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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/981 

frá 7. júní 2017 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, snið og  

verklagsreglur fyrir samráð við önnur lögbær yfirvöld áður en starfsleyfi er veitt í  

samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af 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 (1), einkum 4. mgr. 84. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB er kveðið á um samráð við lögbær yfirvöld áður en starfsleyfi er veitt í samræmi við 

7. gr. þeirrar tilskipunar. Í tilskipun 2014/65/ESB er einnig kveðið á um að taka skuli upp stöðluð eyðublöð, snið og 

verklagsreglur fyrir slíkt samráð. 

2) Til að auðvelda samskipti milli lögbærra yfirvalda ættu þau að skipa tengilið sérstaklega í þeim tilgangi að eiga 

samskipti áður en starfsleyfi er veitt. 

3) Til að tryggja að lögbær yfirvöld geti átt samráð hvert við annað með skilvirkum og tímanlegum hætti, áður en 

starfsleyfi er veitt er nauðsynlegt að kveða á um verklagsreglur fyrir beiðnir um samráð, staðfestingar á móttöku og svör 

við beiðnum um samráð. 

4) Stöðluðu eyðublöðin, sniðin og verklagsreglurnar ættu að gera mögulegt að fara með upplýsingarnar sem skipst er á eða 

sendar eru, sem trúnaðarmál, í samræmi við tilskipun 2014/65/ESB, og að fylgja reglunum sem mælt er fyrir um í 

löggjöf Sambandsins um vinnslu persónuupplýsinga og miðlun slíkra upplýsinga. 

5) Til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaða er nauðsynlegt að ákvæðin sem mælt er fyrir 

um í þessari reglugerð og tengd innlend ákvæði sem leiða í lög tilskipun 2014/65/ESB komi til framkvæmda frá og með 

sama degi. 

6) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur hvorki haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu 

framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á né greint hugsanlegan kostnað og ávinning sem tengist því að 

innleiða stöðluðu eyðublöðin og verklagið fyrir viðkomandi lögbær yfirvöld, þar sem það væri ekki í samræmi við 

umfang og áhrif þeirra, að teknu tilliti til þess að viðtakendur tæknilegu framkvæmdarstaðlanna væru eingöngu lögbær 

landsyfirvöld í aðildarríkjunum en ekki markaðsaðilar. 

8) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur leitað eftir áliti hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var 

á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (2). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Tengiliðir 

1. Lögbær yfirvöld skulu skipa tengiliði til að sinna samskiptum samkvæmt þessari reglugerð og birta upplýsingar um 

tengiliði sína á vefsetrum sínum.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 148, 10.6.2017, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins nr. 88, 31.10.2019, bls. 7. 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6. 2014, bls. 349. 

(2) 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). 
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2. Lögbær yfirvöld skulu senda upplýsingar um tengiliði sína til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal halda uppfærðan lista yfir tengiliðina til notkunar hjá lögbærum yfirvöldum og birta 

hann á vefsetri sínu. 

2. gr. 

Beiðni um samráð 

1. Lögbært yfirvald sem óskar eftir samráði skal leggja fram beiðni þess efnis á pappírsformi eða með rafrænum hætti hjá 

tengiliði þess lögbæra yfirvalds sem fyrirhugað er að hafa samráð við. 

2. Lögbært yfirvald sem leggur fram beiðni um samráð skal gera það með því að fylla út eyðublaðið sem sett er fram í I. 

viðauka. Lögbæru yfirvaldi sem leggur fram beiðni um samráð er heimilt að láta fylgja henni skjal eða annað stuðningsefni sem 

talið er nauðsynlegt til stuðnings beiðninni. 

3. gr. 

Staðfesting á móttöku 

Lögbæra yfirvaldið sem fær beiðnina skal senda staðfestingu á móttöku með því að fylla út eyðublaðið sem sett er fram í II. 

viðauka innan fimm virkra daga frá móttöku beiðninnar um samráð og skal stíla staðfestinguna á tengilið lögbæra yfirvaldsins 

sem leggur fram beiðnina. 

