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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2017/828 

frá 17. maí 2017 

um breytingu á tilskipun 2007/36/EB að því er varðar hvatningu til þátttöku hluthafa til lengri tíma (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 50. og 114. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

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

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/36/EB (3) eru fastsettar kröfur að því er varðar nýtingu tiltekinna réttinda 

hluthafa sem fylgja atkvæðisrétti í tengslum við hluthafafundi félaga sem hafa skráða skrifstofu í aðildarríki og hlutabréf 

skráð á skipulegan verðbréfamarkað sem er staðsettur eða starfræktur í aðildarríki. 

2) Fjármálakreppan hefur leitt í ljós að í mörgum tilvikum studdu hluthafar stjórnendur til óhóflegrar skammtíma-

áhættusækni. Enn fremur eru raunverulegar vísbendingar um að núverandi stig „vöktunar“ félaga sem fjárfest er í og 

þátttaka stofnanafjárfesta og eignastýringaraðila sé oft ófullnægjandi og of mikil áhersla lögð á skammtímahagnað sem 

gæti leitt til lakari stjórnarhátta og árangurs fyrirtækja. 

3) Í orðsendingu sinni frá 12. desember 2012 með yfirskriftinni „Aðgerðaáætlun: Evrópskur félagaréttur og stjórnarhættir 

fyrirtækja — nútímalegur lagarammi fyrir virkari hluthafa og sjálfbær félög“, tilkynnti framkvæmdastjórnin um nokkrar 

aðgerðir á sviði stjórnarhátta fyrirtækja, einkum til að hvetja til langtímaþátttöku hluthafa og efla gagnsæi milli félaga 

og fjárfesta.  

4) Hlutabréfum skráðra félaga er oft stjórnað í gegnum flókna keðju milliliða sem gerir það erfiðara að nýta réttindi 

hluthafa og getur hindrað þátttöku hluthafa. Oft geta félög ekki staðfest deili á hluthöfum sínum. Það að staðfesta deili á 

hluthöfum er forsenda beinna samskipta milli hluthafanna og félagsins og því nauðsynlegt til að auðvelda nýtingu 

réttinda hluthafa og þátttöku hluthafa. Þetta á einkum við í aðstæðum sem ná yfir landamæri og þegar notaðar eru 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 132, 20.5.2017, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 235/2020 frá 

11. desember 2020 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 451, 16.12.2014, bls. 87. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 14. mars 2017 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 3. apríl 2017. 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/36/EB frá 11. júlí 2007 um nýtingu tiltekinna réttinda hluthafa í skráðum félögum (Stjtíð. ESB 

L 184, 14.7.2007, bls. 17). 
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rafrænar aðferðir. Skráð félög ættu því að eiga rétt á að staðfesta deili á hluthöfum sínum til þess að geta átt samskipti 

við þá með beinum hætti. Krefja ætti milliliði um, að beiðni félagsins, að veita félaginu upplýsingar um deili á 

hluthöfum. Aðildarríkjum ætti þó að vera heimilt að undanskilja þá hluthafa, sem aðeins eiga lítinn fjölda hlutabréfa, frá 

kröfunni um að staðfesta deili. 

5) Til þess að ná þessu markmiði þarf að senda félaginu tilteknar upplýsingar um deili á hluthöfum. Í þessum upplýsingum 

ætti a.m.k. að felast nafn og samskiptaupplýsingar hluthafa og, ef hluthafinn er lögaðili, skráningarnúmer hans eða, ef 

skráningarnúmer er ekki fyrir hendi, sérauðkenni, t.d. kennimerki lögaðila og fjöldi hlutabréfa hluthafans ásamt, ef 

félagið fer fram á það, flokkum eða tegundum hlutabréfa og hvenær þau voru keypt. Ekki væri fullnægjandi að senda 

minni upplýsingar til þess að gera félaginu kleift að staðfesta deili á hluthöfum sínum í þeim tilgangi að eiga við þá 

samskipti. 

6) Samkvæmt þessari tilskipun ætti að vinna persónuupplýsingar um hluthafa til þess að gera félaginu kleift að staðfesta 

deili á núverandi hluthöfum svo að það geti átt við þá samskipti með beinum hætti í því skyni að auðvelda nýtingu 

réttinda hluthafa og þátttöku þeirra hjá félaginu. Þetta er með fyrirvara um að í lögum aðildarríkis sé kveðið á um 

vinnslu persónuupplýsinga um hluthafa í öðrum tilgangi, t.d. til þess að gera hluthöfum kleift að starfa hver með öðrum. 

7) Til þess að félagið geti haft samskipti við hluthafa sem fyrir eru með beinum hætti, í því skyni að auðvelda nýtingu 

réttinda hluthafa og þátttöku þeirra, ætti að heimila félaginu og milliliðunum að geyma persónuupplýsingar sem varða 

hluthafana þann tíma sem þeir eru hluthafar. Félögum og milliliðum er þó ekki oft ljóst að aðili er ekki lengur hluthafi 

nema viðkomandi aðili hafi tilkynnt þeim það eða þau hafi fengið upplýsingarnar þegar staðfest eru deili á nýjum 

hluthöfum, sem oft er aðeins gert einu sinni á ári í tengslum við hluthafafund eða aðra mikilvæga atburði, s.s. 

yfirtökutilboð eða samruna. Því ætti að heimila félögum og milliliðum að geyma persónuupplýsingar til þess dags sem 

þau fá að vita að aðili er ekki lengur hluthafi og að hámarki í 12 mánuði eftir að þeim er það ljóst. Þetta er með fyrirvara 

um að félagið eða milliliðurinn gæti þurft að geyma persónuupplýsingar um aðila, sem eru ekki lengur hluthafar, í 

öðrum tilgangi, t.d. til þess að tryggja fullnægjandi skrár í þeim tilgangi að henda reiður á þeim sem taka við 

hlutabréfum í félaginu, viðhalda nauðsynlegum skrám að því er varðar hluthafafundi, m.a. í tengslum við gildi 

ákvarðana félagsins, að félagið uppfylli skuldbindingar sínar að því er varðar greiðslu arðs eða vaxta í tengslum við 

hlutabréf eða aðrar fjárhæðir sem greiða ber fyrrverandi hluthöfum. 

8) Skilvirk nýting réttinda hluthafa fer að miklu leyti eftir skilvirkni keðju milliliða við að viðhalda verðbréfareikningum 

fyrir hönd hluthafa eða annarra aðila, einkum í tengslum við viðskipti yfir landamæri. Í keðju milliliða, einkum þegar í 

keðjunni eru margir milliliðir, er upplýsingum ekki alltaf komið til hluthafanna frá félaginu og atkvæði hluthafa eru ekki 

alltaf send til félagsins með réttum hætti. Markmiðið með þessari tilskipun er að bæta sendingu upplýsinga eftir keðju 

milliliða til þess að greiða fyrir nýtingu réttinda hluthafa. 

9) Með tilliti til mikilvægs hlutverks milliliða ætti þeim að vera skylt að greiða fyrir nýtingu réttinda hluthafa, hvort sem 

hluthafar neyta þessara réttinda sjálfir eða tilnefna þriðja aðila til þess. Þegar hluthafar vilja ekki neyta réttindanna sjálfir 

og þeir hafa tilnefnt millilið til þess ætti sá síðarnefndi að neyta þessara réttinda með sérstakri heimild og fyrirmælum 

hluthafanna og í þeirra þágu. 

10) Mikilvægt er að tryggja að hluthafar, sem tengjast félagi sem fjárfest er í með atkvæðagreiðslu, viti að réttilega hafi 

verið tekið tillit til atkvæða þeirra. Staðfesta ætti móttöku atkvæða ef um er að ræða rafræna atkvæðagreiðslu. Auk þess 

ætti hver hluthafi sem greiðir atkvæði á hluthafafundi a.m.k. að hafa tækifæri til að sannreyna eftir hluthafafundinn 

hvort félagið hafi réttilega skráð og talið atkvæði hans.  
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11) Til þess að stuðla að hlutabréfafjárfestingu alls staðar í Sambandinu og auðvelda nýtingu réttinda sem tengjast 

hlutabréfum ætti með þessari tilskipun að koma á miklu gagnsæi með tilliti til gjalda, þ.m.t. verð og þóknanir, fyrir þá 

þjónustu sem milliliðir veita. Mismunun hvað varðar álögð gjöld vegna nýtingar réttinda hluthafa innanlands eða yfir 

landamæri hefur letjandi áhrif á fjárfestingar yfir landamæri og skilvirka starfsemi innri markaðarins og ætti að vera 

bönnuð. Einungis ætti að leyfa mismun á álögðum gjöldum er varðar nýtingu réttinda hluthafa innanlands og yfir 

landamæri ef mismunurinn er tilhlýðilega rökstuddur og endurspeglar breytilegan raunkostnað sem stofnað er til þegar 

milliliðir veita þjónustuna. 

12) Í keðju milliliða geta verið milliliðir sem hvorki hafa skráða skrifstofu né aðalskrifstofu í Sambandinu. Engu að síður 

gæti starfsemi, sem milliliðir þriðju landa annast, haft áhrif á sjálfbærni félaga Sambandsins til langs tíma og á 

stjórnarhætti fyrirtækja í Sambandinu. Enn fremur, til þess að ná þeim markmiðum sem sett eru með þessari tilskipun, er 

nauðsynlegt að tryggja að upplýsingar séu sendar eftir allri keðju milliliðanna. Ef milliliðir þriðju landa féllu ekki undir 

þessa tilskipun og hefðu ekki sömu skyldur varðandi sendingu upplýsinga og milliliðir Sambandsins væri hætta á rofi í 

upplýsingaflæðinu. Milliliðir þriðju landa, sem veita þjónustu vegna hlutabréfa í félögum sem eru með skráða skrifstofu 

í Sambandinu og hlutabréfa sem eru tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, sem er staðsettur eða starfræktur 

í Sambandinu, ættu því að þurfa að hlíta reglum um að staðfesta deili á hluthöfum, senda upplýsingar, auðvelda 

hluthöfum að neyta réttinda sinn og gagnsæi og bann við mismunun varðandi kostnað til að tryggja skilvirka beitingu 

ákvæða um hlutabréf sem slíkir milliliðir geyma. 

13) Þessi tilskipun er með fyrirvara um landslög um eignarhlutdeild og eignarhald verðbréfa og fyrirkomulag við að 

viðhalda heilleika verðbréfa og hefur ekki áhrif á raunverulega eigendur eða aðra aðila sem eru ekki hluthafar 

samkvæmt gildandi landslögum. 

14) Skilvirk og sjálfbær þátttaka hluthafa er einn af hornsteinum líkans fyrir stjórnarhætti skráðra fyrirtækja sem veltur á 

valdajafnvægi milli mismunandi stofnana og hagsmunaaðila. Ríkari aðkoma hluthafa að stjórnarháttum fyrirtækja er eitt 

af því sem getur stuðlað að bættum rekstrarárangri og öðrum árangri félaga, m.a. að því er varðar þætti á sviði 

umhverfismála, félagsmála og stjórnarhátta, einkum eins og um getur í meginreglunum um ábyrgar fjárfestingar, með 

stuðningi Sameinuðu þjóðanna. Þar að auki er ríkari aðkoma allra hagsmunaaðila að stjórnarháttum fyrirtækja, einkum 

starfsmanna, mikilvægur þáttur í því að tryggja að skráð félög beiti aðferð sem lítur til lengri tíma; hvetja þarf til slíkrar 

aðkomu og taka tillit til hennar.  

15) Stofnanafjárfestar og eignastýringaraðilar eru oft mikilvægir hluthafar skráðra félaga í Sambandinu og geta því haft 

mikilvægu hlutverki að gegna í stjórnarháttum þessara félaga en einnig almennt séð með tilliti til stefnuáætlunar þeirra 

og árangurs til lengri tíma litið. Reynsla síðustu ára hefur þó sýnt að stofnanafjárfestar og eignastýringaraðilar taka oft 

ekki virkan þátt í félögum sem þeir eiga hlut í og sýnt er að fjármagnsmarkaðir þrýsta oft á félög að leggja sig eftir 

skammtímaárangri sem gæti stofnað rekstrarárangri og öðrum árangri félaga í hættu til lengri tíma litið, og gæti, auk 

þess að hafa aðrar neikvæðar afleiðingar, m.a. leitt til minni fjárfestinga, m.a. á sviði rannsókna og þróunar, sem skaðar 

árangur bæði félaga og fjárfesta til lengri tíma litið. 

16) Oft eru fjárfestingaráætlanir og þátttökustefna stofnanafjárfesta og eignastýringaraðila og framkvæmd þeirra ekki 

gagnsæjar. Opinber birting slíkra upplýsinga gæti haft jákvæð áhrif á móttækileika fjárfesta, gert endanlegum 

haghöfum, eins og tilvonandi lífeyrisþegum kleift að taka sem bestar ákvarðanir um fjárfestingar, auðvelda 

skoðanaskipti milli félaga og hluthafa þeirra, hvetja til þátttöku hluthafa og auka ábyrgð þeirra gagnvart hluthöfum og 

borgaralegu samfélagi. 

