríkjum, ef öll aðildarríki taka 
þátt í að heimila rafræn samskipti milli skráa og senda 
upplýsingar til einstakra notenda á staðlaðan hátt með 
sama innihaldi og rekstrarsamhæfðri tækni í gervöllu 
Sambandinu. Rekstrarsamhæfi skráa skal tryggt af skrám 
aðildarríkjanna („innlendar skrár“) með þjónustu sem 
myndar tengingu við miðlæga evrópska vettvanginn 
(„vettvangurinn“). Vettvangurinn skal vera miðlæg heild 
upplýsingatæknibúnaðar sem samþættir þjónustu og skal 
mynda sameiginlega tengingu. Allar innlendu skrárnar 

(6) Stjtíð. ESB C 308 E, 20.10.2011, bls. 1.
(7) Stjtíð. ESB C 75, 31.3.2009, bls. 1.

skulu nota þessa tengingu. Með vettvangnum skal einnig 
veita þjónustu, sem myndar tengingu við vefgáttina 
sem starfar sem evrópska rafræna aðgangsstöðin og 
við valkvæðu aðgangsstöðvarnar sem aðildarríkin 
komu á fót. Einungis ber að líta á vettvanginn sem tæki 
fyrir samtengingu skráa og ekki sem aðskilda einingu 
sem hefur réttarstöðu lögaðila. Á grundvelli sérstakra 
kennimerkja skal, með vettvangnum, vera hægt að 
miðla upplýsingum frá einstökum skrám aðildarríkisins 
til lögbærra skráa annarra aðildarríkja á stöðluðu 
skilaboðasniði (rafrænu formi skilaboða sem skipst er 
á, á milli upplýsingatæknikerfa t.d. xml) og á viðeigandi 
tungumáli.

10) Þessi tilskipun miðar ekki að því að koma á fót miðlægum 
gagnagrunni skráa sem geymir efnislegar upplýsingar 
um félög. Á því stigi þegar framkvæmd kerfisins, 
sem tengir saman aðal-, fyrirtækja- og félagaskrána 
(„samtengingarkerfi skráa“) á sér stað, skal einungis 
skilgreina það gagnasafn sem er nauðsynlegt fyrir rétta 
virkni vettvangsins. Umfang þessara gagna skal einkum 
ná yfir rekstrargögn, orðabækur og orðalista. Umfangið 
skal ákvarðað með tilliti til þess að nauðsynlegt er að 
tryggja skilvirkan rekstur samtengingarkerfis skráa. Þessi 
gögn skulu notuð í þeim tilgangi að gera framkvæmd 
starfssviðs vettvangsins mögulega og þau skulu aldrei 
gerð öllum aðgengileg með beinum hætti. Þar að auki skal 
vettvangurinn hvorki breyta innihaldi gagnanna um félög 
sem geymd eru í innlendum skrám né upplýsingum um 
félög sem send eru í gegnum samtengingarkerfi skráa.

11) Þar sem markmiðið með þessari tilskipun er ekki 
að samræma landsbundin kerfi aðal-, fyrirtækja- og 
félagaskráa ber aðildarríkjum engin skylda til að breyta 
innri skráarkerfum sínum, einkum að því er varðar 
umsjón og geymslu gagna, gjalda og notkun og birtingu 
upplýsinga í landsbundnum tilgangi.

12) Innan ramma þessarar tilskipunar munu fyrirspurnir, sem 
sendar eru af einstökum notendum varðandi upplýsingar 
um félög og útibú þeirra sem eru stofnuð í öðrum 
aðildarríkjum og geymdar eru í innlendu skránum, vera 
meðhöndlaðar í gegnum vefgáttina með vettvangnum. 
Það gerir það kleift að í leitarniðurstöðunum, sem fram 
koma á vefgáttinni þ.m.t. útskýringar á öllum opinberum 
tungumálum Bandalagsins, séu upplýsingarnar sem 
veittar eru taldar upp. Að auki, til að bæta vernd þriðju 
aðila í öðrum aðildarríkjum skulu grunnupplýsingar 
um lagalegt gildi skjala og upplýsingar sem birtar eru 
samkvæmt lögum aðildarríkisins, sem samþykktar voru í 
samræmi við tilskipun 2009/101/EB, vera aðgengilegar á 
vefgáttinni.

13) Aðildarríki skulu geta komið á einni eða fleiri valkvæðum 
aðgangsstöðvum sem gætu haft áhrif á notkun og rekstur 
vettvangsins. Því skal tilkynna framkvæmdastjórninni um 
stofnun þeirra og um allar verulegar breytingar á rekstri 
þeirra, einkum um lokun þeirra. Slíkar tilkynningar skulu 
ekki á nokkurn hátt takmarka heimildir aðildarríkjanna til 
að stofna og reka valkvæðar aðgangsstöðvar.
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14) Félög og útibú þeirra, sem stofnuð eru í öðrum aðildar-
ríkjum, skulu hafa sérstakt kennimerki sem auðkennir 
þau á ótvíræðan hátt innan Sambandsins. Kennimerkið er 
ætlað til notkunar í samskiptum á milli skráa í gegnum 
samtengingarkerfi skráa. Því skal félögum og útibúum 
ekki skylt að láta þetta sérstaka kennimerki koma fram 
í bréfum félagsins eða á eyðublöðum fyrir pantanir sem 
um getur í tilskipunum 89/666/EBE og 2009/101/EB. Þau 
skulu áfram nota innlenda skráningarnúmerið sitt í sínum 
eigin samskiptum.

