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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

Með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB frá 16. september 2009 um samræmingu verndarráðstafana 
sem ætlað er að vera jafngildar og aðildarríki krefjast af félögum í skilningi annarrar málsgreinar 48. gr. sáttmálans, til að 
vernda hagsmuni félagsmanna og þriðju aðila (1), einkum 4. gr. c,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með 4. gr. c í tilskipun 2009/101/EB er gerð krafa um að framkvæmdastjórnin samþykki tækniforskriftir og 
verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa sem komið er á með þessari tilskipun.

2) Einnig er fyrirhugað að nota samtengingarkerfi skráa til að koma í framkvæmd tilteknum kröfum sem settar eru fram 
í tilskipun ráðsins 89/666/EBE (2) og í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/56/EB (3).

3) Til að koma á fót samtengingarkerfi skráa er nauðsynlegt að skilgreina og samþykkja tækniforskriftir og verklagsreglur, 
sem tryggja samræmd skilyrði fyrir innleiðingu kerfisins, og taka um leið tillit til mismunandi tæknilegra eiginleika í 
skrám aðildarríkjanna.

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um samtengingu aðal-, 
fyrirtækja- og félagaskráa. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Tækniforskriftir og verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa, sem um getur í 2. mgr. 4. gr. a í tilskipun 2009/101/EB, 
skulu vera eins og sett er fram í viðaukanum.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 144, 10.6.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2016 frá 8. júlí 2016 
um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 258, 1.10.2009, bls. 11.
(2) 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 aðildarríkis taka til (Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 36)..
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/56/EB frá 26. október 2005 um samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri (Stjtíð. ESB L 310, 

25.11.2005, bls. 1).

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2015/884

frá 8. júní 2015

um að koma á nauðsynlegum tækniforskriftum og verklagsreglum fyrir samtengingarkerfi skráa 
sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB (*)

2016/EES/52/34
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2. gr.

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

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 8. júní 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  Jean-Claude JUNCKER

  forseti.

_____________
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VIÐAUKI

um að ákvarða tækniforskriftir og verklagsreglur sem um getur í 1. gr.

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

Vísa skal til kerfisins fyrir samtengingu skráa sem samtengingarkerfis fyrirtækjaskráa (e. Business Registers 
Interconnection System (BRIS)).

1. Samskiptaaðferðir

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

Samskipti milli gáttar og vettvangs og milli skrár og vettvangs skulu vera samskipti milli tveggja aðila. Samskipti frá 
vettvangi til skráa geta verið milli tveggja aðila eða milli eins og margra. 

2. Samskiptareglur

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

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

3. Öryggisstaðlar

Við samskipti og dreifingu upplýsinga í gegnum BRIS-kerfið skulu tæknilegar ráðstafanir til að tryggja 
lágmarksöryggisstaðla fyrir upplýsingatækni m.a. fela eftirfarandi í sér:   

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

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

c)  ráðstafanir til að tryggja að uppruni sendanda upplýsinga sé óhrekjanlegur innan BRIS-kerfisins og að móttaka 
upplýsinga sé óhrekjanleg,

d)  ráðstafanir til að tryggja skráningu öryggisatburða samkvæmt viðurkenndum alþjóðlegum tilmælum um öryggis-
staðla fyrir upplýsingatækni, 

e)  ráðstafanir til að tryggja sannvottun og heimild sérhvers skráðs notanda og ráðstafanir til að sannprófa deili á 
kerfum, sem eru tengd gáttinni, vettvanginum eða skránum í BRIS-kerfinu. 

4. Aðferðir við upplýsingaskipti milli félagsskrárinnar og útibússkrárinnar 

Nota skal eftirfarandi aðferð við upplýsingaskipti milli félagsskrárinnar og útibússkrárinnar eins og um getur í 3. gr. d í 
tilskipun 2009/101/EB og 5. gr. a í tilskipun 89/666/EBE: 

a)   félagsskráin skal veita vettvanginum tafarlaust aðgengi að upplýsingum um upphaf og lok sérhverrar slita- eða 
ógjaldfærnimeðferðar og um afskráningu félagsins („birtar upplýsingar“),

b)  til að tryggja tafarlausa móttöku birtra upplýsinga skal skrá útibúsins fara fram á þessar upplýsingar frá vettvanginum.  
Sú beiðni getur falið í sér að láta vettvanginn vita hvaða félög það eru sem útibússkráin óskar eftir að fá birtar 
upplýsingar um, 

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

Viðeigandi tækniráðstafanir og verklagsreglur skulu vera fyrir hendi til að taka á öllum samskiptavillum milli skrárinnar 
og vettvangsins.
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5. Listi yfir þau gögn sem send skulu milli skráa 

5.1. Tilkynning um upplýsingagjöf útibúa 

Að því er varðar þennan viðauka skal vísa til upplýsingaskipta milli skráa, sem um getur í 3. gr. d í tilskipun 2009/101/
EB og í 5. gr. a í tilskipun 89/666/EBE, sem „tilkynning um upplýsingagjöf útibús“. Vísa skal til ferlisins, sem kemur 
tilkynningunni af stað, sem „upplýsingagjöf útibús“.