17) Stofnanafjárfestar og eignastýringaraðilar ættu því að beita aðferð varðandi þátttöku hluthafa sem er gagnsærri. Þeir ættu 

annaðhvort að móta og birta opinberlega stefnu sína um þátttöku hluthafa eða útskýra af hverju þeir hafa ákveðið að 

gera það ekki. Í stefnunni um þátttöku hluthafa ætti að vera lýsing á því hvernig stofnanafjárfestar og 

eignastýringaraðilar fella þátttöku hluthafa inn í fjárfestingaráætlun sína, hvaða mismunandi þátttökuleiðir þeir velja og 
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með hvaða hætti. Þátttökustefnan ætti einnig að taka til stefnumála varðandi það hvernig ætti að bregðast við 

raunverulegum eða mögulegum hagsmunaárekstrum, einkum þegar stofnanafjárfestar eða eignastýringaraðilar eða 

eignatengd félög þeirra eiga í umtalsverðum viðskiptatengslum við félagið sem fjárfest er í. Þátttökustefnan eða 

skýringin ætti að vera aðgengileg öllum á Netinu. 

18) Stofnanafjárfestar og eignastýringaraðilar ættu að birta opinberlega upplýsingar um framkvæmd þátttökustefnu sinnar, 

einkum hvernig þeir hafa nýtt atkvæðisrétt sinn. Í því skyni að draga úr hugsanlegu stjórnsýsluálagi ættu fjárfestar þó að 

geta ákveðið að birta ekki hverja atkvæðagreiðslu ef hún telst ekki þýðingarmikil vegna viðfangsefnis atkvæða-

greiðslunnar eða stærðar eignarhlutar í félaginu. Slík þýðingarlítil atkvæðagreiðsla getur tekið til atkvæðagreiðslna sem 

varða eingöngu málsmeðferð eða greidd atkvæði í félögum þar sem fjárfestir hefur afar lítilla hagsmuna að gæta í 

samanburði við eignarhluta fjárfestisins í öðrum félögum sem hann hefur fjárfest í. Fjárfestar ættu að setja sér eigin 

viðmiðanir varðandi það hvaða atkvæðagreiðslur skipta litlu máli m.t.t. viðfangsefnis atkvæðagreiðslunnar eða stærðar 

eignarhlutans í félaginu, og fylgja þeim af samkvæmni. 

19) Nálgun til meðallangs og langs tíma er meginskilyrði fyrir ábyrgri stjórnun eigna. Stofnanafjárfestarnir ættu því að birta 

almenningi árlega upplýsingar sem útskýra hvernig helstu þættir áætlunar þeirra um hlutabréfafjárfestingar eru í 

samræmi við lýsingu og gildistíma skuldbindinga þeirra og hvernig þessir þættir stuðla að árangri af eignum þeirra til 

meðallangs og langs tíma. Þegar stofnanafjárfestar nota eignastýringaraðila, annaðhvort á grundvelli sérstaks umboðs, 

sem felst í eignastjórnun á einingargrunni eða gegnum sameiginlega sjóði, ættu þeir að birta almenningi tiltekna 

lykilþætti samkomulagsins við eignastýringaraðilann, einkum hvernig það hvetur eignastýringaraðila til að laga 

fjárfestingaráætlun sína og ákvarðanir að lýsingu og gildistíma skuldbindinga stofnanafjárfestisins, einkum 

langtímaskuldbindinga, hvernig það metur árangur eignastýringaraðila, m.a. þóknun til hans, hvernig fylgst er með 

veltukostnaði eignasafns sem eignastýringaraðili stofnar til og hvernig það er eignastýringaraðila hvatning til að þjóna 

sem best hagsmunum stofnanafjárfestisins til meðallangs og langs tíma. Þetta myndi stuðla að viðeigandi samræmingu 

hagsmuna milli endanlegra haghafa stofnanafjárfestanna, eignastýringaraðila og þeirra félaga sem fjárfest er í og 

mögulega að þróun fjárfestingaráætlana til lengri tíma og langtímasambanda við félög, sem fjárfest er í, sem fela í sér 

þátttöku hluthafa. 

20) Eignastýringaraðilar ættu að veita stofnanafjárfestinum fullnægjandi upplýsingar til þess að hann geti metið hvort og 

hvernig eignastýringaraðilinn hafi starfað með langtímahagsmuni fjárfestisins í huga og hvort eignastýringaraðilinn fylgi 

áætlun sem mælir fyrir um skilvirka þátttöku hluthafa. Að meginreglu til er sambandið milli eignastýringaraðila og 

stofnanafjárfestis tilefni til tvíhliða samningsbundins fyrirkomulags. Enda þótt stórir stofnanafjárfestar geti farið fram á 

ítarlega skýrslu frá eignastýringaraðila, einkum ef eignunum er stýrt á grundvelli sérstaks umboðs, fyrir litla og 

einfaldari stofnanafjárfesta er áríðandi að setja lágmarkslagakröfur svo að þeir geti metið eignastýringaraðilann á 

viðunandi hátt og dregið hann til ábyrgðar. Því ætti að krefjast þess að eignastýringaraðilar upplýsi stofnanafjárfesta um 

hvernig fjárfestingaráætlun þeirra og framkvæmd hennar stuðli að árangri af eignum stofnanafjárfestisins eða sjóðsins til 

meðallangs og langs tíma. Þær upplýsingar ættu að taka til skýrslu um mikilvæga áhættu til meðallangs og langs tíma í 

tengslum við fjárfestingar eignasafna, þ.m.t. málefni er varða stjórnarhætti fyrirtækja og önnur áhætta til meðallangs og 

langs tíma. Þessar upplýsingar eru lykilatriði til þess að stofnanafjárfestirinn geti metið hvort eignastýringaraðilinn 

framkvæmi greiningu til meðallangs og langs tíma á eigin fé og eignasafninu sem er meginskilyrði fyrir skilvirkri 

þátttöku hluthafa. Þar eð þessi áhætta til meðallangs og langs tíma mun hafa áhrif á hagnað fjárfestanna gæti skilvirkari 

samþætting þessara atriða með fjárfestingarferlum verið nauðsynleg fyrir stofnanafjárfesta. 

21) Enn fremur ættu eignastýringaraðilar að upplýsa stofnanafjárfesta um samsetningu, veltu og veltukostnað eignasafns 

þeirra og stefnu sína varðandi verðbréfalán. Umfang veltu eignasafnsins er marktækur mælikvarði á það hvort aðferðir 

eignastýringaraðilans eru í fullu samræmi við tilgreinda áætlun og hagsmuni stofnanafjárfestisins og gefur til kynna 

hvort eignastýringaraðilinn hafi hlutabréf undir höndum yfir tímabil sem gerir honum kleift að starfa með félaginu á 

skilvirkan hátt. Mikil velta eignasafns getur verið vísbending um að ekki sé fyrir hendi tiltrú á 
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fjárfestingarákvarðanir og um hjarðhegðun en hvorugt er líklegt til að vera bestu hagsmunir stofnanafjárfestisins til 

lengri tíma litið, einkum þar sem aukning í veltu hækkar kostnað hjá fjárfestinum og getur haft áhrif á kerfisáhættu Hins 

vegar getur velta sem er lægri en búist var við bent til skeytingarleysis í áhættustjórnun eða að tilhneiging sé til 

hlutlausari fjárfestingarleiða. Verðbréfalán geta valdið ágreiningi í tengslum við þátttöku hluthafa þar sem hlutabréf 

fjárfestanna eru í raun seld, með fyrirvara um endurkaupsrétt. Innkalla verður seld hlutabréf vegna þátttökunnar, m.a. 

atkvæðagreiðslu á hluthafafundi. Því er mikilvægt að eignastýringaraðilinn gefi skýrslu um stefnu sína varðandi 

verðbréfalán og hvernig hún er notuð til að standa við þátttöku, einkum á hluthafafundi hjá félaginu sem fjárfest er í. 

22) Eignastýringaraðilinn ætti einnig að tilkynna stofnanafjárfestinum um það hvort og, ef þannig háttar til, hvernig 

eignastýringaraðilinn tekur fjárfestingarákvarðanir á grundvelli mats á árangri félagsins, sem fjárfest er í, til meðallangs 

og langs tíma, þ.m.t. árangri öðrum en rekstrarárangri. Slíkar upplýsingar eru einkum gagnlegar til að gefa til kynna 

hvort eignastýringaraðilinn samþykki langtímamiðaða og markvissa nálgun í eignastýringu og tekur tillit til þátta sem 

snúa að félagslegum málefnum, umhverfismálum og stjórnarháttum. 

23) Eignastýringaraðilinn ætti að veita stofnanafjárfestinum réttar upplýsingar um það hvort og, ef þannig háttar til, hvaða 

hagsmunaárekstrar hafa komið upp í tengslum við þátttöku og hvernig hann hefur tekið á þeim. Hagsmunaárekstrar 

gætu t.d. komið í veg fyrir að eignastýringaraðili greiði atkvæði eða taki nokkurn þátt. Upplýsa ætti stofnanafjárfestinn 

um allar slíkar aðstæður. 

24) Aðildarríki ættu að hafa heimild til þess að kveða á um að þegar eignum stofnanafjárfestis er ekki stýrt á einingargrunni 

heldur settar með eignum annarra fjárfesta og stýrt fyrir milligöngu sjóðs ætti einnig að veita öðrum fjárfestum 

upplýsingar, a.m.k. samkvæmt beiðni, til þess að allir aðrir fjárfestar í sama sjóði geti fengið þær upplýsingar ef þeir 

óska þess.  

25) Margir stofnanafjárfestar og eignastýringaraðilar nota þjónustu umboðsráðgjafa sem annast rannsóknir, veita ráðgjöf og 

ráðleggingar um hvernig beri að greiða atkvæði á hluthafafundum skráðra félaga. Þótt umboðsráðgjafar gegni 

mikilvægu hlutverki í stjórnarháttum fyrirtækja með því að stuðla að lækkun kostnaðar vegna greininga sem tengjast 

upplýsingum um félög geta þeir einnig haft þýðingarmikil áhrif á hegðun fjárfesta í atkvæðagreiðslum. Einkum treysta 

fjárfestar í mjög dreifðum eignasöfnum og margir erlendir hluthafar meira á ráðleggingar umboðsráðgjafa. 

26) Í ljósi þess hversu mikilvægir umboðsráðgjafar eru ættu þeir að falla undir kröfur um gagnsæi. Aðildarríki ættu að 

tryggja að umboðsráðgjafar, sem falla undir hátternisreglur, gefi skýrslu um hvernig þeir beita þeim reglum. Þeir ættu 

einnig að veita tilteknar lykilupplýsingar um undirbúning rannsókna sinna, ráðgjafar og ráðlegginga varðandi 

atkvæðagreiðslur og raunverulega eða hugsanlega hagsmunaárekstra eða viðskiptatengsl sem geta haft áhrif á 

undirbúning rannsókna, ráðgjafar og ráðlegginga varðandi atkvæðagreiðslur. Þær upplýsingar ættu að vera aðgengilegar 

almenningi í a.m.k. þrjú ár til þess að gera stofnanafjárfestum kleift að velja þjónustu umboðsráðgjafa með tilliti til fyrri 

frammistöðu þeirra.  

27) Umboðsráðgjafar í þriðju löndum, sem hvorki hafa skráða skrifstofu né aðalskrifstofu í Sambandinu, geta annast 

greiningar vegna félaga í Sambandinu. Til þess að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði milli umboðsráðgjafa í Sambandinu 

og í þriðju löndum ætti þessi tilskipun einnig að gilda um umboðsráðgjafa í þriðju löndum sem stunda starfsemi sína 

fyrir milligöngu fyrirtækis í Sambandinu óháð því hvers konar fyrirtæki það er. 

28) Stjórnendur stuðla að langtímaárangri félagsins. Form og skipulag launakjara stjórnenda fellur einkum undir valdsvið 

félagsins, viðkomandi stjórna þess, hluthafa og, eftir atvikum, fulltrúa starfsmanna. Því er mikilvægt að virða að fullu þá 

fjölbreytni sem einkennir stjórnarhætti fyrirtækja í Sambandinu og endurspeglar ólík viðhorf aðildarríkjanna til 

hlutverks félaga og þeirra aðila sem bera ábyrgð á mörkun launakjarastefnu og á launakjörum einstakra stjórnenda. Þar 

sem launakjör eru ein helsta leið félaga til þess að tengja saman hagsmuni sína og stjórnenda sinna og í ljósi 

þýðingarmikils hlutverks stjórnenda í félögum er mikilvægt að þar til bærir aðilar innan félagsins ákvarði 

launakjarastefnu félaga með viðeigandi hætti og að hluthafar hafi möguleika á að tjá álit sitt á launakjarastefnu félagsins. 