15) Það skal gert mögulegt að koma á skýrri tengingu milli 
skráar félags og skráa útibúa þess, sem opnuð hafa verið 
í öðrum aðildarríkjum, sem felur í sér upplýsingaskipti 
um upphaf og lok slitameðferðar eða málsmeðferðar 
vegna ógjaldfærni félagsins og afskráningu þess, ef það 
hefur réttaráhrif í aðildarríkinu þar sem félagið er skráð. 
Þó að aðildarríki geti ákveðið málsmeðferðina sem þau 
fylgja, að því er varðar skráð útibú á þeirra yfirráðasvæði, 
skulu þau a.m.k. tryggja að útibú slitins félags séu 
tekin af skránni án ástæðulausrar tafar og ef við á, eftir 
skiptameðferð útibúsins sem um ræðir. Þessi skylda skal 
ekki gilda um útbú félaga sem hafa verið tekin af skrá 
en hafa löglegan arftaka s.s. ef um er að ræða breytingar 
á lagalegu formi félagsins, samruna eða skiptingu, eða 
tilfærslu skráðrar skrifstofu yfir landamæri.

16) Þessi tilskipun skal ekki gilda um útibú sem opnað er í 
aðildarríki af félagi sem lýtur ekki lögum aðildarríkis, 
eins og kveðið er á um í 7. gr. tilskipunar 89/666/EBE.

17) Breyta ber tilskipun 2005/56/EB til að tryggja að samskipti 
milli skráa fari fram í gegnum samtengingarkerfi skráa.

18) Aðildarríki skulu tryggja að verði breytingar á upplýs-
ingum sem settar eru í skrána varðandi félög skuli upp-
færa upplýsingarnar án ástæðulausrar tafar. Uppfærslan 
skal birt undir venjulegum kringumstæðum innan 
21 dags frá viðtöku allra skjala er varða þessar breytingar 
þ.m.t. lagalegt eftirlit í samræmi við landslög. Túlka 
ber þennan frest þannig að aðildarríki séu skyldug til 
að gera það sem í þeirra valdi stendur til að standa við 
frestinn sem kveðið er á um í þessari tilskipun. Hann 
gildir ekki um bókhaldsgögnin sem félög eru skyldug 
til að leggja fram fyrir hvert fjárhagsár. Þessi undanþága 
er réttlætt með yfirálaginu á innlendu skrárnar á meðan 
á skýrslutímabilinu stendur. Í samræmi við almennar 
lagalegar meginreglur, sem eru sameiginlegar öllum 
aðildarríkjum skal 21 daga fresturinn falla niður ef um er 
að ræða óviðráðanleg atvik.

19) Ákveði framkvæmdastjórnin að þróa og/eða reka vett-
vanginn í gegnum þriðja aðila, skal það gert í samræmi 

við reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 frá 
25. júní 2002 um fjárhagsreglugerðina sem gildir um 
fjárlög Evrópubandalaganna (8). Tryggja skal viðeig-
andi hlutdeild aðildarríkja í þessu ferli með því að 
koma á tækniforskrift fyrir reglur um opinber innkaup 
með framkvæmdargerðum sem samþykktar eru í sam-
ræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 
5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar 
meginreglur varðandi tilhögun eftirlits aðildarríkjanna 
með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir fram-
kvæmda valdi sínu (9).

20) Ákveði framkvæmdastjórnin að starfrækja vettvanginn 
í gegnum þriðja aðila, skal tryggja samfellda 
þjónustustarfsemi í gegnum samtengingarkerfi skráa og 
tilhlýðilegt opinbert eftirlit með framkvæmd vettvangsins. 
Ítarlegar reglur um rekstrarstjórnun vettvangsins skulu 
samþykktar með því að samþykkja framkvæmdargerðir 
í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur 
í 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. Hvernig sem 
atvikast skal tryggja þátttöku aðildarríkja við framkvæmd 
alls kerfisins með reglulegum skoðanaskiptum milli 
framkvæmdastjórnarinnar og fulltrúa aðildarríkja um 
málefni er varða rekstur samtengingarkerfis skráa og 
framtíðarþróun þess.