4. gr. 

Svar við beiðni um samráð 

1. Lögbært yfirvald sem fær beiðni um samráð skal svara henni á pappírsformi eða með rafrænum hætti. Svarið skal stílað á 

tengilið lögbæra yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina nema það yfirvald tilgreini annað. 

2. Lögbæra yfirvaldið sem fær beiðnina skal gera lögbæra yfirvaldinu sem leggur hana fram viðvart ef nánari skýringa er 

þörf í tengslum við umbeðnar upplýsingar. 

3. Lögbæra yfirvaldið sem fær beiðnina skal veita lögbæra yfirvaldinu sem leggur hana fram eftirfarandi upplýsingar eins 

fljótt og auðið er með því að fylla út eyðublaðið sem sett er fram í III. viðauka, í síðasta lagi innan 60 virkra daga frá móttöku 

beiðninnar um samráð: 

a) upplýsingarnar sem óskað er eftir í beiðninni um samráð og upplýsingar um hvers kyns sjónarmið eða fyrirvara í tengslum 

við veitingu starfsleyfisins, 

b) allar aðrar mikilvægar upplýsingar sem gætu haft áhrif á veitingu starfsleyfisins. 

4. Telji lögbæra yfirvaldið sem fær beiðnina líklegt að það geti ekki svarað innan tímafrestsins sem settur er fram í 3. mgr. 

skal það strax upplýsa lögbæra yfirvaldið sem leggur fram beiðnina um það og tilgreina ástæður tafarinnar og áætlaðan svardag. 

Einnig skal það reglulega veita upplýsingar um hvernig undirbúningi svars miðar. 

5. Sé lögbæra yfirvaldinu sem fær beiðnina ókleift að svara innan tímafrestsins sem settur er fram í 3. mgr. þessarar greinar 

skal það veita upplýsingarnar með hætti sem tryggir að unnt sé að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana með skjótum hætti, auk 

þess að virða tímafrestinn sem settur er fram í 3. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/65/ESB. 

5. gr. 

Verklagsreglur um samráð 

1. Lögbær yfirvöld skulu nota skjótvirkustu samskiptaleiðirnar af þeim sem settar eru fram í 1. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 4. gr. til 

að eiga í samskiptum í tengslum við beiðni um samráð og svar við henni, að teknu tilhlýðilegu tilliti til þagnarskyldu, 

samskiptatíma, magns upplýsinga sem þarf að veita og aðgengileika upplýsinganna fyrir yfirvaldið sem leggur fram beiðnina. 

Einkum skal lögbæra yfirvaldið sem leggur fram beiðnina bregðast skjótt við öllum óskum yfirvaldsins sem fær hana um 

útskýringar.  



24.3.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/23 

 

2. Ef upplýsingarnar sem óskað er eftir eru eða gætu verið í vörslu annars lögbærs yfirvalds aðildarríkis en þess lögbæra 

yfirvalds sama aðildarríkis sem fær beiðnina skal síðara yfirvaldið afla upplýsinganna tafarlaust frá hinu lögbæra yfirvaldinu og 

áframsenda þær til lögbæra yfirvaldsins sem lagði fram beiðnina í samræmi við 4. gr. 

3. Lögbæru yfirvöldin skulu vinna saman að því að leysa þau vandkvæði sem upp kunna að koma við afgreiðslu beiðni. 

4. Komi fram nýjar upplýsingar eða nánari upplýsinga gerist þörf meðan á ferlinu við að veita eða synja um starfsleyfi 

stendur skulu lögbæru yfirvöldin vinna saman til að tryggja að skipst sé á öllum upplýsingum sem máli skipta. Nota skal 

eyðublöðin sem sett eru fram í I. og II. viðauka í þessum tilgangi. 

5. Þrátt fyrir 1. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 4. gr. er lögbæru yfirvaldi sem óskar eftir samráði á síðustu 30 virkum dögum áður en 

mati umsóknar um starfsleyfi lýkur heimilt að gera það munnlega, að því tilskildu að beiðnin um samráð sé staðfest skriflega í 

kjölfarið, nema lögbæra yfirvaldið sem fær beiðnina samþykki annað. 