29) Til þess að tryggja að hluthafar geti haft áhrif á launakjarastefnu ætti að veita þeim rétt til að halda bindandi eða 

leiðbeinandi atkvæðagreiðslu um launakjarastefnuna á grundvelli yfirlits yfir launakjarastefnu félagsins sem er skýrt, 

skiljanlegt og heildstætt. Launakjarastefnan ætti að vera hluti af starfsstefnunni og stuðla að langtímahagsmunum og 

sjálfbærni félagsins og ætti ekki að tengja algjörlega eða aðallega við skammtímamarkmið. Meta ætti frammistöðu 
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stjórnenda með því að nota viðmiðanir varðandi rekstrarárangur og annan árangur, m.a., eftir því sem við á, þætti sem 

varða umhverfismál, félagsleg málefni og stjórnarhætti. Í launakjarastefnunni ætti að koma fram lýsing á ólíkum 

launaþáttum stjórnenda og innbyrðis hlutföll þeirra. Hægt er að móta hana sem ramma um laun stjórnenda. 

Launakjarastefnuna ætti að birta opinberlega, án tafar, eftir atkvæðagreiðslu hluthafa á hluthafafundinum. 

30) Í undantekningartilvikum geta félög þurft að víkja frá tilteknum reglum í launakjarastefnunni, s.s. viðmiðunum varðandi 

föst eða breytileg launakjör. Aðildarríki ættu því að geta heimilað félögum að beita slíkri tímabundinni undanþágu frá 

gildandi launakjarastefnu ef þau tilgreina í launakjarastefnu sinni hvernig henni verði beitt í tilteknum undantekningar-

tilvikum. Undantekningartilvik ættu einungis að taka til aðstæðna þar sem undanþága frá launakjarastefnunni er 

nauðsynleg vegna langtímahagsmuna og sjálfbærni félagsins í heild eða til þess að tryggja rekstrarhæfi þess. 

Launakjaraskýrslan ætti að ná yfir upplýsingar um launakjör sem veitt eru í slíkum undantekningartilvikum. 

31) Til að tryggja að framkvæmd launakjarastefnunnar sé í samræmi við þá stefnu ætti að veita hluthöfum rétt til að greiða 

atkvæði um launakjaraskýrslu félagsins. Til að tryggja gagnsæi fyrirtækja og ábyrgð stjórnenda ætti launakjaraskýrslan 

að vera skýr og skiljanleg og setja fram heildstætt yfirlit yfir launakjör einstakra stjórnenda á undangengnu fjárhagsári. 

Ef hluthafar greiða atkvæði gegn launakjaraskýrslunni ætti félagið að útskýra, í næstu launakjaraskýrslu, hvernig tekið 

var tillit til atkvæða hluthafanna. Hvað varðar lítil og meðalstór fyrirtæki ættu aðildarríki þó að geta kveðið á um, sem 

annan valkost við atkvæðagreiðslu um launakjaraskýrsluna, að launakjaraskýrslan verði einungis lögð fyrir hluthafa til 

umfjöllunar á árlegum hluthafafundi sem sérstakur liður á dagskránni. Ef aðildarríki notar þennan möguleika ætti félagið 

að útskýra í næstu launakjaraskýrslu með hvaða hætti tekið var tillit til umfjöllunarinnar á hluthafafundinum. 

32) Birta ætti launakjaraskýrsluna á vefsíðu félagsins til þess að hluthafar hafi greiðan aðgang að henni og að hægt sé að 

upplýsa hugsanlega fjárfesta og hagsmunaaðila um launakjör stjórnenda. Þetta ætti að vera með fyrirvara um að 

aðildarríki hafi möguleika á að krefjast þess að skýrslan verði einnig birt með öðrum hætti, t.d. sem hluti af greinargerð 

um stjórnarhætti fyrirtækja eða skýrslu framkvæmdastjórnar. 

33) Markmiðið með því að birta launakjör einstakra stjórnenda og gefa út launakjaraskýrsluna er að auka gagnsæi fyrirtækja 

og ábyrgð stjórnenda, auk þess sem það gefur hluthöfum betri yfirsýn yfir launakjör stjórnenda. Þetta skapar 

nauðsynlegar forsendur fyrir nýtingu á réttindum hluthafa og þátttöku þeirra í tengslum við launakjör. Einkum er 

nauðsynlegt að birta hluthöfum slíkar upplýsingar til að gera þeim kleift að meta launakjör stjórnenda og láta álit sitt í 

ljós á fyrirkomulagi og umfangi launa stjórnenda og tengslunum milli launa og frammistöðu sérhvers stjórnanda til þess 

að ráða bót á mögulegum aðstæðum þar sem fjárhæð launagreiðslna til stjórnanda er ekki réttlætanleg á grundvelli 

frammistöðu hans og árangurs félagsins. Útgáfa launakjaraskýrslunnar er nauðsynleg ekki eingöngu til þess að gera 

hluthöfum heldur einnig hugsanlegum fjárfestum og hagsmunaaðilum kleift að meta launakjör stjórnenda, að hvaða 

marki þau tengjast árangri félagsins og hvernig félagið framkvæmir launakjarastefnu sína í reynd. Með birtingu og 

útgáfu nafnlausra launakjaraskýrslna yrði þessum markmiðum ekki náð. 

34) Til þess að auka gagnsæi fyrirtækja og ábyrgð stjórnenda og gera hluthöfum, hugsanlegum fjárfestum og 

hagsmunaaðilum kleift að fá áreiðanlega heildarmynd af launakjörum hvers stjórnanda er einkum mikilvægt að hver 

launaþáttur og heildarfjárhæð launa séu birt.  
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35) Einkum er nauðsynlegt að tryggja birtingu þeirra launakjara, sem hafa verið veitt einstökum stjórnendum eða þeir eiga 

inni, ekki einungis af hálfu félagsins sjálfs heldur einnig hvers þess fyrirtækis sem tilheyrir sömu samstæðu, til þess að 

koma í veg fyrir að félagið sniðgangi þær kröfur sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun, forðast hagsmunaárekstra og 

tryggja hollustu stjórnenda við félagið. Ef launakjör, sem fyrirtæki í sömu samstæðu og félagið hefur veitt einstökum 

stjórnendum eða þeir eiga inni, væru ekki með í launakjaraskýrslunni væri hætta á því að félög reyndu að sniðganga þær 

kröfur, sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun, með því að greiða stjórnendum falin laun fyrir milligöngu 

undirfyrirtækis. Í slíkum tilvikum myndu hluthafar ekki fá áreiðanlega heildarmynd af þeim launakjörum sem félagið 

veitir stjórnendum og markmiðum þessarar tilskipunar yrði ekki náð. 

36) Til þess að fá heildaryfirsýn yfir launakjör stjórnenda ætti einnig að birta í launakjaraskýrslunni, eftir því sem við á, 

fjárhæð launagreiðslna sem eru veittar á grundvelli fjölskylduaðstæðna einstakra stjórnenda. Launakjaraskýrslan ætti því 

einnig að taka til, eftir atvikum, launaþátta eins og greiðslna vegna fjölskyldu eða barna. Þar sem persónuupplýsingar, 

sem vísa til fjölskylduaðstæðna einstakra stjórnenda eða sérstakra flokka persónuupplýsinga í skilningi reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 (4), eru sérlega viðkvæmar og þarfnast sérstakrar verndar ætti einungis að 

birta í skýrslunni fjárhæð launagreiðslna en ekki á hvaða grundvelli þær voru veittar. 

37) Samkvæmt þessari tilskipun ætti að vinna persónuupplýsingar sem koma fram í launakjaraskýrslunni í þeim tilgangi að 

auka gagnsæi fyrirtækja með tilliti til launakjara stjórnenda í því skyni að auka ábyrgð stjórnenda og yfirsýn hluthafa 

yfir launakjör stjórnenda. Þetta er með fyrirvara um lög aðildarríkis sem kveða á um vinnslu persónuupplýsinga 

stjórnenda í öðrum tilgangi. 

38) Nauðsynlegt er að meta launakjör og frammistöðu stjórnenda ekki aðeins árlega heldur einnig yfir viðeigandi tímabil til 

þess að gera hluthöfum, hugsanlegum fjárfestum og hagsmunaaðilum kleift að meta með réttum hætti hvort launakjörin 

séu umbun fyrir langtímaárangur og meta með hvaða hætti frammistaða og launakjör stjórnenda þróast yfir meðallangan 

og langan tíma, einkum í tengslum við árangur félagsins. Í mörgum tilvikum er ekki mögulegt fyrr en eftir nokkur ár að 

meta hvort launakjör hafi verið í samræmi við langtímahagsmuni félagsins. Einkum geta hvatar til lengri tíma náð yfir 

allt að sjö til tíu ára tímabil og þau má sameina frestunartímabilum til nokkurra ára.  

39) Einnig er mikilvægt að geta metið launakjör stjórnanda yfir allan þann tíma sem hann situr í tiltekinni stjórn félags.  

Í Sambandinu sitja stjórnendur í stjórn félags í sex ár að meðaltali þótt í sumum aðildarríkjum fari tímabilið yfir átta ár. 

40) Til þess að takmarka skerðingu réttinda stjórnenda til friðhelgi einkalífs og verndunar á persónuupplýsingum þeirra ættu 

félög að takmarka opinbera birtingu persónuupplýsinga um stjórnendur, sem koma fram í launakjaraskýrslunni, við  

10 ár. Það tímabil er í samræmi við önnur tímabil sem mælt er fyrir um í lögum Sambandsins og varða opinbera birtingu 

skjala um stjórnarhætti fyrirtækja. Samkvæmt 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB (5) verður 

skýrsla framkvæmdastjórnar og greinargerðir um stjórnarhætti fyrirtækja t.d. að vera áfram aðgengilegar almenningi 

sem liður í árlegum reikningsskilum í a.m.k. 10 ár. Augljóst hagsmunamál er að hafa mismunandi tegundir skýrslna um 

stjórnarhætti fyrirtækja, þ.m.t. launakjaraskýrsluna, aðgengilegar í 10 ár til þess að hluthafar og hagsmunaaðilar fái 

yfirlit yfir heildarstöðu félagsins. 

41) Í lok 10 ára tímabilsins ætti félagið að fjarlægja allar persónuupplýsingar úr launakjaraskýrslunni eða hætta að birta 

launakjaraskýrsluna í heild opinberlega. Í kjölfar tímabilsins gæti aðgangur að slíkum persónuupplýsingum verið 

nauðsynlegur í öðrum tilgangi, s.s. við málssókn. Ákvæði varðandi launakjör ættu ekki að hafa áhrif á fulla nýtingu 

grundvallarréttinda sem tryggð eru með sáttmálunum, einkum 5. mgr. 153. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins, almennum meginreglum landsbundinnar samnings- og vinnulöggjafar, löggjöf Sambandsins og einstakra 

  

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

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

4.5.2016, bls. 1). 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB frá 15. desember 2004 um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum við upplýsingar 

um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað og um breytingu á tilskipun 2001/34/EB (Stjtíð. ESB L 390, 31.12.2004,  

bls. 38). 
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ríkja varðandi þátttöku og almennar skyldur stjórnar, framkvæmdastjórnar og eftirlitsstjórnar hlutaðeigandi félags, auk 

réttinda, eftir atvikum, aðila vinnumarkaðarins til að gera og framfylgja kjarasamningum, í samræmi við landslög og 

venjur. Ákvæði um launakjör ættu einnig, eftir atvikum, að vera með fyrirvara um landslög um fulltrúa starfsmanna í 

stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn. 

42) Viðskipti við tengda aðila geta haft áhrif á félög og hluthafa þeirra þar sem þau geta verið tækifæri fyrir tengda aðilann 

til þess að eigna sér verðmæti sem tilheyra félaginu. Því er mikilvægt að gerðar séu fullnægjandi verndarráðstafanir 

vegna hagsmuna félagsins og hluthafanna. Af þessum sökum ættu aðildarríki að tryggja að þýðingarmikil viðskipti við 

tengda aðila séu háð samþykki hluthafa eða stjórnar eða eftirlitsstjórnar samkvæmt málsmeðferðarreglum sem koma í 

veg fyrir að tengdi aðilinn geti nýtt sér stöðu sína og vernda með fullnægjandi hætti hagsmuni félagsins og hluthafanna 

sem eru ekki tengdur aðili, þ.m.t. minnihlutahluthafa. 

43) Þegar stjórnandi eða hluthafi eiga þátt í viðskiptum tengds aðila ætti sá stjórnandi eða hluthafi ekki að taka þátt í 

samþykkt eða atkvæðagreiðslu. Aðildarríki ættu þó að geta leyft hluthafa sem er tengdur aðili að taka þátt í 

atkvæðagreiðslunni svo fremi að landslög kveði á um viðeigandi verndarráðstafanir í tengslum við atkvæðagreiðslu til 

að vernda hagsmuni félaga og hluthafa sem eru ekki tengdur aðili, þ.m.t. minnihlutahluthafa, eins og t.d. hærri 

viðmiðunarmörk varðandi meirihluta við samþykkt viðskipta.  

44) Félög ættu að tilkynna opinberlega um þýðingarmikil viðskipti eigi síðar en þegar viðskiptin fara fram, tilgreina tengda 

aðilann, dagsetningu og virði viðskiptanna og aðrar upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að meta sanngirni 

viðskiptanna. Þörf er á opinberri birtingu slíkra viðskipta, t.d. á vefsíðu félags eða með öðrum aðgengilegum hætti, til 

þess að halda handhöfum, lánveitendum, starfsmönnum og öðrum hagsmunaaðilum upplýstum um hugsanleg áhrif sem 

slík viðskipti kunna að hafa í för með sér fyrir virði félagsins. Nauðsynlegt er að tilgreina nákvæm deili á tengda 

aðilanum til að auðveldara sé að meta áhættuna af viðskiptunum og til að hægt sé að vefengja viðskiptin, m.a. með 

málssókn. 