21) Samtenging aðal-, fyrirtækja- og félagaskráa krefst 
samræmingar landskerfa sem hafa mismunandi 
tæknilega eiginleika. Þetta felur í sér að samþykkja 
þarf tæknilegar ráðstafanir og forskriftir sem þurfa að 
taka mið af mismuninum á milli skráa. Til að tryggja 
samræmd skilyrði fyrir framkvæmd þessarar tilskipunar 
skal framkvæmdastjórninni falið framkvæmdarvald til 
að taka á þessum tæknilegu og rekstrarlegu álitamálum. 
Beita skal þessum valdheimildum í samræmi við 
rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 5. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

22) Þessi tilskipun takmarkar ekki rétt aðildarríkis til að 
innheimta gjöld gegn því að fá upplýsingar um félög í 
gegnum samtengingarkerfi skráa ef slíkra gjalda er krafist 
samkvæmt landslögum. Í tæknilegum ráðstöfunum og 
forskriftum fyrir samtengingarkerfi skráa skal því heimila 
að greiðslufyrirkomulagi sé komið á fót. Hvað þetta 
varðar skal þessi tilskipun ekki hafa áhrif á sérstakar 
tæknilegar lausnir þar sem greiðslufyrirkomulag skal 
ákvarðað við samþykkt framkvæmdargerðanna, að teknu 
tilliti til almenns tiltæks greiðslubúnaðar á netinu.

23) Það gæti verið ákjósanlegt fyrir þriðju lönd að geta, í 
framtíðinni, tekið þátt í þessu samtengingarkerfi skráa.

(8) Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1.
(9) Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13.
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24) Sanngjörn lausn að því er varðar fjármögnun sam-
tengingar kerfis skráa felur í sér þátttöku bæði 
Sambandsins og aðildarríkis þess í fjármögnun þess 
kerfis. Aðildarríkin skulu bera fjárhagslegar byrðar við 
aðlögun innlendu skránna að þessu kerfi, en miðlægu 
þættirnir — vettvangurinn og vefgáttin, sem starfar 
sem rafræn aðgangsstöð — skulu fjármagnaðir með 
fjárveitingum á fjárhagsliðum fjárlaga Sambandsins. Í því 
skyni að bæta við veigalitla þætti þessarar tilskipunar skal 
framkvæmdastjórninni falið umboð til að samþykkja 
gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins að því er varðar innheimtu gjalda 
gegn því að fá upplýsingar um félög. Þetta hefur ekki 
áhrif á möguleika innlendra skráa til að innheimta 
gjöld, en gæti falið í sér viðbótargjald til að fjármagna 
sameiginlega viðhald og framkvæmd vettvangsins. 
Það er einkum mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi 
viðeigandi samráð, á meðan á undirbúningsvinnu hennar 
stendur, þ.m.t. við sérfræðinga. Við undirbúning og 
samningu framseldra gerða skal framkvæmdastjórnin 
tryggja samhliða, tímanlega og viðeigandi afhendingu 
viðkomandi skjala til Evrópuþingsins og ráðsins.

25) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 
24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við 
vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra 
upplýsinga (10) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd 
einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, 
sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og 
um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (11) gilda um 
vinnslu persónuupplýsinga, þ.m.t. rafrænar sendingar 
persónuupplýsinga innan aðildarríkjanna. Vinnsla 
framkvæmdastjórnarinnar, og ef við á þriðju aðila sem 
taka þátt í rekstri vettvangsins, á persónuupplýsingum í 
skrám aðildarríkja skal fara fram í samræmi við þessar 
gerðir. Framkvæmdargerðirnar sem samþykkja á, í 
tengslum við samtengingarkerfi skráa, skulu, eftir því 
sem við á, tryggja slíkt samræmi einkum með því að 
ákvarða viðeigandi verkefni og ábyrgðir allra viðkomandi 
þátttakenda og skipulagslegar og tæknilegar reglur sem 
um þá gilda.

26) Það að koma á samtengingarkerfi skráa krefst þess 
að aðildarríki geri nauðsynlegar aðlaganir sem felast 
einkum í þróun á notendaviðmóti sem tengir hverja 
skrá við vettvanginn til að kerfið verði virkt. Því skal, 
í þessari tilskipun, kveðið á um framlengingu frests 
fyrir lögleiðingu og beitingu aðildarríkja á ákvæðunum 
varðandi tæknilega starfsemi kerfisins. Fresturinn skal 
fylgja samþykkt framkvæmdastjórnarinnar á öllum 
framkvæmdargerðum varðandi tæknilegar ráðstafanir 
og forskriftir fyrir samtengingarkerfi skráa. Fresturinn til 
að lögleiða og beita ákvæðum tilskipunarinnar, að því er 
varðar tæknilega starfsemi samtengingarkerfis skráa, skal 

(10) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
(11) Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.

vera nægjanlegur til að gera aðildarríkjum kleift að ná 
fram lagalegum og tæknilegum breytingum sem til þarf til 
þess að gera kerfið fullkomlega starfhæft innan hæfilegs 
frests.

