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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/1945 

frá 19. júní 2017 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tilkynningar frá verðbréfafyrirtækjum, sem hafa sótt um 

eða hlotið starfsleyfi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB, eða til slíkra fyrirtækja (*) 

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 þriðju undirgrein 5. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt þykir að setja fram sameiginleg stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur til að tryggja að lögbær yfirvöld í 

aðildarríkjunum fari eftir samræmdri tilhögun þegar þau beita heimildum sínum í tengslum við starfsleyfisveitingar 

fyrirtækja sem veita fjárfestingarþjónustu, iðka fjárfestingarstarfsemi og, þegar við á, veita viðbótarþjónustu. 

2) Lögbær yfirvöld ættu að tilnefna tengilið sérstaklega vegna umsóknarferlisins og birta upplýsingar um tengiliðinn á 

vefsetri sínu til að greiða fyrir samskiptum milli umsækjanda um starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki, í samræmi við II. 

bálk tilskipunar 2014/65/ESB, og lögbæra yfirvaldsins. 

3) Í því skyni að gera lögbærum yfirvöldum kleift að meta hvort breytingar á stjórn fyrirtækisins geti stofnað í hættu 

skilvirkri, traustri og skynsamlegri stjórnun fyrirtækisins og taka á fullnægjandi hátt tillit til hagsmuna viðskiptavina 

þess og heilleika markaðarins, ætti að skilgreina skýr tímamörk fyrir framlagningu upplýsinga um slíkar breytingar. 

4) Fyrirtæki ættu hins vegar að vera undanskilin kröfunni um að leggja fram upplýsingar um breytingar á stjórn áður en sú 

breyting tekur gildi komi breytingin til vegna þátta sem fyrirtækið hefur enga stjórn á, s.s. við andlát stjórnarmanns. Við 

þær aðstæður ættu fyrirtæki að hafa heimild til að tilkynna lögbæru yfirvaldi um það innan 10 virkra daga frá breytingu. 

5) Ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (2) gilda um vinnslu aðildarríkjanna á persónuupplýsingum í 

tengslum við beitingu þessarar tilskipunar. 

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

stofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og 

óskað eftir áliti hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (3). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Tilnefning tengiliðar 

Lögbær yfirvöld skulu tilnefna tengilið sem hefur umsjón með öllum upplýsingum sem berast frá umsækjendum um starfsleyfi 

sem verðbréfafyrirtæki í samræmi við II. bálk tilskipunar 2014/65/ESB. Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar skulu gerðar 

opinberar og uppfærðar reglulega á vefsetri lögbæru yfirvaldanna.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 276, 26.10.2017, bls. 22. 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 Evrópu-

sambandsins nr. 88, 31.10.2019, bls. 7. 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og 

um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31). 

(3) 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. gr. 

Framlagning umsóknar 

1. Umsækjandi um starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki í samræmi við II. bálk tilskipunar 2014/65/ESB skal leggja fram 

umsókn sína hjá lögbæra yfirvaldinu með því að fylla út sniðmátið sem sett er fram í I. viðauka. 

2. Umsækjandinn skal veita lögbæra yfirvaldinu upplýsingar um alla stjórnarmenn sína með því að fylla út sniðmátið sem 

sett er fram í II. viðauka. 

3. gr. 

Móttaka umsóknar og staðfesting á móttöku 

Innan 10 virkra daga frá móttöku umsóknar skal lögbæra yfirvaldið senda umsækjandanum staðfestingu á móttöku, þ.m.t. á 

samskiptaupplýsingum tilnefnds tengiliðar sem um getur í 1. gr. 

4. gr. 

Beiðni um viðbótarupplýsingar 

Sé þörf á viðbótarupplýsingum til að halda áfram mati umsóknarinnar skal lögbæra yfirvaldið senda umsækjandanum beiðni 

sem tilgreinir þær upplýsingar sem veita ber. 

5. gr. 

Tilkynning um breytingar á stjórn 

1. Verðbréfafyrirtæki skal tilkynna lögbæra yfirvaldinu um breytingar á skipun stjórnar áður en slíkar breytingar taka gildi. 

Séu gild rök fyrir því að ekki sé unnt að tilkynna um slíkar breytingu áður en hún tekur gildi skal það gert innan 10 virkra daga 

frá breytingunni. 

2. Verðbréfafyrirtækið skal afhenda upplýsingarnar um breytinguna sem um getur í 1. mgr. á því sniði sem sett er fram í  

III. viðauka. 

6. gr. 

Tilkynning um ákvörðun 

Lögbæra yfirvaldið skal tilkynna umsækjanda ákvörðun sína um veitingu eða synjun starfsleyfis á pappírsformi, á rafrænu 

formi eða hvoru tveggja innan þess sex mánaða tímabils sem um getur í 3. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/65/ESB. 