Í sérhverri tilkynningu um upplýsingagjöf útibús, sem um getur í 3. gr. d í tilskipun 2009/101/EB og í 5. gr. a í tilskipun 
89/666/EBE, skulu aðildarríki miðla eftirfarandi gögnum:

Gagnategund Lýsing Stakajöldi (1) Viðbótarlýsing

Útgáfudagur og tími Dagur og tími þegar tilkynning var 
send

1 Dagsetning og tími

Útgáfustofnun Heiti/Auðkenni stofnunar sem gefur 
út tilkynninguna

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðkomandi landslög eða 
ESB-löggjöf

0...n Texti

Ferlistengd gögn 1 Hópur eininga

Gildistökudagur Dagsetning þegar ferli, sem snertir 
fyrirtækið, hefur tekið gildi

1 Dagsetning

Tegund ferlis Tegund ferlis sem leiðir til 
upplýsingagjafar útibús eins og um 
getur í 1. mgr. 5. gr. a í tilskipun 
89/666/EBE  

1 Kóði
(Upphaf slitameðferðar
Lok slitameðferðar
Upphaf og lok slitameðferðar
Afturköllun slitameðferðar
Upphaf málsmeðferðar vegna 
ógjaldfærni
Lok málsmeðferðar vegna ógjaldfærni
Upphaf og lok málsmeðferðar vegna 
ógjaldfærni
Afturköllun málsmeðferðar vegna 
ógjaldfærni
Afskráning)

Gögn um félagið 1 Hópur eininga

Einkvæmt evrópskt 
auðkenni (EUID)

Einkvæmt auðkenni fyrirtækis sem 
er tekið fyrir í þessari tilkynningu 

1 Auðkenni
Sjá 8. hluta þessa viðauka um 
uppbyggingu einkvæms evrópsks 
auðkennis

Auðkenni til vara Önnur auðkenni fyrirtækisins (t.d. 
auðkenni lögaðila)

0...n Auðkenni

Félagsform Tegund félagsforms 1 Kóði
Eins og um getur í 1. gr. tilskipunar 
2009/101/EB
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Gagnategund Lýsing Stakajöldi (1) Viðbótarlýsing

Heiti Heiti félagsins sem er tekið fyrir í 
þessari tilkynningu

1 Texti

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins 1 Texti

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem félagið er 
skráð

1 Texti

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin.  Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að 
gefa megi upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna.

Í tilkynningarskilaboðunum geta einnig verið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir réttmæta sendingu skilaboðanna.

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

5.2 Tilkynning um samruna yfir landamæri

Að því er varðar þennan viðauka skal vísa til upplýsingaskipta milli skránna, sem um getur í 13. gr. tilskipunar 2005/56/
EB, sem „tilkynning um samruna yfir landamæri“. Að því varðar sérhverja tilkynningu um samruna yfir landamæri, sem 
um getur í 13. gr. tilskipunar 2005/56/EB, skulu aðildarríki skiptast á eftirfarandi gögnum: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi Viðbótarlýsing

Útgáfudagur og tími Dagur og tími þegar tilkynning var 
send 

1 Dagsetning og tími

Útgáfustofnun Stofnun sem gaf tilkynninguna út 1 Gagnaskipan viðkomandi aðila

Viðtökustofnun Stofnun sem tilkynningunni er beint 
til

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðkomandi landslög eða 
ESB-löggjöf

0...n Texti

Gögn tengd samruna 1 Hópur eininga

Gildistökudagur Dagsetning sem samruninn tók gildi 1 Dagsetning

Tegund samruna Tegund samruna samkvæmt 
skilgreiningu í 2. mgr. 2. gr. 
tilskipunar 2005/56/EB

1 Kóði

(Samruni yfir landamæri með kaupum

Samruni yfir landamæri með myndun 
nýs félags

Samruni dótturfélags yfir landamæri)

Félagið sem myndað er 1 Hópur eininga

EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 
myndað er eftir samrunann 

1 Auðkenni

Sjá 8. lið þessa viðauka um upp-
byggingu EUID
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Gagnategund Lýsing Stakafjöldi Viðbótarlýsing