27) Í samræmi við sameiginlega pólitíska yfirlýsingu aðildar-
ríkja og framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2011 
um skýringaskjöl (12), hafa aðildarríki skuldbundið 
sig, í rökstuddum tilvikum, til að láta tilkynningu um 
lögleiðingarráðstafanir fylgja með einu eða fleiri skjölum 
sem skýra út sambandið milli innihalds tilskipunar og 
samsvarandi hluta landsbundinna lögleiðingagerninga. 
Að því er varðar þessa tilskipun telur löggjafinn að 
sending slíkra gagna sé rökstudd.

28) Með þessari tilskipun eru grundvallarréttindi virt og 
farið að meginreglunum, sem felast í sáttmála Evrópu-
sambandsins um grundvallarréttindi, einkum 8. gr. sem 
kveður á um að sérhver maður eigi rétt á að vernda 
persónuupplýsingar er varða hann eða hana.

29) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum 
þessarar tilskipunar, þ.e. að bæta aðgengi að viðskipta-
upplýsingum yfir landamæri, tryggja að uppfærðar 
upplýsingar séu geymdar í útibúaskrám og koma á 
skýrum samskiptaleiðum milli skráa við málsmeðferð 
varðandi skráningu yfir landamæri, og þeim verður 
betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs og 
áhrifa aðgerðanna er Sambandinu heimilt að samþykkja 
ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og 
kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. 
Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram 
í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í 
þessari tilskipun til að ná megi þessum markmiðum.

30) Því ber að breyta tilskipunum 89/666/EBE, 2005/56/EB 
og 2009/101/EB til samræmis við það.

31) Haft var samráð við Evrópsku persónuverndarstofnunina 
í samræmi við 2. mgr. 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 45/2001 
og skilaði hún áliti 6. maí 2011 (13),

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á tilskipun 89/666/EBE

Tilskipun 89/666/EBE er breytt sem hér segir:

1)  Eftirfarandi málsgreinar bætast við í 1. gr.:

 „3.  Skjölin og upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr. 
2. gr., skulu gerðar aðgengilegar öllum í gegnum sam-
teng ingar kerfi aðal-, fyrirtækja- og félagaskráa, sem 
komið var á í samræmi við 2. mgr. 4. gr. a til skip unar 
Evrópu þingsins og ráðsins 2009/101/EB frá 16. sept-
ember 2009 um samræmingu verndarráðstafana sem ætlað 
er að vera jafngildar og aðildarríki krefjast af félögum 
í skilningi annarrar málsgreinar 54. gr. sáttmálans, til 

(12) Stjtíð. ESB C 369, 17.12.2011, bls. 14.
(13) Stjtíð. ESB C 220, 26.7.2011, bls. 1.



10.10.2013 Nr. 56/629EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

að vernda hagsmuni félagsmanna og þriðju aðila (14) 
(„samtengingarkerfi skráa“). Ákvæði 3. gr. b og 1. mgr. 
3. gr. c þeirrar tilskipunar skulu gilda að breyttu breytanda.

 4.  Aðildarríki skulu tryggja að útibú hafi sérstakt 
kennimerki þannig að hægt sé að sanngreina þau án nokkurs 
vafa í samskiptum milli skráa í gegnum samtengingarkerfi 
skráa. Sérstaka kennimerkið skal a.m.k. fela í sér þætti 
sem gera það kleift að auðkenna aðildarríki skráarinnar, 
upprunalegu innlendu skrána og númer útibúsins í þeirri 
skrá og, þar sem það á við, þætti til að forðast ranga 
auðkenningu.“

2)  Eftirfarandi grein bætist við:

 „5. gr. a

 1.  Félagaskráin skal, í gegnum samtengingarkerfi skráa, 
gera upplýsingar um upphaf og lok slitameðferðar eða 
málsmeðferðar vegna ógjaldfærni félags og afskráningar 
þess aðgengilegar án tafar ef það hefur réttaráhrif í 
aðildarríkinu þar sem félagið er skráð.

 2.  Útibúaskráin skal í gegnum samtengingarkerfi skráa 
tryggja tafarlausa móttöku á upplýsingunum sem um getur 
í 1. mgr.

 3.  Upplýsingaskiptin sem um getur í 1. og 2. mgr. skulu 
vera gjaldfrjáls fyrir skrárnar.

 4.  Aðildarríkin skulu ákvarða málsmeðferðina sem fara 
á eftir við móttöku upplýsinganna sem um getur í 1. og 
2. málsgrein. Slík málsmeðferð skal tryggja að þegar félagi 
er slitið eða tekið af skránni á annan máta að útibú þess séu 
á sama hátt tekin af skránni án ástæðulausrar tafar.

 5.  Annar málsliður 4. mgr. skal ekki gilda um útibú 
félaga sem tekin hafa verið af skrá vegna breytinga á 
lagalegu formi viðkomandi félags, samruna eða skiptingu 
eða flutnings skráðrar skrifstofu þess yfir landamæri.“

3)  Eftirfarandi þætti er skotið inn:

(14) Stjtíð. ESB L 258, 1.10.2009, bls. 11.
 Athugasemd ritstjórnar: Titli tilskipunar nr. 2009/101/ESB hefur verið 

breytt til að taka tillit til númerabreytinga á greinum í stofnsáttmála 
Evrópubandalagsins í samræmi við 5. gr. Lissabonsáttmálans, en upphaflega 
tilvísunin var í aðra málsgrein 48. gr. sáttmálans.