45) Í þessari tilskipun eru settar fram kröfur varðandi gagnsæi fyrir félög, stofnanafjárfesta, eignastýringaraðila og 

umboðsráðgjafa. Tilgangurinn með þessum kröfum er ekki sá að krefja félög, stofnanafjárfesta, eignastýringaraðila eða 

umboðsráðgjafa um að birta almenningi tiltekna hluta upplýsinga ef birting þeirra hefði alvarleg áhrif á viðskiptastöðu 

þeirra eða, ef ekki er um að ræða fyrirtæki sem hafa viðskiptalegan tilgang, á hagsmuni félagsaðila þeirra eða haghafa. 

Þótt upplýsingarnar séu ekki birtar ætti það ekki að grafa undan markmiðunum með kröfum varðandi upplýsingagjöf 

sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun. 

46) Til að tryggja samræmd skilyrði vegna framkvæmdar á ákvæðunum um deili á hluthöfum, sendingar upplýsinga og að 

auðvelda hluthöfum að neyta réttinda sinna ætti að fela framkvæmdastjórninni framkvæmdarvald. Þessu valdi ætti að 

beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (6). 

47) Einkum ætti að tilgreina í framkvæmdargerðum framkvæmdastjórnarinnar lágmarkskröfur varðandi snið sem á að nota 

og tímamörk sem ber að virða. Ef framkvæmdastjórninni er veitt umboð til að samþykkja framkvæmdargerðir er hægt 

að halda þessum kröfum uppfærðum í samræmi við markaðs- og eftirlitsþróun og koma í veg fyrir mismunandi 

  

(6) Reglugerð 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 framkvæmdarvaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13). 
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framkvæmd ákvæðanna í aðildarríkjunum. Mismunandi framkvæmd gæti leitt til þess að samþykktir yrðu 

ósamrýmanlegir innlendir staðlar sem auka áhættu og kostnað við starfsemi yfir landamæri og stofna þar með skilvirkni 

þeirra og árangri af þeim í hættu og valda milliliðum meiri fyrirhöfn. 

48) Þegar framkvæmdastjórnin beitir framkvæmdarvaldi sínu í samræmi við þessa tilskipun ætti hún að taka tillit til 

viðeigandi markaðsþróunar og, einkum, sjálfseftirlits sem er fyrir hendi, t.d. markaðsstaðla fyrir aðgerðaferli fyrirtækja 

og markaðsstaðla fyrir hluthafafundi, og ætti að hvetja til notkunar á nútímatækni í samskiptum fyrirtækja og hluthafa 

þeirra, þ.m.t. í gegnum milliliði og, eftir því sem við á, aðra markaðsaðila. 

49) Til þess að tryggja samanburðarhæfa og samræmda framsetningu launakjaraskýrslunnar ætti framkvæmdastjórnin að 

samþykkja viðmiðunarreglur þar sem stöðluð framsetning hennar eru tilgreind nákvæmlega. Fyrirliggjandi venjur 

aðildarríkis, að því er varðar framsetningu upplýsinganna sem koma fram í launakjaraskýrslunni, eru mjög ólíkar og því 

er gagnsæi og vernd hluthafa og fjárfesta misjafnt. Ólíkar venjur hafa í för með sér að hluthafar og fjárfestar geta, 

einkum þegar um er að ræða fjárfestingar yfir landamæri, lent í erfiðleikum og kostnaði þegar þeir vilja skilja og fylgjast 

með framkvæmd launakjarastefnunnar og koma að þessu tiltekna málefni hjá félaginu. Framkvæmdastjórnin ætti að 

hafa samráð við aðildarríkin, eftir því sem við á, áður en hún samþykkir viðmiðunarreglurnar. 

50) Til að tryggja að farið sé í reynd að kröfum þessarar tilskipunar eða ráðstöfunum til framkvæmdar þessari tilskipun ætti 

að setja viðurlög við hvers kyns brotum sem ganga gegn þessum kröfum. Í þessu skyni skulu viðurlög hafa nægileg 

varnaðaráhrif og vera í réttu hlutfalli við brotið. 

51) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar tilskipunar í ljósi þess að hlutabréfamarkaðar 

Sambandsins er alþjóðlegur í eðli sínu og aðgerðir aðildarríkja einar og sér eru líklegar til að leiða til mismunandi 

reglna, sem geta grafið undan eða skapað nýjar hindranir á starfsemi innri markaðarins, og þeim verði betur náð á 

vettvangi Sambandsins vegna umfangs þeirra og áhrifa, 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 þessum 

markmiðum. 

52) Þessari tilskipun ætti að beita í samræmi við persónuverndarlög Sambandsins og verndun friðhelgi einkalífs eins og 

fram kemur í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi. Vinnslu persónuupplýsinga einstaklinga samkvæmt 

þessari tilskipun ætti að haga í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/679. Einkum ættu upplýsingar að vera nákvæmar og 

uppfærðar, upplýsa ætti skráðan aðila tilhlýðilega um vinnslu persónuupplýsinga í samræmi við þessa tilskipun og hann 

ætti að eiga rétt á að fá ófullnægjandi eða ónákvæmar upplýsingar um sig lagfærðar og einnig rétt á að fá 

persónuupplýsingum eytt. Enn fremur ætti sending upplýsinga um deili á hluthafa til milliliða í þriðja landi að 

samrýmast kröfunum sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2016/679. 

53) Samkvæmt þessari tilskipun ætti að vinna persónuupplýsingar í þeim tiltekna tilgangi sem er tilgreindur í þessari 

tilskipun. Vinnsla þessara persónuupplýsinga í öðrum tilgangi en þeim sem var upphaflega markmiðið með söfnun 

þeirra ætti að fara fram í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/679. 

54) Þessi tilskipun er með fyrirvara um ákvæðin sem mælt er fyrir um í geirabundinni lagagerð Sambandsins um eftirlit með 

tilteknum tegundum félaga eða tilteknum tegundum eininga, s.s. lánastofnunum, fjárfestingarfélögum, eignastýringarað-

ilum, vátryggingarfélögum og lífeyrissjóðum. Ákvæði geirabundinnar lagagerðar Sambandsins ættu að teljast sérlög í 

tengslum við þessa tilskipun og ganga framar þessari tilskipun að því marki sem kröfurnar, sem kveðið er á um í þessari 
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tilskipun, ganga gegn þeim kröfum sem mælt er fyrir um í geirabundinni lagagerð Sambandsins. Sértæk ákvæði 

geirabundinnar lagagerðar Sambandsins ætti þó ekki að túlka á þann hátt að þau grafi undan skilvirkri beitingu þessarar 

tilskipunar eða að með henni náist almennt markmið hennar. Það eitt að fyrir liggi sértækar reglur Sambandsins í 

tilteknum geira ætti ekki að útiloka beitingu þessarar tilskipunar. Ef kveðið er á um sértækari ákvæði í þessari tilskipun 

eða kröfum bætt við ákvæðin, sem mælt er fyrir um í geirabundinni lagagerð Sambandsins, ætti að beita þeim ákvæðum, 

sem mælt er fyrir um í geirabundinni lagagerð Sambandsins, í tengslum við ákvæði þessarar tilskipunar. 

55) Þessi tilskipun kemur ekki í veg fyrir að aðildarríki samþykki eða hafi áfram í gildi strangari ákvæði á því sviði sem 

þessi tilskipun nær yfir til að auðvelda hluthöfum enn frekar nýtingu réttar síns, hvetja til þátttöku hluthafa og vernda 

hagsmuni minnihlutahluthafa, auk þess að ná öðrum markmiðum, s.s. varðandi öryggi og traustleika lána- og 

fjármálastofnana. Slík ákvæði ættu þó ekki að hefta skilvirka beitingu þessarar tilskipunar eða að markmiðum hennar 

verði náð og ættu í öllum tilvikum að samrýmast reglunum sem mælt er fyrir um í sáttmálunum. 

56) Í samræmi við sameiginlega pólitíska yfirlýsingu aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2011 

um skýringaskjöl (7) hafa aðildarríkin skuldbundið sig til að láta, í rökstuddum tilvikum, eitt eða fleiri skjöl fylgja 

tilkynningunni um lögleiðingarráðstafanir sínar til að útskýra sambandið milli efnisþátta tilskipunar og samsvarandi 

hluta landsbundinna lögleiðingargerninga. Að því er þessa tilskipun varðar telur löggjafinn að sending slíkra gagna sé 

réttlætanleg. 

57) Haft var samráð við Evrópsku persónuverndarstofnunina í samræmi við 2. mgr. 28. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 45/2001 (8) og skilaði hún áliti 28. október 2014 (9). 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á tilskipun 2007/36/EB 

Tilskipun 2007/36/EB er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. og 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Í þessari tilskipun eru fastsettar kröfur í tengslum við nýtingu tiltekinna réttinda hluthafa sem fylgja atkvæðisrétti í 

tengslum við hluthafafundi félaga sem hafa skráða skrifstofu í aðildarríki en hlutabréf þeirra eru tekin til viðskipta á 

skipulegum verðbréfamarkaði sem er staðsettur eða starfræktur í aðildarríki. Í henni eru einnig fastsettar sértækar kröfur 

til þess að hvetja til þátttöku hluthafa, einkum til lengri tíma litið. Þessar sértæku kröfur gilda í tengslum við deili á 

hluthöfum, sendingu upplýsinga, að auðvelda hluthöfum að neyta réttinda sinna, gagnsæi stofnanafjárfesta, 

eignastýringaraðila og umboðsráðgjafa, launakjör stjórnenda og viðskipti tengdra aðila. 

2. Aðildarríki, sem er bært til að setja reglur um málefni sem falla undir þessa tilskipun, skal vera það aðildarríki þar 

sem félagið hefur skráða skrifstofu og tilvísanir til ,,gildandi laga“ eru tilvísanir til laga þess aðildarríkis. 

Að því er varðar beitingu I. kafla b skal lögbært aðildarríki skilgreint eins og hér segir: 

a) að því er varðar stofnanafjárfesta og eignastýringaraðila, heimaaðildarríkið eins og það er skilgreint í viðeigandi 

geirabundinni lagagerð Sambandsins, 

b) að því er varðar umboðsráðgjafa, aðildarríkið þar sem umboðsráðgjafinn hefur skráða skrifstofu eða, ef 

umboðráðgjafinn er ekki með skráða skrifstofu í aðildarríki, aðildarríkið þar sem umboðsráðgjafinn hefur 

aðalskrifstofu sína eða, ef umboðsráðgjafinn hefur hvorki skráða skrifstofu né aðalskrifstofu í aðildarríki, 

aðildarríkið þar sem umboðsráðgjafinn er með starfsstöð.“   

  

(7) Stjtíð. ESB C 369, 17.12.2011, bls. 14. 

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

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

bls. 1). 

(9) Stjtíð. ESB C 417, 21.11.2014, bls. 8. 
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b) Í stað a- og b-liðar 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„a) verðbréfasjóðir í skilningi 2. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB (*), 

b) sjóðir um sameiginlega fjárfestingu í skilningi a-liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/61/ESB (**), 

  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS) (Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32). 

(**) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og um 

breytingu á tilskipunum 2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 1095/2010 

(Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 1).“ 

c) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„3a. Félögin sem um getur í 3. mgr. skulu ekki undanþegin ákvæðunum sem mælt er fyrir um í I. kafla b.“ 

d) Eftirfarandi málsgreinar bætist við: 

„5. Ákvæði I. kafla a gilda um milliliði að svo miklu leyti sem þeir veita hluthöfum eða öðrum milliliðum þjónustu að 

því er varðar hlutabréf í félögum sem hafa skráða skrifstofu í aðildarríki en hlutabréf þeirra eru skráð á skipulegan 

markað sem er staðsettur eða starfræktur í aðildarríki. 

6. Ákvæði I. kafla b gilda um: 

a) stofnanafjárfesta, að því marki sem þeir fjárfesta beint eða fyrir milligöngu eignastýringaraðila í hlutabréfum sem 

viðskipti eru með á skipulegum verðbréfamarkaði, 

b) eignastýringaraðila, að því marki sem þeir fjárfesta í slíkum hlutabréfum fyrir hönd fjárfesta og 

c) umboðsráðgjafa, að því marki sem þeir veita hluthöfum þjónustu að því er varðar hlutabréf í félögum sem hafa 

skráða skrifstofu í aðildarríki en hlutabréf þeirra eru skráð á skipulegan markað sem er staðsettur eða starfræktur í 

aðildarríki. 