Auðkenni til vara Önnur auðkenni 0...n Auðkenni

Félagsform Tegund félagsforms 1 Kóði

Eins og um getur í 1. gr. tilskipunar 
2009/101/EB

Heiti Heiti félagsins sem varð til við 
samrunann

1 Texti

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem 
verður til við samrunann

1 Texti

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem félagið sem 
verður til við samrunann er skráð

1 Texti

Samrunafélagið 1...n Hópur eininga

EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 
var sameinað öðru félagi

1 Auðkenni

Sjá 8. hluta þessa viðauka um 
uppbyggingu EUID

Auðkenni til vara Önnur auðkenni 0...n Auðkenni

Félagsform Tegund félagsforms 1 Kóði

Eins og um getur í 1. gr. tilskipunar 
2009/101/EB

Heiti Heiti félagsins sem tók þátt í 
samrunanum

1 Texti

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem tók 
þátt í samrunanum

0...1 Texti

Skráarheiti Skrá þar sem samrunafélagið er 
skráð

1 Texti

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

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

6. Gerð staðlaða skilaboðasniðsins

Upplýsingaskipti milli skránna, vettvangsins og gáttarinnar skulu byggð á stöðluðum aðferðum við uppbyggingu gagna 
og skulu sett fram á stöðluðu skilaboðasniði, t.d. XML.

7. Gögn fyrir vettvanginn 

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

a)   gögn sem gera kleift að bera kennsl á þau kerfi sem eru tengd vettvanginum.  Meðal þessara gagna geta verið 
vefslóðir eða númer eða kóðar sem auðkenna sérhvert kerfi innan BRIS á einkvæman hátt,

b)  skrá yfir einstök atriði sem skráð eru í 2. mgr. 3. gr. c í tilskipun 2009/1001/EB. Nota skal þessi gögn til að tryggja 
samræmdan og skjótan árangur þessarar leitarþjónustu.  Ef þessi gögn eru ekki gerð tiltæk fyrir vettvanginn til 
lyklunar skulu aðildarríki gera sömu upplýsingar tiltækar fyrir leitarþjónustuna á þann hátt að sama þjónustustig sé 
tryggt og það sem er hjá vettvanginum,
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c)  einkvæm auðkenni félaga, sem um getur í 1. mgr. 3. gr.  í tilskipun 2009/101/EB, og einkvæm auðkenni útibúa 
sem um getur í 4. mgr. 1. gr. í tilskipun 89/666/EBE.  Nota skal þessi auðkenni til að tryggja rekstrarsamhæfi skráa 
gegnum grunninn, 

d)  önnur vinnslugögn sem eru nauðsynleg fyrir vettvanginn til að tryggja eðlilega og skilvirka starfsemi 
leitarþjónustunnar og rekstrarsamhæfi skráa.  Meðal þessara gagna geta verið kóðaskrár, tilvísunargögn, orðalista 
og tengdar þýðingar á þessum lýsigögnum sem og skráningar- og skýrslugjafargögn. 

Vinna skal úr þeim gögnum og lýsigögnum sem vettvangurinn vinnur með og geyma þau í samræmi við öryggisstaðla 
sem lýst er í 3. lið þessa viðauka. 

8. Gerð og notkun einkvæms auðkennis 

Vísa skal til einkvæms auðkennis vegna samskipta milli skráa sem EUID (einkvæmt evrópskt auðkenni, e. European 
Unique Identifier).

Gerð einkvæms evrópsks auðkennis verður í samræmi við ISO-staðal 6523 og inniheldur eftirfarandi þætti:

EUID-þáttur Lýsing Viðbótar-
lýsing

Landskóði Þættir sem gera kleift að sanngreina aðildarríki skrárinnar. Skyldubundið

Skráarauðkenni Þættir sem gera kleift að sanngreina upprunalandsskrá annaðhvort félagsins 
eða útibúsins, hvort heldur sem er 

Skyldubundið

Skráningarnúmer Númer félags/útibús vísar til skráningarnúmers félagsins/útibúsins í 
upprunalandsskránni 

Skyldubundið

Sanngreiningartölustafur Þættir sem gera kleift að forðast auðkenningarvillur Valkvætt

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

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

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

Svo að skilaboðunum sé komið til skila á því tungumáli sem við á skal vettvangurinn veita upplýsingar um tilvísunargögn, 
s.s. kóðaskrár, stýrð orðasöfn og orðalista. Þau verða þýdd á önnur opinber tungumál ESB, ef við á.  Nota skal viðurkennda 
staðla og stöðluð skilaboð, þar sem unnt er.

Gátt að rafrænu réttarkerfi

Evrópski miðlægi vettvangurinn

Valfrjáls 
aðgangsstaður

Valfrjáls 
aðgangsstaður

Aðildarríki 1 Aðildarríki 2 Aðildarríki i Aðildarríki n
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Framkvæmdastjórnin mun deila með aðildarríkjunum frekari upplýsingum um tæknilega aðferð við rekstur og inn-
leiðingu þeirrar þjónustu á sviði upplýsingatækni sem vettvangurinn veitir. 