„III. ÞÁTTUR A

GAGNAVERND

11. gr. a

 Vinnsla persónuupplýsinga sem framkvæmd er í tengslum 
við þessa tilskipun skal falla undir tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd 
einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og 
um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (15).“

2. gr.

Breytingar á tilskipun 2005/56/EB

Tilskipun 2005/56/EB er breytt sem hér segir:

1)  Í stað 13. gr. komi eftirfarandi:

 „13. gr.

 Skráning

 Lög hvers aðildarríkis sem hafði lögsögu yfir samruna-
félögunum, skulu ákvarða, m.t.t. yfirráðasvæðis hvers 
aðildar ríkis, fyrirkomulagið, í samræmi við 3. gr. 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB frá 
16. september 2009 um samræmingu verndarráðstafana 
sem ætlað er að vera jafngildar og aðildarríki krefjast af 
félögum í skilningi annarrar málsgreinar 54. gr. sáttmálans, 
til að vernda hagsmuni félagsmanna og þriðju aðila (16), 
um birtingu tilkynningar um samruna yfir landamæri í 
opinberu skránni þar sem hverju félagi fyrir sig er skylt að 
leggja inn skjöl.

 Skráningarskrifstofan, þar sem félagið, sem verður til 
við samrunann yfir landamæri, er skráð, skal tafarlaust 
tilkynna, í gegnum samtengingarkerfi aðal-, fyrirtækja- og 
félagaskráa, sem komið var á í samræmi við 2. mgr. 4. gr. a 
tilskipunar 2009/101/EB, skrifstofunni þangað sem hverju 
félagi fyrir sig var skylt að leggja inn skjöl um að samruni 
yfir landamæri hafi tekið gildi. Afskrá skal félagið úr fyrri 
skránni, ef við á, þegar framangreind tilkynning hefur 
borist en eigi fyrr.“

(15) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
(16) Stjtíð. ESB L 258, 1.10.2009, bls. 11.
 Athugasemd ritstjórnar: Titli tilskipunar nr. 2009/101/ESB hefur verið 

breytt til að taka tillit til númerabreytinga á greinum í stofnsáttmála 
Evrópubandalagsins í samræmi við 5. gr. Lissabonsáttmálans, en upphaflega 
tilvísunin var í aðra málsgrein 48. gr. sáttmálans.
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2)  Eftirfarandi grein bætist við:

 „17. gr. a

 Gagnavernd

 Vinnsla persónuupplýsinga sem framkvæmd er í tengslum 
við þessa tilskipun skal falla undir tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd 
einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og 
um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (17).“

3. gr.

Breytingar á tilskipun 2009/101/EB

Tilskipun 2009/101/EB er breytt sem hér segir:

1)  Eftirfarandi grein bætist við:

„2. gr. a

 1.  Aðildarríki skulu grípa til nauðsynlegra ráðstafana til 
að tryggja að allar breytingar á skjölunum og upplýsingunum 
sem um getur í 2. gr. séu færðar inn í lögbæru skrána, 
sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr. 3. gr., og birtar 
í samræmi við 3. mgr. og 5. mgr. 3. gr. undir venjulegum 
kringumstæðum innan 21 dags frá viðtöku allra skjala er 
varða þessar breytingar þ.m.t., ef við á, lagalegt eftirlit, 
sem krafist er samkvæmt landslögum, varðandi færslur inn 
í skrána.

 2.  Ákvæði 1. mgr. skulu ekki gilda um bókhaldsgögn 
sem tilgreind eru í f-lið 2. gr.“

2)  Eftirfarandi undirgrein bætist við 1. mgr. 3. gr.:

 „Aðildarríki skulu tryggja að félög hafi sérstakt kennimerki 
þannig að hægt sé að sanngreina þau án nokkurs vafa í 
samskiptum milli skráa í gegnum samtengingarkerfi aðal-
, fyrirtækja- og félagaskráa sem komið var á í samræmi 
við 2. mgr. 4. gr. a („samtengingarkerfi skráa“). Sérstaka 
kennimerkið skal a.m.k. fela í sér þætti sem gera það kleift 
að auðkenna aðildarríki skráarinnar, upprunalegu innlendu 
skrána og númer félagsins í þeirri skrá og, þar sem það á 
við, þætti til að forðast ranga auðkenningu.“

3)  Eftirfarandi greinar bætist við:

 „3. gr. a

 1.  Aðildarríki skulu tryggja að uppfærðar upplýsingar 
séu gerðar aðgengilegar, þar sem þau ákvæði landslaga eru 
útskýrð sem þriðju aðilar, í samræmi við 5., 6. og 7. mgr. 
3. gr., geta reitt sig á og þær upplýsingar og gerðir skjala 
sem um getur í 2. gr.