6. gr. 

Notkun upplýsinga 

1. Ef upplýsingar sem lögbært yfirvald sem fær beiðni veitir eru endurnotaðar í svari lögbæra yfirvaldsins sem leggur hana 

fram við umsókn um starfsleyfi skal fyrra yfirvaldið upplýsa hið síðara um það áður en umsækjandanum er svarað. 

2. Komi upp krafa um að birta upplýsingar sem lögbært yfirvald hefur fengið frá öðru lögbæru yfirvaldi skal lögbæra 

yfirvaldið sem sú krafa beinist að gera hinu lögbæra yfirvaldinu viðvart áður en upplýsingarnar eru birtar og beita viðeigandi, 

tiltækum lagalegum undanþágum og/eða trúnaðar- og þagnarskyldum að því er varðar þær upplýsingar. 

7. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 3. janúar 2018. 

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

Gjört í Brussel 7. júní 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Eyðublað fyrir beiðni um samráð 

 Beiðni um samráð skv. 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB  

 
Tilvísunarnúmer:  ................................................  

  

 Dagsetning: ........................................................    

 

Almennar upplýsingar 

 

 
FRÁ: 

  

 Aðildarríki:   

 Lögbært yfirvald sem leggur fram beiðni:   

 Heimilisfang:   

 

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar) 

  

 Nafn:   

 Sími:   

 Tölvupóstfang:   

 

TIL: 

  

 Aðildarríki:   

 Lögbært yfirvald sem fær beiðni:   

 Heimilisfang:   

 

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar) 

  

 Nafn:   

 Sími:   

 Tölvupóstfang:   

 

Sæl/Sæll [færa skal inn viðkomandi nafn] 

  

 
Í samræmi við 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB er hér með lögð fram beiðni um samráð í tengslum við þau mál sem nánar er 

greint frá hér að neðan. 

 

 

Vinsamlegast athugið að í samræmi við 3. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/65/ESB rennur fresturinn til að svara umsókn um 

starfsleyfi út hinn [setjið inn dagsetningu]. Vinsamlegast veitið umbeðnar upplýsingar og allar aðrar mikilvægar upplýsingar 

innan 60 virkra daga frá móttöku þessarar beiðni eða, sé það ekki unnt, tilgreinið þá hvenær unnt verður að veita umbeðnar 

upplýsingar, að teknu tilliti til frestsins til að svara umsókn um starfsleyfi. 

 

 

Upplýsingar um málsmeðferð við veitingu starfsleyfa 

 

 Efni 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

[veita skal upplýsingarnar hér eða vísa til viðauka sem innihalda upplýsingarnar] 
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Upplýsingar um málsmeðferð við veitingu starfsleyfa 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

[veita skal upplýsingarnar hér eða vísa til viðauka sem innihalda upplýsingarnar] 

 

  

  

  

 

Upplýsingar um önnur lögbær yfirvöld sem koma að málinu 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

[veita skal upplýsingarnar hér eða vísa til viðauka sem innihalda upplýsingarnar] 

 

  

  

  

  

 

Með vísan til 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

[ef við á skal veita upplýsingar um fyrri beiðni svo unnt sé að bera kennsl á hana] 

 

  

  

  

  

 

Upplýsingar sem beðið er um [ef einhverjar eru]: 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

[færa skal inn ítarlega lýsingu á þeim tilteknu upplýsingum sem óskað er eftir, þ.m.t. tilgreina öll viðeigandi skjöl sem óskað er 

eftir og ástæður þess að viðkomandi upplýsingar eru nauðsynlegar við yfirferð umsóknarinnar um starfsleyfi] 

 

  

  

  

 
Viðbótarupplýsingar frá lögbæra yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina. 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

[veita skal upplýsingar um hvort lögbæra yfirvaldið sem leggur fram beiðnina hefur haft, eða hyggst hafa, samband við annað 

yfirvald eða löggæslustofnun í aðildarríki lögbæra yfirvaldsins sem fær beiðnina í tengslum við efni beiðninnar eða við annað 

lögbært yfirvald sem, samkvæmt lögbæra yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina, á virkra hagsmuna að gæta að því er varðar 

efni beiðninnar] 