7. Ákvæði þessarar tilskipunar hafa ekki áhrif á ákvæðin sem mælt er fyrir um í geirabundinni lagagerð 

Sambandsins um eftirlit með tilteknum tegundum félaga eða tilteknum tegundum eininga. Þegar þessi tilskipun kveður 

á um sértækari reglur eða bætir við kröfum í samanburði við ákvæði í geirabundinni lagagerð Sambandsins skal þeim 

ákvæðum beitt í tengslum við ákvæði þessarar tilskipunar.“ 

2) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað a-liðar komi eftirfarandi: 

„a) „skipulegur verðbréfamarkaður“: skipulegur verðbréfamarkaður eins og hann er skilgreindur í 21. lið 1. mgr.  

4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (*), 

  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um 

breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).“  
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b) Eftirfarandi liðir bætist við: 

„d) „milliliður“: aðili, t.d. fjárfestingarfyrirtæki eins og það er skilgreint í 1. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 

2014/65/ESB, lánastofnun eins og hún er skilgreind í 1. lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 (*) og miðlæg verðbréfamiðstöð eins og hún er skilgreind í 1. lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (**), sem veitir þjónustu í tengslum við vörslu hlutabréfa, umsýslu 

hlutabréfa eða viðhald verðbréfareikninga fyrir hönd hluthafa eða annarra aðila, 

e) „stofnanafjárfestir“: 

 i. fyrirtæki sem rekur starfsemi í tengslum við líftryggingar í skilningi a-, b- og c-liðar 3. mgr. 2. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (***) og endurtryggingar eins og þær eru skilgreindar í 7. lið 13. gr. 

þeirrar tilskipunar, svo fremi að starfsemin nái yfir líftryggingaskuldbindingar og sé ekki undanþegin 

samkvæmt þeirri tilskipun, 

 ii. stofnun um starfstengdan lífeyri sem fellur undir gildissvið tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/2341 (****), í samræmi við 2. gr. hennar, nema aðildarríki hafi valið að beita ekki þeirri tilskipun að 

öllu leyti eða að hluta í tengslum við þá stofnun í samræmi við 5. gr. þeirrar tilskipunar, 

f) „eignastýringaraðili“: fjárfestingarfyrirtæki eins og það er skilgreint í 1. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB 

sem veitir fjárfestum þjónustu í tengslum við stýringu eignasafna, rekstraraðili sérhæfðra sjóða eins og hann er 

skilgreindur í b-lið 1 mgr. 4. gr. tilskipunar 2011/61/ESB sem uppfyllir ekki skilyrði fyrir undanþágu í samræmi 

við 3. gr. þeirrar tilskipunar eða rekstrarfélag eins og það er skilgreint í b-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2009/65/EB 

eða fjárfestingarfélag með heimild í samræmi við tilskipun 2009/65/EB, svo fremi að það hafi ekki tilnefnt 

rekstrarfélag með heimild samkvæmt þeirri tilskipun til að stjórna því, 

g) „umboðsráðgjafi“: lögaðili sem greinir, á faglegum og viðskiptalegum forsendum, upplýsingagjöf fyrirtækis og, 

ef við á, aðrar upplýsingar um skráð fyrirtæki í því skyni að gefa fjárfestum færi á að taka upplýstar ákvarðanir 

varðandi atkvæðagreiðslu með því að undirbúa rannsóknir, ráðgjöf eða ráðleggingar varðandi nýtingu 

atkvæðisréttar, 

h) „tengdur aðili“: hefur sömu merkingu og í alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum sem samþykktir voru í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (*****), 

i) „stjórnandi“: 

 i. aðili sem situr í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn félags, 

 ii. þegar hann er ekki aðili í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn félags, forstjóri og, ef slíkt starf er fyrir 

hendi í félagi, varaforstjóri, 

 iii. þegar aðildarríki ákveður það, aðrir aðilar sem sinna sambærilegum störfum og þeim sem falla undir i. eða ii. 

lið, 

j) „upplýsingar er varða deili á hluthafa“: upplýsingar sem gera kleift að ákvarða deili á hluthafa, þ.m.t. að minnsta 

kosti eftirfarandi upplýsingar: 

 i. nafn og samskiptaupplýsingar hluthafans (m.a. fullt heimilisfang og tölvupóstfang ef það er tiltækt) og, ef 

um er að ræða lögaðila, skráningarnúmer hans eða, ef ekkert skráningarnúmer er tiltækt, sérstakt kennimerki, 

eins og kennimerki lögaðila, 

 ii. fjöldi hlutabréfa í eigu hluthafans og  
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 iii. aðeins að svo miklu leyti sem félagið fer fram á það, eitt eða fleiri eftirfarandi atriða: flokka eða tegundir 

hlutabréfa í eigu hluthafans eða frá hvaða degi hlutabréfin komust í eigu hans. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar 

lánastofnanir og fjárfestingarfyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 176, 

27.6.2013, bls. 1). 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt verðbréfauppgjör í 

Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og 

reglugerð (ESB) nr. 236/2012 (Stjtíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 1). 

(***) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á 

sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1). 

(****) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2341 frá 14. desember 2016 um starfsemi og eftirlit með 

stofnunum sem sjá um starfstengdan lífeyri (Stjtíð. ESB L 354, 23.12.2016, bls. 37). 

(*****) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla (Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1).” 

3) Eftirfarandi kaflar er felldir inn: 

„I. KAFLI A 

DEILI Á HLUTHÖFUM, SENDING UPPLÝSINGA OG AÐ AUÐVELDA HLUTHÖFUM AÐ NEYTA RÉTTINDA SINNA 

3. gr. a 

Deili á hluthöfum 

1. Aðildarríki skulu tryggja að félög hafi rétt til að staðfesta deili á hluthöfum sínum. Aðildarríki geta kveðið á um að 

félögum með skráða skrifstofu á yfirráðasvæði þeirra sé einungis heimilt að krefjast deila á hluthöfum sem eiga meira en 

tiltekið hlutfall hlutabréfa eða atkvæðisréttar. Slíkt hlutfall skal ekki fara yfir 0,5%. 

2. Aðildarríki skulu, að beiðni félagsins eða þriðja aðila sem fyrirtækið tilnefnir, tryggja að milliliðir komi án tafar 

upplýsingunum varðandi deili á hluthafa til félagsins. 

3. Þegar um er að ræða fleiri en einn millilið í keðju milliliða skulu aðildarríki tryggja að beiðni félagsins, eða þriðja 

aðila sem félagið tilnefnir, verði send milli milliliða án tafar og að milliliðurinn, sem hefur undir höndum upplýsingarnar 

sem beðið er um varðandi deili á hluthafa, sendi þær beint og án tafar til félagsins eða til þriðja aðila sem félagið tilnefnir. 

Aðildarríki skulu tryggja að félagið geti fengið upplýsingar varðandi deili á hluthafa frá millilið í keðjunni sem hefur 

upplýsingarnar. 

Aðildarríki geta mælt fyrir um að félagið megi fara fram á að miðlæga verðbréfamiðstöðin eða annar milliliður eða 

þjónustuveitandi safni saman upplýsingunum varðandi deili á hluthafa, þ.m.t. frá milliliðunum í keðju milliliða og sendi 

upplýsingarnar til félagsins. 

Aðildarríki geta auk þess, að beiðni félagsins eða þriðja aðila sem félagið hefur tilnefnt, mælt fyrir um að milliliðnum beri 

að veita félaginu án tafar upplýsingar um næsta millilið í keðju milliliða. 

4. Persónuupplýsingar hluthafa skulu unnar samkvæmt þessari grein til þess að félagið geti staðfest deili á hluthöfum 

sínum og haft beint samband við þá í því skyni að auðvelda hluthöfum að neyta réttinda sinna og þátttöku hluthafa hjá 

félaginu. 

Með fyrirvara um lengri geymslutíma, sem mælt er fyrir um í geirabundinni löggjöf Sambandsins, skulu aðildarríki tryggja 

að félög og milliliðir geymi persónuupplýsingar um hluthafa, sem þeim eru sendar í samræmi við þessa grein í þeim 

tilgangi sem er tilgreindur í þessari grein, ekki lengur en í 12 mánuði eftir að þeim er ljóst að viðkomandi aðili er ekki 

lengur hluthafi.  
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Aðildarríki geta í lögum kveðið á um vinnslu persónuupplýsinga hluthafa í öðrum tilgangi. 

5. Aðildarríki skulu tryggja að lögaðilar eigi rétt á að leiðrétta ófullnægjandi eða ónákvæmar upplýsingar varðandi deili 

á hluthöfum sínum. 

6. Aðildarríki skulu tryggja að milliliður sem birtir upplýsingar varðandi deili á hluthafa, í samræmi við reglurnar sem 

mælt er fyrir um í þessari grein, teljist ekki brjóta gegn takmörkun á birtingu upplýsinga sem mælt er fyrir um í samningi 

eða laga- eða stjórnsýsluákvæðum.  

7. Aðildarríki skal, eigi síðar en 10. júní 2019, veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, sem komið var á fót 

með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (*), upplýsingar um hvort þau hafi takmarkað upplýsingar 

um deili á hluthöfum gagnvart hluthöfum sem eiga meira en tiltekið hlutfall hlutabréfa eða atkvæðisréttar í samræmi við  

1. mgr. og, ef svo er, viðkomandi hlutfall. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal birta þær upplýsingar á vefsetri 

sínu. 

8. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framkvæmdargerðir til að tilgreina lágmarkskröfur um 

sendingu upplýsinga, sem mælt er fyrir um í 2. mgr., að því er varðar snið upplýsinganna sem á að senda, snið beiðninnar, 

þ.m.t. öryggi þeirra, samvirkni og tímamörkin sem ber að virða. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar eigi síðar en 

10. september 2018, í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 14. gr. a.  

3. gr. b 

Sending upplýsinga 

1. Aðildarríki skulu tryggja að þess sé krafist að milliliðirnir sendi eftirfarandi upplýsingar, án tafar, frá félaginu til 

hluthafans eða til þriðja aðila sem hluthafinn hefur tilnefnt: 

a) þær upplýsingar sem krafist er að félagið veiti hluthafanum til þess að gera honum kleift að neyta þeirra réttinda sem 

fylgja hlutabréfum hans, og sem er beint til allra hluthafa hlutabréfa af þeirri tegund, eða 

b) þegar upplýsingarnar, sem um getur í a-lið, eru aðgengilegar hluthöfum á vefsíðu félagsins, tilkynningu sem vísar á 

hvar á vefsíðunni upplýsingarnar er að finna. 

2. Aðildarríki skulu krefjast þess að félög veiti milliliðum, með stöðluðum hætti og tímanlega, upplýsingarnar sem um 

getur í a-lið 1. mgr. eða tilkynninguna sem um getur í b-lið þeirrar málsgreinar. 

3. Aðildarríki skulu þó ekki gera kröfu um að upplýsingarnar, sem um getur í a-lið 1. mgr., eða tilkynningin, sem um 

getur í b-lið þeirrar málsgreinar, verði sendar eða veittar í samræmi við 1. og 2. mgr. þegar félög senda viðkomandi 

upplýsingar eða tilkynningu beint til allra hluthafa sinna eða til þriðja aðila sem hluthafinn hefur tilnefnt. 

4. Aðildarríki skulu skylda milliliði til að senda upplýsingar fengnar frá hluthöfunum er varða nýtingu réttinda sem 

fylgja hlutabréfum þeirra án tafar til félagsins, í samræmi við fyrirmælin sem þeir fá frá hluthöfunum. 

5. Þegar um er að ræða einn millilið í keðju milliliða skulu upplýsingarnar, sem um getur í 1. og 4. mgr., sendar milli 

milliliða án tafar nema milliliðurinn geti sent upplýsingarnar beint til félagsins, hluthafans eða þriðja aðila sem hluthafinn 

hefur tilnefnt. 

6. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framkvæmdargerðir til að tilgreina lágmarkskröfur um 

sendingu upplýsinga, sem mælt er fyrir um í 1.–5. mgr. þessarar greinar, að því er varðar tegundir og snið upplýsinga sem á 

að senda, þ.m.t. öryggi þeirra, samvirkni og tímamörkin sem ber að virða. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar eigi 

síðar en 10. september 2018, í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 14. gr. a.  
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3. gr. c 

Hluthafa auðveldað að neyta réttinda sinna 

1. Aðildarríki skulu tryggja að milliliðirnir auðveldi hluthafanum að neyta réttinda sinna, þ.m.t. réttarins til að taka þátt í 

og greiða atkvæði á hluthafafundum, sem skal a.m.k. fela í sér eitt af eftirfarandi: 

a) milliliðurinn gerir nauðsynlegar ráðstafanir til þess að hluthafinn eða þriðji aðili sem hluthafinn tilnefnir geti sjálfur 

neytt réttinda sinna, 

b) milliliðurinn neytir réttindanna sem fylgja hlutabréfunum með sérstakri heimild og fyrirmælum frá hluthafanum og í 

þágu hluthafans. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að þegar atkvæðagreiðsla fer fram rafrænt verði aðilanum sem greiðir atkvæði send rafræn 

staðfesting á móttöku atkvæða.  

Aðildarríki skulu tryggja að eftir hluthafafundinn geti hluthafinn eða þriðji aðili, sem hluthafinn tilnefnir, fengið, a.m.k. 

samkvæmt beiðni, staðfestingu á því að félagið hafi réttilega skráð og talið atkvæði hans nema upplýsingarnar séu honum 

þegar aðgengilegar. Aðildarríki geta sett tímamörk varðandi beiðni um slíka staðfestingu. Slík tímamörk skulu ekki vera 

lengri en þrír mánuðir frá þeim degi sem atkvæðið er greitt. 