 2.  Aðildarríki skulu veita upplýsingarnar sem krafist 
er til birtingar á vefgáttinni um evrópskt réttarkerfi 
(„vefgáttinni“) í samræmi við reglur um vefgáttina og 
tæknilegar kröfur.

(17) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.

 3.  Framkvæmdastjórnin skal birta þessar upplýsingar á 
vefgáttinni á öllum opinberum tungumálum Sambandsins.

 3. gr. b

 1.  Rafræn afrit skjalanna og upplýsinganna sem 
um getur í 2. gr. skulu einnig gerð aðgengileg í gegnum 
samtengingarkerfi skráa.

 2.  Aðildarríki skulu tryggja að skjölin og upplýsingarnar 
sem um getur í 2. gr. séu aðgengilegar í gegnum 
samtengingarkerfi skráa á stöðluðu skilaboðasniði og að 
þær séu aðgengilegar með rafrænum hætti. Aðildarríki 
skulu einnig tryggja að lágmarksöryggisstaðlar fyrir 
gagnasendingar séu virtir.

 3.  Framkvæmdastjórnin skal leggja til leitarþjónustu 
á öllum opinberum tungumálum Sambandsins að því er 
varðar félög sem skráð eru í aðildarríkjunum í því skyni að 
eftirfarandi verði aðgengilegt í gegnum vefgáttina:

a)  skjölin og upplýsingarnar sem um getur í 2. gr.,

b)  útskýringar á öllum opinberum tungumálum Banda-
lagsins, þar sem þessar upplýsingar og gerðir þessara 
skjala eru taldar upp.

 3. gr. c

 1.  Gjöldin, sem ber að greiða til að fá skjölin og upp-
lýsingarnar sem um getur í 2. gr. í gegnum samtengingar-
kerfi skráa, skulu ekki vera hærri en sem nemur stjórn-
sýslukostnaðinum við gerð þeirra.

 2.  Aðildarríki skulu tryggja að eftirfarandi upplýsingar 
séu aðgengilegar án endurgjalds í gegnum samtengingarkerfi 
skráa:

a)  heiti félagsins og rekstrarform þess að lögum,

b)  skráð skrifstofa félagsins og aðildarríkið þar sem hún er 
skráð og 

c)  skráningarnúmer félagsins.

 Aðildarríki geta ákveðið að gera fleiri skjöl og upplýsingar 
aðgengilegar án endurgjalds til viðbótar við þessar 
upplýsingar.

 3. gr. d

 1.  Félagaskráin skal, í gegnum samtengingarkerfi 
skráa, gera upplýsingar um upphaf og lok slitameðferðar 
eða málsmeðferðar vegna ógjaldfærni félags og um 
afskráningar þess aðgengilegar, án tafar, ef það hefur 
réttaráhrif í aðildarríkinu þar sem félagið er skráð.

 2.  Útibúaskráin skal, í gegnum samtengingarkerfi skráa, 
tryggja tafarlausa móttöku á upplýsingunum sem um getur 
í 1. mgr.

 3.  Upplýsingaskiptin sem um getur í 1. og 2. málsgrein 
skulu vera gjaldfrjáls fyrir skrárnar.“
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4)  Eftirfarandi greinar bætist við:

 „4. gr. a

 1.  Koma skal evrópska miðlæga vettvanginum („vett-
vangurinn“) á fót.

 2.  Samtengingarkerfi skráa skal samanstanda af:

– skrám aðildarríkja,

– vettvanginum,

– vefgáttinni sem starfar sem evrópska rafræna aðgangs-
stöðin.

 3.  Aðildarríki skulu tryggja samtengingu skráa sinna 
innan samtengingarkerfis skráa í gegnum vettvanginn.

 4.  Aðildarríki geta komið valkvæðum aðgangsstöðvum 
fyrir samtengingarkerfi skráa á fót. Þau skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni án ástæðulausrar tafar um stofn-
setningu slíkra aðgangsstöðva og um umtalsverðar 
breytingar á starfsemi þeirra.

 5.  Aðgangur að upplýsingum frá samtengingarkerfi 
skráa skal tryggður í gegnum vefgáttina og í gegnum virku 
aðgangsstöðvarnar sem aðildarríkin koma á fót.

 6.  Stofnsetning samtengingarkerfa skráa skal ekki hafa 
áhrif á núverandi tvíhliða samninga sem aðildarríki hafa 
gert varðandi skipti á upplýsingum um félög.

 4. gr. b

 1.  Framkvæmdastjórnin skal taka ákvörðun um að þróa 
og/eða reka vettvanginn annað hvort sjálf eða í gegnum 
þriðja aðila.

 Ákveði framkvæmdastjórnin að þróa og/eða reka vett-
vanginn í gegnum þriðja aðila skal valið á þriðja aðilanum 
og framkvæmd framkvæmdastjórnarinnar á samningnum 
fara fram í samræmi við reglugerð ráðsins (EB, KBE) 
nr. 1605/2002 frá 25. júní 2002 um fjárhagsreglugerðina 
sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna (18).