 

  

  

  

  

 

Þagnarskylda 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

[færa skal inn allar nauðsynlegar viðvaranir um þagnarskyldu og upplýsingar um allar nauðsynlegar takmarkanir á heimilli 

notkun upplýsinga (í samræmi við lög Sambandsins)] 

 

  

  

  

 

Virðingarfyllst, 

 

 
[undirskrift] 
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II. VIÐAUKI 

Eyðublað til staðfestingar á móttöku beiðni um samráð 

Staðfesting á móttöku beiðni um samráð skv. 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB 

 
Tilvísunarnúmer:  .................................................  

 

Dagsetning:  .........................................................  

 
FRÁ: 

 Aðildarríki: 

 Lögbært yfirvald sem fær beiðni: 

 Heimilisfang: 

 

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar) 

 Nafn: 

 Sími: 

 Tölvupóstfang: 

 
TIL: 

 Aðildarríki: 

 Lögbært yfirvald sem leggur fram beiðni: 

 Heimilisfang: 

 

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar) 

 Nafn: 

 Sími: 

 Tölvupóstfang: 

 

Sæl/Sæll [færa skal inn viðkomandi nafn] 

 

Hér með staðfestum við móttöku á beiðni ykkar um samráð sem var lögð var fram, í samræmi við 84. gr. tilskipunar 

2014/65/ESB, hinn [færið inn dagsetningu]. 

 

Áætlaður svardagur:  ........................................  

 

Virðingarfyllst, 

 
[undirskrift] 
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III. VIÐAUKI 

Eyðublað fyrir svar við beiðni um samráð 

 Svar við beiðni um samráð skv. 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB  

 
Tilvísunarnúmer: 

 

 

Dagsetning: 

 

 
FRÁ: 

 

 Aðildarríki:  

 Lögbært yfirvald sem fær beiðni:  

 Lögheimili:  

 

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar) 

 

 Nafn:  

 Sími:  

 Tölvupóstfang:  

 
TIL: 

 

 Aðildarríki:  

 Lögbært yfirvald sem leggur fram beiðni:  

 Heimilisfang:  

 

(Samskiptaupplýsingar tengiliðar) 

 

 Nafn:  

 Sími:  

 Tölvupóstfang:  

 

Sæl/Sæll [færa skal inn viðkomandi nafn] 

 

 

Í samræmi við 84. gr. tilskipunar 2014/65/ESB höfum við yfirfarið samráðsbeiðni ykkar dags. [dd.mm.áááá] með 

tilvísunarnúmerinu [setja skal inn tilvísunarnúmer]. 

 

 

Vinsamlegast tilgreinið, eftir því sem við á, hvort skýringa sé þörf í tengslum við umbeðnar upplýsingar eða aðra þætti 

viðkomandi málsmeðferðar við veitingu starfsleyfis: 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

Hafi umbeðinna upplýsinga verið aflað, vinsamlegast veitið þá þær upplýsingar hér eða útskýrið hvernig þær verða veittar, eða 

vísið til viðkomandi viðauka sem hafa að geyma umbeðnar upplýsingar: 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  
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Sé um að ræða aðrar upplýsingar sem máli skipta eða eru mikilvægar, vinsamlegast veitið þær þá hér eða útskýrið hvernig þær 

verða veittar, eða vísið til viðkomandi viðauka sem hafa að geyma þær upplýsingar: 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

[veita skal allar aðrar mikilvægar upplýsingar sem gætu haft áhrif á veitingu starfsleyfisins] 

 

  .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 

 Þagnarskylda 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

[færa skal inn allar nauðsynlegar viðvaranir um þagnarskyldu og upplýsingar um allar nauðsynlegar takmarkanir á heimilli 

notkun upplýsinga (í samræmi við lög Sambandsins)]. 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

 

[undirskrift] 

 

 