Þegar milliliðurinn móttekur staðfestingu, eins og um getur í fyrstu eða annarri undirgrein, skal hann senda hana án tafar til 

hluthafans eða þriðja aðila sem hluthafinn hefur tilnefnt. Þegar milliliðir eru fleiri en einn í keðju milliliða skal staðfestingin 

send frá millilið til milliliðar án tafar nema hægt sé að senda staðfestinguna beint til hluthafans eða þriðja aðila sem 

hluthafinn hefur tilnefnt. 

3. Framkvæmdastjórnin skal hafa heimild til að samþykkja framkvæmdargerðir til að tilgreina lágmarkskröfur í því 

skyni að auðvelda hluthöfum að neyta þeirra réttinda sinna, sem mælt er fyrir um í 1. og 2. mgr. þessarar greinar, að því er 

varðar leiðir til auðveldunar, snið rafrænnar staðfestingar á móttöku atkvæða, snið sendingar á staðfestingunni um að 

atkvæði hafi verið réttilega skráð og talin gegnum keðju milliliða, þ.m.t. öryggi þeirra og samvirkni, og þau tímamörk sem 

ber að virða. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar eigi síðar en 10. september 2018, í samræmi við 

rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 14. gr. a. 

3. gr. d 

Bann við mismunun, rétt hlutfall og gagnsæi kostnaðar 

1. Aðildarríki skulu krefjast þess að milliliðir birti opinberlega hvers kyns viðeigandi gjöld fyrir þjónustu, sem veitt er 

samkvæmt þessum kafla, sérstaklega fyrir hverja tegund þjónustu. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að gjöld, sem milliliður leggur á hluthafa, félög og aðra milliliði, séu án mismununar og í 

réttu hlutfalli við raunverulegan kostnað sem stofnað er til við veitingu þjónustunnar. Einungis skal leyfa mismun í 

álögðum gjöldum milli réttinda sem er neytt innanlands og réttinda sem er neytt yfir landamæri ef hann er studdur 

tilhlýðilegum rökum og endurspeglar mismun á raunverulegum kostnaði við að veita þjónustu. 

3. Aðildarríki geta bannað milliliðum að leggja gjöld á þjónustu sem er veitt samkvæmt þessum kafla.  

3. gr. e 

Milliliðir í þriðju löndum 

Þessi kafli gildir einnig um milliliði sem hafa hvorki skráða skrifstofu né aðalskrifstofu í Sambandinu þegar þeir veita 

þjónustu sem um getur í 5. mgr. 1. gr. 

3. gr. f 

Upplýsingar um framkvæmd 

1. Lögbær yfirvöld skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um veigamikil vandkvæði við framkvæmd ákvæða þessa kafla 

eða að milliliðir í Sambandinu eða þriðja landi fari ekki að ákvæðum þessa kafla.  
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2. Framkvæmdastjórnin skal, í nánu samstarfi við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina og Evrópsku 

eftirlitsstofnunina (Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina), sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1093/2010 (**), leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um framkvæmd þessa kafla, þ.m.t. skilvirkni hennar, 

erfiðleika við beitingu í reynd og framfylgd en jafnframt taka tillit til viðeigandi markaðsþróunar í Sambandinu og á 

alþjóðavettvangi. Í skýrslunni skal einnig fjallað um hvort gildissvið þessa kafla eigi við í tengslum við milliliði þriðju 

landa. Framkvæmdastjórnin skal birta skýrsluna eigi síðar en 10. júní 2023. 

I. KAFLI B 

GAGNSÆI STOFNANAFJÁRFESTA, EIGNASTÝRINGARAÐILA OG UMBOÐSRÁÐGJAFA  

3. gr. g 

Þátttökustefna  

1. Aðildarríki skulu tryggja að stofnanafjárfestar og eignastýringaraðilar uppfylli annaðhvort kröfurnar, sem settar eru 

fram í a- og b-lið, eða birti opinberlega skýra og rökstudda útskýringu á því hvers vegna þeir hafa valið að uppfylla ekki 

eina eða fleiri af þessum kröfum. 

a) Stofnanafjárfestar og eignastýringaraðilar skulu þróa og birta opinberlega þátttökustefnu þar sem því er lýst hvernig 

þeir fella þátttöku hluthafa inn í fjárfestingaráætlun sína. Í stefnunni skal því lýst hvernig þeir fylgjast með 

fjárfestingarfélögum varðandi viðkomandi málefni, þ.m.t. stefnuáætlun, rekstrarárangur og annan árangur og áhættu, 

fjármagnsuppbyggingu, félagsleg áhrif og umhverfisáhrif og stjórnarhætti fyrirtækja, hvernig þeir stýra viðræðum við 

fjárfestingarfélög, neyta atkvæðisréttar og annarra réttinda sem fylgja hlutabréfum, starfa með öðrum hluthöfum, eiga 

samskipti við viðeigandi hagsmunaaðila fjárfestingarfélaganna og annast raunverulega og hugsanlega 

hagsmunaárekstra með tilliti til þátttöku þeirra. 

b) Stofnanafjárfestar og eignastýringaraðilar skulu, á ársgrundvelli, birta opinberlega hvernig þátttökustefna þeirra hefur 

verið framkvæmd, þ.m.t. almenna lýsingu á atkvæðagreiðslum, útskýringu á þýðingarmestu atkvæðagreiðslunum og 

hvernig þjónusta umboðsráðgjafa var nýtt. Þeir skulu birta opinberlega hvernig þeir hafa greitt atkvæði á 

hluthafafundum félaga sem þeir eiga hlutabréf í. Í slíkri birtingu má undanskilja atkvæðagreiðslur sem eru lítilvægar 

hvað varðar viðfangsefni atkvæðagreiðslunnar eða stærð eignarhlutar í félaginu. 

2. Upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., skulu vera aðgengilegar án endurgjalds á vefsíðu stofnanafjárfestisins eða 

eignastýringaraðilans. Aðildarríki getur kveðið á um að upplýsingar skuli birtar, án endurgjalds, með öðrum auðveldlega 

aðgengilegum hætti á Netinu. 

Þegar eignastýringaraðili framkvæmir þátttökustefnu, þ.m.t. atkvæðagreiðslu, fyrir hönd stofnanafjárfestis skal 

stofnanafjárfestirinn vísa til þess hvar eignastýringaraðilinn hefur birt slíkar upplýsingar um atkvæðagreiðslu. 

3. Reglur er varða hagsmunaárekstra, sem gilda um stofnanafjárfesta og eignastýringaraðila, þ.m.t. 14. gr. tilskipunar 

2011/61/ESB, b-liður 1. mgr. 12. gr. og d-liður 1. mgr. 14. gr. tilskipunar 2009/65/EB og viðkomandi framkvæmdarreglur, 

og 23. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, skulu einnig gilda með tilliti til þátttöku. 

3. gr. h 

Fjárfestingaráætlun stofnanafjárfesta og samkomulag við eignastýringaraðila  

1. Aðildarríki skulu tryggja að stofnanafjárfestar birti opinberlega hvernig helstu þættir fjárfestingaráætlunar þeirra með 

eigið fé eru í samræmi við lýsingu og gildistíma skuldbindinga þeirra, einkum langtímaskuldbindinga, og hvernig þeir 

stuðla að árangri af eignum þeirra til meðallangs og langs tíma. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að þegar eignastýringaraðili fjárfestir fyrir hönd stofnanafjárfestis, hvort heldur er 

sérstaklega fyrir hvern viðskiptavin eða gegnum sjóð um sameiginlega fjárfestingu, birti stofnanafjárfestirinn opinberlega 

eftirfarandi upplýsingar varðandi samkomulag sitt við eignastýringaraðilann:  
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a) hvernig samkomulagið við eignastýringaraðilann er viðkomandi eignastýringaraðila hvatning til að laga fjár-

festingaráætlun sína og ákvarðanir að lýsingu og gildistíma skuldbindinga stofnanafjárfestisins, einkum langtímaskuld-

bindinga, 

b) hvernig það samkomulag fær eignastýringaraðilann til að taka ákvarðanir um fjárfestingar á grundvelli mats um 

rekstrarárangur og annan árangur fjárfestingarfélags til meðallangs og langs tíma og starfa með fjárfestingarfélögum til 

þess að bæta árangur sinn til meðallangs og langs tíma, 

c) hvernig matsaðferð og tímabil mats á árangri eignastýringaraðilans og þóknun fyrir eignastýringarþjónustu eru í 

samræmi við lýsingu og gildistíma skuldbindinga stofnanafjárfestisins, einkum langtímaskuldbindinga, og að eindregið 

sé tekið tillit til langtímaárangurs, 

d) hvernig stofnanafjárfestirinn fylgist með veltukostnaði eignasafns sem eignastýringaraðilinn stofnar til og hvernig hann 

skilgreinir og fylgist með veltu eignasafns eða veltusviði,  

e) gildistíma samkomulagsins við eignastýringaraðilann. 

Þegar samkomulagið við eignastýringaraðilann inniheldur ekki einn eða fleiri slíka þætti skal stofnanafjárfestirinn gefa 

skýra og rökstudda skýringu á því hvers vegna svo er. 

3. Upplýsingarnar, sem um getur í 1. og 2. mgr. þessarar greinar, skulu vera aðgengilegar og veittar án endurgjalds á 

vefsíðu stofnanafjárfestisins og skulu uppfærðar árlega nema engar efnislegar breytingar hafi verið gerðar. Aðildarríki getur 

kveðið á um að upplýsingar skuli vera aðgengilegar, án endurgjalds, með öðrum hætti sem auðvelt er að nálgast á Netinu. 

Aðildarríki skulu tryggja að stofnanafjárfestum, sem falla undir tilskipun 2009/138/EB, sé heimilt að setja þessar 

upplýsingar í skýrslu sína um greiðslugetu og fjárhagsstöðu sem um getur í 51. gr. þeirrar tilskipunar. 

3. gr. i 

Gagnsæi eignastýringaraðila 

1. Aðildarríki skulu tryggja að eignastýringaraðilar birti, á ársgrundvelli, stofnanafjárfestinum sem þeir hafa gert 

samkomulagið við, sem um getur í 3. gr. h, hvernig fjárfestingaráætlun þeirra og framkvæmd hennar er í samræmi við það 

samkomulag og stuðlar að árangri af eignum stofnanafjárfestisins eða fjármagni til meðallangs og langs tíma. Slík birting 

skal fela í sér skýrslu um helstu áhættuþætti til meðallangs tíma og langs tíma í tengslum við fjárfestingarnar, um 

samsetningu eignasafns, veltu og veltukostnað, um notkun umboðsráðgjafa vegna þátttöku og stefnu þeirra varðandi 

verðbréfalán og hvernig hún er notuð til þess að uppfylla þátttöku, ef við á, einkum á hluthafafundi félagsins sem fjárfest er 

í. Slík birting skal einnig taka til upplýsinga um það hvort og, ef svo er, hvernig þeir taka ákvarðanir um fjárfestingar á 

grundvelli mats á árangri félagsins sem fjárfest er í til meðallangs og langs tíma, þ.m.t. árangur sem ekki varðar rekstur, og 

um það hvort og, ef svo er, hvaða hagsmunaárekstrar hafa orðið í tengslum við þátttöku og hvernig eignastýringaraðilar 

hafa brugðist við þeim.  

2. Aðildarríkjum er heimilt að kveða á um að upplýsingarnar í 1. mgr. verði birtar ásamt ársskýrslunni sem um getur í 

68. gr. tilskipunar 2009/65/EB eða í 22. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, eða reglubundnu tilkynningunum sem um getur í 6. 

mgr. 25. gr. tilskipunar 2014/65/ESB. 

Ef upplýsingarnar, sem eru birtar skv. 1. mgr., eru þegar aðgengilegar öllum er þess ekki krafist að eignastýringaraðilinn 

veiti stofnanafjárfestinum upplýsingarnar með beinum hætti. 

3. Aðildarríki geta, þegar eignastýringaraðilinn stýrir eignunum ekki sérstaklega fyrir hvern viðskiptavin, farið fram á að 

upplýsingarnar sem eru birtar skv. 1. mgr. verði einnig veittar öðrum fjárfestum í sama sjóði, a.m.k. ef beðið er um þær.  
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3. gr. j 

Gagnsæi umboðsráðgjafa 

1. Aðildarríki ættu að tryggja að umboðsráðgjafar birti opinberlega tilvísanir í hátternisreglur sem þeir beita og gefi 

skýrslu um hvernig þeir beita þeim reglum. 

Þegar umboðsráðgjafar fylgja ekki hátternisreglum skulu þeir gefa skýra og rökstudda skýringu á því af hverju svo er. Þegar 

umboðsráðgjafar fylgja hátternisreglum en hlíta ekki öllum tilmælum þeirra skulu þeir tilkynna frá hvaða hlutum þeir víkja, 

gefa skýringar á ástæðum þess og tilgreina, eftir því sem við á, aðrar samþykktar ráðstafanir. 