 2.  Ákveði framkvæmdastjórnin að þróa vettvanginn í 
gegnum þriðju aðila skal hún, með framkvæmdargerðum, 
koma á tækniforskriftum að því er varðar reglur um opinber 
innkaup og gildistíma samningsins sem gera á við þriðja 
aðilann.

 3.  Ákveði framkvæmdastjórnin að starfrækja vett-
vanginn í gegnum þriðja aðila skal hún með fram kvæmdar-
gerðum samþykkja ítarlegar reglur um rekstrarstjórnun 
vettvangsins.

 Rekstrarstjórnun vettvangsins skal einkum fela í sér:

(18) Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1.

– eftirlit með starfsemi vettvangsins,

– öryggi og vernd gagna sem dreift er og skipst er á í 
gegnum vettvanginn,

– samræmingu á samskiptum milli skráa aðildarríkjanna 
og þriðja aðilans.

 Framkvæmdastjórnin hefur eftirlit með starfsemi 
vettvangsins.

 4.  Framkvæmdargerðirnar sem um getur í 2. og 3. mgr. 
skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina 
sem um getur í 2. mgr. 4. gr. e.

 4. gr. c

 Framkvæmdastjórnin skal, með framkvæmdargerðum, 
samþykkja eftirfarandi:

a)  tækniforskriftirnar þar sem aðferðirnar við samskipti 
með rafrænum hætti fyrir samtengingarkerfi skráa eru 
skilgreindar,

b)  tækniforskriftir um samskiptareglur,

c)  tæknilegar ráðstafanir sem tryggja lágmarks öryggis-
staðla upplýsingatækninnar fyrir samskipti og dreifingu 
upplýsinga innan samtengingarkerfis skráa,

d)  tækniforskriftirnar þar sem aðferðin við upplýsinga-
skipti er skilgreind á milli félagaskráarinnar og úti búa-
skráarinnar eins og um getur í 3. gr. d þessarar til skip-
unar og 5. gr. a elleftu tilskipunar ráðsins 89/666/EBE 
frá 21. desember 1989 um birtingarkröfur gagnvart 
útibúum sem stofnuð eru í aðildarríki af vissum gerðum 
félaga er lög annars ríkis taka til (19),

e)  ítarlega skrá yfir gögn sem senda á í því skyni að 
skiptast á upplýsingum á milli skráa eins og um getur í 
3. gr. d þessarar tilskipunar, í 5. gr. a tilskipunar 89/666/
EBE og í 13. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/56/EB frá 26. október 2005 um samruna félaga 
með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri (20),

f)  tækniforskriftirnar þar sem uppbygging staðlaða skila-
boðasniðsins að því er varðar upplýsingaskipti milli 
skráa, vettvangsins og vefgáttarinnar er skilgreind,

g)  tækniforskriftirnar þar sem gagnasafnið sem er nauð-
synlegt til framkvæmdar á starfsemi vettvangsins og 
geymsluaðferðir, notkun og vernd slíkra gagna eru 
skilgreind,

h)  tækniforskriftirnar þar sem skipulag og notkun sér-
stakra kennimerkja fyrir samskipti milli skráa er 
skilgreind,

(19) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 36.
(20) Stjtíð. ESB L 310, 25.11.2005, bls. 1.
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i)  forskriftirnar þar sem tæknileg aðferð við rekstur 
samtengingarkerfis skráa að því er varðar dreifingu og 
skipti á upplýsingum er skilgreind, og forskriftina þar 
sem þjónusta á sviði upplýsingatækni sem vettvangurinn 
veitir er skilgreind og afhending skilaboða á viðeigandi 
tungumáli er tryggð,

j)  samræmdu viðmiðanirnar fyrir leitarþjónustuna sem 
vefgáttin veitir,

k)  greiðslufyrirkomulag með tilliti til greiðsluaðstöðu 
eins og greiðslna á netinu,

l)  einstök atriði útskýringana þar sem upplýsingarnar og 
gerðir skjalanna sem um getur í 2. gr. eru taldar upp,

m)  tæknileg skilyrði fyrir aðgengi að þjónustunni sem 
samtengingarkerfi skráa veitir,

n)  málsmeðferðarkröfur og tæknilegar kröfur fyrir 
tengingu valkvæðu aðgangsstöðvanna við vettvanginn.

 Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi 
við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 
4. gr. e.

 Framkvæmdastjórnin skal samþykkja þessar framkvæmd-
argerðir fyrir 7. júlí 2015.

 4. gr. d

 1.  Stofnun og framtíðarþróun vettvangsins og breyting-
arnar á vefgáttinni sem leiða af þessari tilskipun skulu 
fjármagnaðar af fjárlögum Sambandsins.

 2.  Viðhald og virkni vettvangsins skal fjármögnuð af 
fjárlögum sambandsins og fjármagna má hana að hluta 
með gjöldum fyrir aðgang að samtengingarkerfi skráa sem 
einstakir notendur greiða. Ekkert í þessari málsgrein skal 
hafa áhrif á gjöld á landsstigi.