10. Leitarforsendur

Þegar leit er framkvæmd verður að velja a.m.k. eitt land. 

Gáttin skal gefa eftirfarandi samræmdar forsendur fyrir leitina:

– Heiti félags.

– Skráningarnúmer. Hér er vísað til skráningarnúmers félagsins eða útibúsins í landsskránni. 

Aðrar leitarforsendur geta verið aðgengilegar á gáttinni. 

11. Fyrirkomulag greiðslu

Vegna skjala og upplýsinga, sem aðildarríkin taka greiðslu fyrir og eru gerð aðgengileg á gáttinni að rafrænu réttarkerfi 
í gegnum BRIS-kerfið, skal kerfið leyfa notendum að greiða rafrænt með greiðslufyrirkomulagi sem almennt er notað, 
s.s. með kredit- og debetkortum. 

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

12. Útskýringar

Að því er varðar upplýsingar og tegundir skjala sem tilgreindar eru í 2. gr. tilskipunar 2009/101/EB skulu aðildarríki 
gefa eftirfarandi útskýringar:

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

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

13. Aðgengi að þjónustu

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

Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um viðhaldsaðgerðir sem hér segir:

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

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

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

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

Ef aðildarríki hafa ákveðið fasta vikulega þjónustutíma skulu þau tilkynna framkvæmdastjórninni um þann tíma og 
vikudag sem þessir föstu vikulegu þjónustutímar eru fyrirhugaðir.  Með fyrirvara um skyldur skv. a- til c- lið annarrar 
málsgreinar geta aðildarríki valið að senda ekki tilkynningu til framkvæmdastjórnarinnar í hverju slíku tilviki ef kerfi 
aðildarríkjanna verða ekki tiltæk meðan á slíkum föstum þjónustutíma stendur.

Ef óvænt bilun verður í tæknibúnaði í kerfum aðildarríkjanna skulu aðildarríkin tafarlaust tilkynna framkvæmdastjórninni 
um að kerfin hjá þeim séu ekki tiltæk og hvenær áætlað er að þjónustan komist aftur í lag, ef það er vitað. 

Ef óvænt bilun verður í miðlæga vettvanginum eða gáttinni skal framkvæmdastjórnin tafarlaust tilkynna aðildarríkjunum 
um að vettvangurinn eða gáttin sé ekki tiltæk og hvenær áætlað er að þjónustan komist aftur í lag, ef það er vitað.

14. Valfrjálsir aðgangsstaðir

14.1. Verklagsregla

Aðildarríki skulu veita upplýsingar um hvenær fyrirhugað er að koma upp valfrjálsum aðgangsstöðum, um fjölda 
valfrjálsra aðgangsstaða sem munu tengjast vettvanginum og samskiptaupplýsingar þess eða þeirra aðila sem hafa má 
samband við til að koma á tæknilegri tengingu. 
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Framkvæmdastjórnin skal veita aðildarríkjunum nauðsynlegar tæknilegar upplýsingar og þjónustu við prófun og 
uppsetningu tengingar á sérhverjum valfrjálsum aðgangsstað við vettvanginn.

14.2. Tæknilegar kröfur

Að því er varðar tengingu á valfrjálsum aðgangsstöðum við vettvanginn skulu aðildarríki fylgja viðeigandi tækni-
for skriftum, sem skilgreindar eru í þessum viðauka, þ.m.t. öryggiskröfur um gagnasendingar í gegnum valfrjálsu 
aðgangsstaðina. 

Ef nauðsynlegt er að greiðsla fari fram í gegnum valfrjálsan aðgangsstað skulu aðildarríki gefa kost á greiðsluaðferðum 
sem þau velja og skulu sjá um tengdar greiðsluaðgerðir.

Aðildarríki skulu annast viðeigandi prófanir áður en tenging við vettvanginn verður virk og áður en verulegar breytingar 
eru gerðar á tengingu sem er þegar fyrir hendi. 

Eftir að tenging valfrjálsu aðgangsstaðanna við vettvanginn hefur heppnast skulu aðildarríki tilkynna framkvæmda-
stjórninni um allar verulegar breytingar, sem til stendur að gera á aðgangsstaðnum, sem gætu haft áhrif á starfsemi 
vettvangsins, einkum lokun á aðgangsstaðnum.  Aðildarríki skulu veita nægar tæknilegar upplýsingar í tengslum við 
breytinguna til að gera kleift að samþætta með réttum hætti tengdar breytingar. 

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

_______________