Upplýsingar, sem um getur í þessari málsgrein, skulu gerðar aðgengilegar öllum, án endurgjalds, á vefsíðu umboðsráðgjafa 

og uppfærðar árlega. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að umboðsráðgjafar birti opinberlega á ári hverju, í því skyni að upplýsa viðskiptavini sína 

um nákvæmni og áreiðanleika í starfsemi þeirra með fullnægjandi hætti, a.m.k. allar eftirfarandi upplýsingar í tengslum við 

undirbúning þeirra fyrir rannsóknir, ráðgjöf og ráðleggingar vegna atkvæðagreiðslu: 

a) grundvallarþætti varðandi aðferðafræðina og líkönin sem þeir nota, 

b) helstu upplýsingaveitur sem þeir nota, 

c) verklagsreglur sem settar eru til að tryggja gæði rannsókna, ráðgjafar og ráðlegginga vegna atkvæðagreiðslna og 

menntunar og hæfis viðkomandi starfsfólks. 

d) hvort og, ef svo er, hvernig þeir taka tillit til skilyrða á innlendum markaði, lagalegra skilyrða, eftirlitsskilyrða og 

fyrirtækjabundinna skilyrða, 

e) grundvallarþætti stefnu varðandi atkvæðagreiðslu sem þeir nota fyrir hvern markað, 

f) hvort þeir hafi samráð við félög sem eru viðfang rannsókna þeirra, ráðgjafar eða ráðlegginga vegna atkvæðagreiðslna 

og við hagsmunaaðila félagsins, og, ef svo er, umfang og eðli þess,  

g) stefnuna varðandi það að koma í veg fyrir og stjórna hugsanlegum hagsmunaárekstrum. 

Upplýsingarnar, sem um getur í þessari málsgrein, skulu vera aðgengilegar öllum á vefsíðu umboðsráðgjafa og vera áfram 

aðgengilegar án endurgjalds í a.m.k. þrjú ár frá birtingardegi. Upplýsingarnar þarf ekki að birta sérstaklega þegar þær eru 

aðgengilegar sem hluti af birtingunni skv. 1. mgr. 

3. Aðildarríki skulu tryggja að umboðsráðgjafar tilgreini og veiti viðskiptavinum sínum án tafar upplýsingar um 

raunverulega eða hugsanlega hagsmunaárekstra eða viðskiptatengsl sem gætu haft áhrif á undirbúning þeirra varðandi 

rannsóknir, ráðgjöf eða ráðleggingar vegna atkvæðagreiðslna og aðgerðir sem þeir hafa gripið til í því skyni að ráða bót á, 

draga úr eða stýra raunverulegum eða hugsanlegum hagsmunaárekstrum. 

4. Þessi grein gildir einnig um umboðsráðgjafa sem eru hvorki með skráða skrifstofu né aðalskrifstofu í Sambandinu og 

annast starfsemi sína í gegnum fyrirtæki, staðsett í Sambandinu. 

3. gr. k 

Endurskoðun 

1. Framkvæmdastjórnin skal leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um framkvæmd 3. gr. g, 3. gr. h og 3. gr. i, 

þ.m.t. mat á því hvort nauðsynlegt er að fara fram á að eignastýringaraðilar birti opinberlega tilteknar upplýsingar skv. 3. gr. 

i, með tilliti til viðkomandi markaðsþróunar í Sambandinu og á alþjóðavettvangi. Birta skal skýrsluna eigi síðar en  

10. júní 2022 og henni skulu fylgja, eftir því sem við á, tillögur að nýrri löggjöf.  
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2. Framkvæmdastjórnin skal, í nánu samstarfi við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina leggja skýrslu fyrir 

Evrópuþingið og ráðið um framkvæmd 3. gr. j, m.a. hvort gildissvið hennar eigi við og sé skilvirkt og mat á þörfinni á að 

fastsetja reglur fyrir umboðsráðgjafa, með tilliti til viðeigandi markaðsþróunar í Sambandinu og á alþjóðavettvangi. Birta 

skal skýrsluna eigi síðar en 10. júní 2023 og henni skulu fylgja, eftir því sem við á, tillögur að nýrri löggjöf. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri 

eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um 

niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84). 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri 

eftirlitsstofnun (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og niðurfellingu 

ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12).“ 

4) Eftirfarandi greinar bætist við: 

„9. gr. a 

Réttur til að greiða atkvæði um launakjarastefnu 

1. Aðildarríki skulu tryggja að félög setji sér launakjarastefnu að því er varðar stjórnendur og að hluthafar hafi rétt til að 

greiða atkvæði um launakjarastefnuna á hluthafafundi. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að atkvæðagreiðsla hluthafa um launakjarastefnu á hluthafafundi sé bindandi. Félög skulu 

eingöngu greiða stjórnendum sínum laun í samræmi við launakjarastefnu sem hefur verið samþykkt á hluthafafundi. 

Þegar engin launakjarastefna hefur verið samþykkt og hluthafafundur samþykkir ekki tillögu að stefnu getur félagið haldið 

áfram að greiða stjórnendum sínum laun í samræmi við fyrirliggjandi framkvæmd og skal leggja endurskoðaða stefnu fyrir 

næsta hluthafafund til samþykktar. 

Þegar fyrir hendi er launakjarastefna og tillaga að nýrri stefnu er ekki samþykkt á hluthafafundi skal félagið halda áfram að 

greiða stjórnendum sínum laun samkvæmt fyrirliggjandi samþykktri stefnu og leggja endurskoðaða stefnu fyrir næsta 

hluthafafund til samþykktar. 

3. Aðildarríkjunum er þó heimilt að kveða á um að atkvæðagreiðslan á hluthafafundinum um launakjarastefnuna verði 

ráðgefandi. Í því tilviki skulu félög eingöngu greiða stjórnendum sínum laun í samræmi við launakjarastefnu sem hefur 

verið lögð fram til slíkrar atkvæðagreiðslu á hluthafafundi. Ef launakjarastefnunni, sem lögð er fyrir hluthafafundinn, er 

hafnað skal félagið leggja endurskoðaða stefnu fram til atkvæðagreiðslu á næsta hluthafafundi. 

4. Aðildarríki geta leyft félögum, í undantekningartilvikum, að víkja frá launakjarastefnunni tímabundið, svo fremi að 

stefnan feli í sér skilyrði um málsmeðferð og samkvæmt þeim verði hægt að beita undanþágunni og þar séu tilgreindir 

þættir stefnunnar sem gera undanþáguna mögulega. 

Undantekningartilvik, eins og um getur í fyrstu undirgrein, skulu einungis taka til aðstæðna þar sem undanþága frá 

launakjarastefnunni er nauðsynleg til að þjóna megi langtímahagsmunum og sjálfbærni félagsins í heild eða tryggja 

rekstrarhæfi þess. 

5. Aðildarríki skulu tryggja að félög leggi launakjarastefnu fram til atkvæðagreiðslu á hluthafafundi við hverja efnislega 

breytingu og, að öllu jöfnu, a.m.k. á fjögurra ára fresti.  
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6. Launakjarastefnan skal stuðla að viðskiptaáætlun félagsins og langtímahagsmunum og sjálfbærni og í henni skal 

útskýrt hvernig það er gert. Hún skal vera skýr og skiljanleg með lýsingu á mismunandi þáttum fastra og breytilegra 

launakjara, þ.m.t. kaupaukar og önnur kjör, í hvaða mynd sem er, sem veita má stjórnendum og innbyrðis hlutföll tilgreind. 

Í launakjarastefnunni skal útskýrt hvernig tekið var tillit til launa- og ráðningarskilmála starfsmanna félagsins þegar 

launakjarastefnunni var komið á. 

Þegar félag veitir breytileg launakjör skal fastsetja skýrar, ítarlegar og breytilegar viðmiðanir í launakjarastefnunni um 

breytileg launakjör. Þar skal tilgreina viðmiðanir vegna rekstrarárangurs og annars árangurs, þ.m.t., eftir því sem við á, 

viðmiðanir sem varða samfélagslega ábyrgð fyrirtækja ásamt skýringu á því hvernig þær stuðla að því að markmiðunum 

sem sett eru fram í fyrstu undirgrein verði náð, og aðferðirnar sem notaðar verða til að ákvarða að hvaða marki 

árangursviðmiðununum hefur verið fullnægt. Þar skal tilgreina upplýsingar um frestunartímabil ef um þau eru að ræða og 

möguleikann á því að félagið endurheimti breytileg launakjör. 

Þegar launakjör félags eru eignarhlutatengd skal í stefnunni tilgreina ávinnslutímabil og, þegar við á, geymslutíma 

hlutabréfa eftir ávinnslu og útskýra hvernig eignarhlutatengd launakjör stuðla að því að markmiðunum, sem sett eru fram í 

fyrstu undirgrein, verði náð. 

Tilgreina skal í launakjarastefnunni gildistíma samninga eða samkomulags við stjórnendur og uppsagnarfresti sem í gildi 

eru, helstu eiginleika kerfis um viðbótarlífeyri eða snemmtekin eftirlaun og skilmála uppsagnar og greiðslna sem tengjast 

uppsögn. 

Í launakjarastefnunni skal útskýra ákvörðunartökuferlið sem fylgt er við ákvarðanir, endurskoðun og framkvæmd, þ.m.t. 

ráðstafanir til að komast hjá eða stjórna hagsmunaárekstrum og, þegar við á, hlutverk launakjaranefndarinnar eða annarra 

viðkomandi nefnda. Þegar stefnan er endurskoðuð skal í henni lýsa öllum mikilvægum breytingum og útskýra þær og 

hvernig í henni er tekið tillit til atkvæðagreiðslna og álits hluthafa um stefnuna og skýrslur frá síðustu atkvæðagreiðslu um 

launakjarastefnu á hluthafafundi. 

7. Aðildarríki skulu tryggja að eftir atkvæðagreiðslu um launakjarastefnuna á hluthafafundi verði stefnan, ásamt 

dagsetningu og niðurstöðum atkvæðagreiðslunnar, birt tafarlaust á vefsíðu félagsins og verði áfram aðgengileg öllum, án 

endurgjalds, a.m.k. á meðan hún gildir. 

9. gr. b 

Upplýsingar sem skulu koma fram í launakjaraskýrslunni og réttur til að greiða atkvæði um hana 

1. Aðildarríki skulu tryggja að félagið taki saman skýra og skiljanlega launakjaraskýrslu með heildstæðu yfirliti yfir 

launakjör, þ.m.t. öll kjör í hvaða mynd sem er, sem eru veitt einstökum stjórnendum eða þeir eiga inni á undangengnu 

fjárhagsári, einnig nýráðnir og fyrrverandi stjórnendur, í samræmi við launakjarastefnuna sem um getur í 9. gr. a. 

Eftir atvikum skal launakjarastefnan innihalda eftirfarandi upplýsingar varðandi launakjör hvers og eins stjórnanda: 

a) heildarlaunagreiðslur, sundurliðaðar eftir þáttum, innbyrðis hlutföll fastra og breytilegra launa, skýringu á því hvernig 

heildarlaunagreiðslur eru í samræmi við samþykkta launakjarastefnu, þ.m.t. hvernig hún stuðlar að langtímaárangri 

félagsins, og upplýsingar um hvernig árangursviðmiðunum var beitt, 

b) árlega breytingu á launakjörum, árangri félagsins og meðallaunagreiðslum á grundvelli þess að starfsfólk, annað en 

stjórnendur, hafi að jafnaði verið í fullu starfi hjá félaginu síðustu fimm fjárhagsár, birt saman með þeim hætti að 

samanburður er mögulegur, 

c) launagreiðslur frá fyrirtæki sem tilheyrir sömu samstæðu og skilgreind er í 11. lið 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/34/ESB (*),  
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d) fjölda hlutabréfa og hlutabréfavalrétti sem látnir eru í té eða eru í boði og helstu skilyrði þess að neyta réttarins, þ.m.t. 

nýtingarverð og dagsetning og hvers kyns breyting á því, 

e) upplýsingar um að nota möguleikann á að endurheimta breytileg launakjör, 

f) upplýsingar um hvers konar frávik frá verklagsreglum vegna framkvæmdar launakjarastefnunnar sem um getur í 6. 

mgr. 9. gr. a og um undanþágur sem er beitt í samræmi við 4. mgr. 9. gr. a, þ.m.t. útskýring á því hvers eðlis 

undantekningartilvikin eru og upplýsingar um þá sérstöku þætti sem vikið er frá. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að félög setji ekki í launakjaraskýrsluna sérstaka flokka persónuupplýsinga um einstaka 

stjórnendur í skilningi 1. mgr. 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 (**) eða persónuupplýsingar 

sem vísa til fjölskylduaðstæðna einstakra stjórnenda. 

3. Félög skulu vinna þær persónuupplýsingar um stjórnendur, sem koma fram í launakjaraskýrslunni samkvæmt þessari 

grein, í þeim tilgangi að auka fyrirtækjagagnsæi að því er varðar launagreiðslur til stjórnenda í því skyni að auka ábyrgð 

stjórnenda og yfirsýn hluthafa yfir launakjör stjórnenda. 