 3.  Framkvæmdastjórnin getur, með framseldum 
gerðum og í samræmi við 13. gr. a, samþykkt reglur um 
það hvort fjármagna eigi vettvanginn að hluta með því að 
krefjast gjalda og í þeim tilvikum þá fjárhæð gjalda sem 
einstakir notendur skulu greiða í samræmi við 2. málsgrein.

 4.  Gjöldin sem lögð eru á í samræmi við í 2. málsgrein 
skulu ekki hafa áhrif á gjöldin, ef einhver eru, sem aðildarríki 
krefjast fyrir aðgengi að skjölum og upplýsingum eins og 
um getur í 1. mgr. 3. gr. c.

 5.  Ekki skal krefjast gjalda sem lögð eru á í samræmi 
við 2. mgr. fyrir aðgang að upplýsingunum sem um getur í 
a-, b- og c-lið 2. mgr. 3. gr. c.

 6.  Hvert aðildarríki fyrir sig skal bera kostnaðinn af því 
að breyta sínum innlendu skrám og af viðhaldi og starfsemi 
sem leiðir af þessari tilskipun.

 4. gr. e

 1.  Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar. Sú 
nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins 
og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um 
reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun eftirlits 
aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún 
beitir framkvæmdavaldi sínu (21).

 2.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

5)  Eftirfarandi grein bætist við:

 „7. gr. a

 Vinnsla persónuupplýsinga sem framkvæmd er í tengslum 
við þessa tilskipun skal falla undir tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd 
einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og 
um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (22).“

6)  Eftirfarandi kafli er felldur inn:

 „4. KAFLI A

 Framseldar gerðir

 13. gr. a

 1.  Framkvæmdastjórnin skal hafa vald til að samþykkja 
framseldar gerðir með fyrirvara um skilyrðin sem mælt er 
fyrir um í þessari grein.

 2.  Framkvæmdastjórnin skal hafa heimild um 
óákveðinn tíma til að samþykkja framseldu gerðirnar sem 
um getur í 3. mgr. 4. gr. d.

 3.  Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt 
að afturkalla framsal valds sem um getur í 3. mgr. 4. gr. d. 
Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endir á framsal 
þess valds sem tilgreint er í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin 
öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins eða síðar, á degi sem er tilgreindur í 
ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra 
gerða sem þegar eru í gildi.

 4.  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda 
gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og 
ráðinu.

(21) Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13.
(22) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
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 5.  Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 3. mgr. 
4. gr. d, skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið 
eða ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan þriggja 
mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og 
ráðsins eða ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst 
framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá 
fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum. Þessi frestur skal 
framlengdur um þrjá mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins 
eða ráðsins.“

4. gr.

Skýrsla og regluleg skoðanaskipti

1.  Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en fimm árum eftir 
lokadagsetningu fyrir beitingu ákvæðanna sem um getur í 
2. mgr. 5. gr., birta skýrslu varðandi starfsemi samtengingarkerfis 
skráa, einkum með tilliti til tæknilegs rekstur og fjármálahliða 
þess.

2.  Þessari skýrslu skulu fylgja tillögur um breytingu á 
þessari tilskipun ef við á.

3.  Framkvæmdastjórnin og fulltrúar aðildarríkjanna skulu 
hittast reglulega til að ræða álitamál sem falla undir þessa 
tilskipun á viðeigandi vettvangi.

5. gr.

Lögleiðing

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja, birta og beita nauðsyn-
legum lögum og stjórnsýslufyrirmælum til að fara að tilskipun 
þessari eigi síðar en 7. júlí 2014.

2.  Þrátt fyrir ákvæði 1. málsgreinar skulu aðildarríki eigi 
síðar en tveimur árum eftir að framkvæmdargerðirnar, sem 
um getur í 4. gr. c tilskipunar 2009/101/EB, voru samþykktar, 
samþykkja, birta og beita nauðsynlegum ákvæðum til að fara 
að:

– 3. og 4. mgr. 1. gr. og 5. gr. a tilskipunar 89/666/EBE,

– 13. gr. tilskipunar 2005/56/EB,

– annarri undirgrein 1. mgr. 3. gr., 3. gr. b, 3. gr. c, 3. gr. d og 
3. – 5. mgr. 4. gr. a tilskipunar/2009/101/EB.

Við samþykkt þessara framkvæmdargerða skal framkvæmda-
stjórnin birta lokadagsetningu fyrir beitingu ákvæðanna sem 
um getur í þessari málsgrein í Stjórnartíðindum Evrópusam-
bandsins.

3.  Þegar aðildarríkin samþykkja ráðstafanirnar sem um 
getur í 1. mgr. skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða 
þeim fylgja slík tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega. 
Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

4.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.

6. gr.

Gildistaka

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

7. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 13. júní 2012.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 forseti. forseti.

 M. SCHULZ N. WAMMEN

________________________