Með fyrirvara um að mælt sé fyrir um lengra tímabil í einhverri geiratengdri lagagerð Sambandsins skulu aðildarríki tryggja 

að félög birti ekki lengur opinberlega, skv. 5. mgr. þessarar greinar, persónuupplýsingar um stjórnendur sem koma fram í 

launakjaraskýrslunni í samræmi við þessa grein eftir að 10 ár eru liðin frá birtingu hennar. 

Aðildarríki geta með lögum kveðið á um vinnslu persónuupplýsinga um stjórnendur í öðrum tilgangi. 

4. Aðildarríki skulu tryggja að á árlegum hluthafafundi megi greiða atkvæði um launakjaraskýrslu næstliðins fjárhagsárs. 

Félagið skal útskýra í eftirfarandi launakjaraskýrslu hvernig tekið hefur verið tillit til atkvæðagreiðslunnar á 

hluthafafundinum. 

Að því er varðar lítil og meðalstór fyrirtæki, eins og þau eru skilgreind, eftir því sem við á, í 2. og 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 

2013/34/ESB, geta aðildarríki þó, í stað atkvæðagreiðslu, kveðið á um að launakjaraskýrsla næstliðins fjárhagsárs verði 

lögð fram til umfjöllunar á árlegum hluthafafundi sem sérstakur liður á dagskránni. Félagið skal útskýra í eftirfarandi 

launakjaraskýrslu hvernig tekið hefur verið tillit til umfjöllunar á hluthafafundinum. 

5. Með fyrirvara um 4. mgr. 5. gr. skulu félögin, eftir hluthafafundinn, gera launakjaraskýrsluna aðgengilega öllum á 

vefsíðu sinni í 10 ár, án endurgjalds, og mega ákveða að hafa hana aðgengilega í lengri tíma svo fremi að hún geymi ekki 

lengur persónuupplýsingar um stjórnendur. Löggiltur endurskoðandi eða endurskoðunarfyrirtæki skal kanna hvort 

upplýsingarnar sem krafist er í þessari grein hafa verið veittar. 

Aðildarríki skulu tryggja að stjórnendur félagsins, sem starfa innan þess valdsviðs sem þeim er falið í landslögum, beri 

sameiginlega ábyrgð á að tryggja að launakjaraskýrslan sé samin og birt í samræmi við kröfurnar í þessari tilskipun. 

Aðildarríki skulu tryggja að lög og stjórnsýslufyrirmæli þeirra um ábyrgð, a.m.k. gagnvart félaginu, gildi um alla 

stjórnendur félagsins ef þeir sinna ekki skyldunum sem um getur í þessari málsgrein. 

6. Framkvæmdastjórnin skal, með það í huga að tryggja samræmi í tengslum við þessa grein, samþykkja viðmiðunar-

reglur þar sem tilgreind er stöðluð framsetning á upplýsingunum sem mælt er fyrir um í 1. mgr.  
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9. gr. c 

Gagnsæi og samþykki fyrir viðskiptum tengdra aðila 

1. Aðildarríki skulu skilgreina þýðingarmikil viðskipti, að því er varðar þessa grein, með tilliti til: 

a) áhrifanna sem upplýsingarnar um viðskiptin kunna að hafa á fjárhagslegar ákvarðanir hluthafa félagsins, 

b) áhættunnar sem viðskiptin skapa fyrir félagið og hluthafa þess sem eru ekki tengdur aðili, þ.m.t. minnihlutahluthafar. 

Þegar aðildarríki skilgreinir þýðingarmikil viðskipti skal það fastsetja eitt megindlegt hlutfall eða fleiri eftir því hver áhrif 

viðskiptanna eru á fjárhagsstöðu, tekjur, eignir, fjármögnun, þ.m.t. eigið fé, eða veltu félagsins eða það skal taka tillit til 

hvers eðlis viðskiptin eru og stöðu tengda aðilans.  

Aðildarríki geta samþykkt aðrar skilgreiningar á mikilvægi vegna beitingar 4. mgr. en gert er vegna beitingar 2. og 3. mgr. 

og geta gert greinarmun á skilgreiningunum í samræmi við stærð félags. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að félög tilkynni opinberlega um þýðingarmikil viðskipti við tengda aðila í síðasta lagi þegar 

gengið er frá viðskiptunum. Tilkynningin skal a.m.k. hafa að geyma upplýsingar um eðli tengslanna við tengda aðilann, 

heiti tengda aðilans, dagsetningu og virði viðskiptanna og aðrar upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að meta hvort 

viðskiptin séu sanngjörn og réttmæt frá sjónarhóli félagsins og hluthafanna sem eru ekki tengdur aðili, þ.m.t. 

minnihlutahluthafa. 

3. Aðildarríki geta mælt fyrir um að með opinberu tilkynningunni, sem um getur í 2. mgr., fylgi skýrsla með mati á því 

hvort viðskiptin séu sanngjörn og réttmæt frá sjónarhóli félagsins og hluthafanna sem eru ekki tengdur aðili, þ.m.t. 

minnihlutahluthafa, og þar séu útskýrðar þær forsendur sem hún byggist á ásamt aðferðunum sem voru notaðar. 

Skýrslan skal lögð fram af einum af eftirfarandi aðilum: 

a) óháðum þriðja aðila, 

b) stjórn eða eftirlitsstjórn félagsins, 

c) endurskoðunarnefnd eða nefnd sem er mynduð með meirihluta óháðra stjórnenda. 

Aðildarríki skulu tryggja að tengdu aðilarnir taki ekki þátt í að semja skýrsluna. 

4. Aðildarríki skulu tryggja að þýðingarmikil viðskipti við tengda aðila séu samþykkt á hluthafafundi eða af stjórn eða 

eftirlitsstjórn félagsins í samræmi við verklagsreglur sem koma í veg fyrir að tengdi aðilinn nýti sér stöðu sína og veiti 

hagsmunum félagsins og hluthafanna, sem eru ekki tengdur aðili, þ.m.t. minnihlutahluthafa, fullnægjandi vernd. 

Aðildarríki geta mælt fyrir um að hluthafar hafi atkvæðisrétt á hluthafafundi um þýðingarmikil viðskipti við tengda aðila 

sem stjórn eða eftirlitsstjórn félagsins hefur samþykkt. 

Þegar stjórnandi eða hluthafi tekur þátt í viðskiptum við tengda aðilann skal stjórnandinn eða hluthafinn ekki taka þátt í 

samþykkt eða atkvæðagreiðslu.  
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Aðildarríki geta leyft hluthafa, sem er tengdur aðili, að taka þátt í atkvæðagreiðslunni svo fremi að innlend lög tryggi 

viðkomandi verndarráðstafanir sem gilda fyrir atkvæðagreiðsluna eða meðan á henni stendur til að vernda hagsmuni 

félagsins og hluthafanna sem eru ekki tengdur aðili, þ.m.t. minnihlutahluthafa, með því að koma í veg fyrir að tengdi 

aðilinn samþykki viðskiptin þrátt fyrir andstöðu meirihluta hluthafa sem eru ekki tengdur aðili eða þrátt fyrir andstöðu 

meirihluta óháðra stjórnenda. 

5. Ákvæði 2., 3. og 4. gr. skulu ekki gilda um viðskipti sem stofnað er til í venjulegum viðskiptum og með venjulegum 

markaðsskilmálum. Fyrir slík viðskipti skal stjórn eða eftirlitsstjórn félagsins koma á innri málsmeðferð til að meta á 

reglubundinn hátt hvort þessum skilyrðum er fullnægt. Tengdu aðilarnir skulu ekki koma að matinu. 

Aðildarríki geta þó mælt fyrir um að félög beiti kröfunum í 2., 3. eða 4. mgr. í viðskiptum sem stofnað er til í 

reglubundnum rekstri og með eðlilegum markaðsskilmálum. 

6. Aðildarríki geta undanskilið, eða heimilað félögum að undanskilja, frá kröfum 2., 3. og 4. mgr.: 

a) viðskipti milli félags og dótturfélaga þess, að því tilskildu að þau séu í fullri eigu eða að enginn annar tengdur aðili 

félagsins hafi hagsmuna að gæta í dótturfélaginu eða að innlend lög kveði á um fullnægjandi vernd fyrir hagsmuni 

félagsins, dótturfélagsins og hluthafa þeirra sem ekki eru tengdir aðilar, þ.m.t. minnihlutahluthafa í slíkum viðskiptum, 

b) skýrt skilgreindar tegundir viðskipta sem verða að fá samþykki hluthafafundar samkvæmt landslögum, svo fremi að 

sérstaklega sé fjallað um sanngjarna meðferð allra hluthafa og hagsmuni félagsins og hluthafanna sem eru ekki tengdur 

aðili, þ.m.t. minnihlutahluthafa, í slíkum lagaákvæðum og hún njóti fullnægjandi verndar, 

c) viðskipti er varða launakjör stjórnenda eða tiltekna þætti launakjara stjórnenda sem hafa verið veitt eða eiga eftir að 

koma til framkvæmda í samræmi við 9. gr. a, 

d) viðskipti sem lánastofnanir hafa stofnað til á grundvelli ráðstafana og miða að því að standa vörð um stöðugleika þeirra, 

samþykkt af lögbæru yfirvaldi sem annast varfærniseftirlit, í skilningi laga Sambandsins, 

e) viðskipti sem öllum hluthöfum eru boðin með sömu skilmálum þar sem tryggð er jöfn meðferð allra hluthafa og 

hagsmunir félagsins tryggðir. 

7. Aðildarríki skulu tryggja að félög tilkynni opinberlega þýðingarmikil viðskipti sem fara fram milli tengds aðila 

félagsins og dótturfélags þess. Aðildarríki geta einnig kveðið á um að tilkynningunni fylgi skýrsla með mati á því hvort 

viðskiptin séu sanngjörn og réttmæt frá sjónarhóli félagsins og hluthafanna sem eru ekki tengdur aðili, þ.m.t. 

minnihlutahluthafa, þar sem útskýrðar eru þær forsendur sem byggt er á ásamt aðferðunum sem eru notaðar. 

Undanþágurnar, sem kveðið er á um í 5. og 6. mgr., gilda einnig um viðskiptin sem eru tilgreind í þessari málsgrein. 

8. Aðildarríki skulu tryggja að viðskipti við sama tengda aðilann, sem fóru fram á hvaða 12 mánaða tímabili sem er eða 

á sama fjárhagsári og falla ekki undir skuldbindingarnar sem eru skráðar í 2., 3. eða 4. mgr., verði lögð saman að því er 

þessar málsgreinar varðar.  
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9. Þessi grein er með fyrirvara um reglur um opinbera birtingu innherjaupplýsinga eins og um getur í 17. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (***). 

  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og 

tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og 

niðurfellingu tilskipana ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE (Stjtíð. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19). 

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

persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna 

persónuverndarreglugerðin) (Stjtíð. ESB L 119, 4.5.2016, bls. 1). 

(***) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 frá 16. apríl 2014 um markaðssvik (reglugerð um 

markaðssvik) og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB og tilskipunum framkvæmda-

stjórnarinnar 2003/124/EB, 2003/125/EB og 2004/72/EB (Stjtíð. ESB. L 173, 12.6.2014, bls. 1).“ 

5) Eftirfarandi kafli er felldur inn: 

„II. KAFLI A 

FRAMKVÆMDARGERÐIR OG VIÐURLÖG 

„14. gr. a 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar evrópsku verðbréfanefndarinnar sem komið var á fót með ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2001/528/EB (*). Sú nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 182/2011 (**). 

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

14. gr. b 

Ráðstafanir og viðurlög 

Aðildarríkin skulu setja reglur um ráðstafanir og viðurlög vegna brota á þeim ákvæðum landslaga, sem eru samþykkt 

samkvæmt þessari tilskipun, og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að tryggja að slíkum viðurlögum sé beitt. 

Ráðstafanirnar og viðurlögin, sem kveðið er á um, skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaðaráhrif. Eigi 

síðar en 10. júní 2019 skulu aðildarríki tilkynna framkvæmdastjórninni um umræddar reglur og þessar framkvæmdar-

ráðstafanir og skulu tilkynna henni án tafar um síðari breytingar á þeim. 

  

(*) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/528/EB frá 6. júní 2001 um að koma á fót evrópsku verðbréfanefndinni 

(Stjtíð. EB L 191, 13.7.2001, bls. 45). 

(**) Reglugerð 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 framkvæmdarvaldi sínu (Stjtíð. 

ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13).“ 

2. gr. 

Lögleiðing 

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

10. júní 2019. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

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

eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 
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Þrátt fyrir fyrstu undirgrein skulu aðildarríki, eigi síðar en 24 mánuðum eftir samþykkt framkvæmdargerðanna sem um getur í 

3. gr. a (8. mgr.), 3. gr. b (6. mgr.) og 3. gr. c (3. mgr.) tilskipunar 2007/36/EB, samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslu-

fyrirmæli til að fara að 3. gr. a, 3. gr. b og 3. gr. c þeirrar tilskipunar. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni texta helstu ákvæða úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Gildistaka 

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

4. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 17. maí 2017. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

C. ABELA 

forseti. 

 ____________  