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

Gjört í Brussel 19. júní 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Umsóknareyðublað um starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki 

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

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

FRÁ: 

Heiti umsækjanda:  

Heimilisfang: 

(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar)  

Nafn: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 

TIL: 

Aðildarríki:  

Lögbært yfirvald:  

Heimilisfang: 

(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar)  

Heimilisfang: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 

Kæri/kæra [færa skal inn viðkomandi nafn] 

Hjálögð er umsókn um starfsleyfi í samræmi við 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1945 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur um tilkynningu eða tilhögun 

upplýsingamiðlunar sem kveðið er á um í 5. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/65/ESB til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu  

2. mgr. 7. gr. þeirrar tilskipunar. 
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— Einstaklingur sem sér um gerð umsóknar:  

Nafn: 

Staða: 

Sími: 

Bréfsími (ef við á): 

Tölvupóstfang: 

— Eðli umsóknar (merkja skal í viðeigandi reit): 

 Starfsleyfi 

 Breytingar á þegar fengnu starfsleyfi 

EFNI 

Almennar upplýsingar um umsóknarfyrirtækið 

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

[Færa skal inn upplýsingarnar sem um getur í 1. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar, Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/1943 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um 

upplýsingar og kröfur fyrir starfsleyfi verðbréfafyrirtækja. Veita skal þessar upplýsingar hér eða vísa til viðauka sem hafa að 

geyma upplýsingarnar.] 

Upplýsingar um fjármagn 

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

[Færa skal inn upplýsingarnar sem um getur í 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/1943. Veita skal þessar upplýsingar 

hér eða vísa til viðauka sem hafa að geyma upplýsingarnar.] 

Upplýsingar um hluthafa 

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

[Færa skal inn upplýsingarnar sem um getur í 3. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/1943. Veita skal þessar upplýsingar 

hér eða vísa til viðauka sem hafa að geyma upplýsingarnar.] 

Upplýsingar um stjórn og einstaklinga sem stjórna rekstrinum 

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

[Færa skal inn upplýsingarnar sem um getur í 4. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/1943. Veita skal þessar upplýsingar 

hér eða vísa til viðauka sem hafa að geyma upplýsingarnar.] 

Fjárhagsupplýsingar 

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

[Færa skal inn upplýsingarnar sem um getur í 5. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/1943. Veita skal þessar upplýsingar 

hér eða vísa til viðauka sem hafa að geyma upplýsingarnar.] 

Upplýsingar um skipulag fyrirtækisins 

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

[Færa skal inn upplýsingarnar sem um getur í 6. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/1943. Veita skal þessar upplýsingar 

hér eða vísa til viðauka sem hafa að geyma upplýsingarnar.] 
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II. VIÐAUKI 

Listi yfir stjórnarmenn 

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

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

FRÁ: 

Heiti umsækjanda:  

Heimilisfang: 

(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar)  

Nafn: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 

TIL: 

Lögbært yfirvald:  

Heimilisfang: 

(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar, ef við á)  

Heimilisfang: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 

Kæri/kæra [færa skal inn viðkomandi nafn] 

Hjálögð er umbeðin tilkynning í samræmi við 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnar (ESB) 2017/1945 frá  

19. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur um tilkynningu 

eða tilhögun upplýsingamiðlunar sem kveðið er á um í 5. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/65/ESB til að tryggja samræmd skilyrði 

fyrir beitingu 5. mgr. 9. gr. þeirrar tilskipunar. 
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— Einstaklingur sem sér um gerð umsóknar:  

Nafn: 

Staða: 

Sími: 

Bréfsími (ef við á): 

Tölvupóstfang: 

Dagsetning: 

Undirskrift: 

Listi yfir stjórnarmenn 

Stjórnarmaður 1 

Nafn  ............................................................................................................................................................................................  

Samskiptaupplýsingar (sími, tölvupóstfang, heimilisfang) .............................................................................................................  

Staða  ...........................................................................................................................................................................................  

Starfsreynsla og önnur viðeigandi reynsla ....................................................................................................................................  

Menntun og viðeigandi þjálfun  .....................................................................................................................................................  

Listi yfir stjórnarsetu í öðrum fyrirtækjum, þ.m.t. sem starfandi stjórnarmaður  .............................................................................. 

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

Gildistökudagur  ...........................................................................................................................................................................  

[Veita skal þessar upplýsingar hér eða útskýra hvernig þær verða veittar eða vísa til viðeigandi viðauka sem innihalda 

upplýsingarnar.] 

Stjórnarmaður n 

Nafn  ............................................................................................................................................................................................  

Samskiptaupplýsingar (sími, tölvupóstfang, heimilisfang)  ............................................................................................................  

Staða  ...........................................................................................................................................................................................  

Starfsreynsla og önnur viðeigandi reynsla ....................................................................................................................................  

Menntun og viðeigandi þjálfun  .....................................................................................................................................................  

Listi yfir stjórnarsetu í öðrum fyrirtækjum, þ.m.t. sem starfandi stjórnarmaður  .............................................................................. 

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

Gildistökudagur  ...........................................................................................................................................................................  

[Veita skal þessar upplýsingar hér eða útskýra hvernig þær verða veittar eða vísa til viðeigandi viðauka sem innihalda 

upplýsingarnar.] 

Leggja skal fram: 

— fundargerð hluthafafundar þar sem nýi stjórnarmaðurinn var kjörinn 

— fundargerð stjórnarfundar þar sem nýju stjórnarmennirnir voru kjörnir. 
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III. VIÐAUKI 

Tilkynning um breytingar á stjórn 

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

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

FRÁ: 

Heiti umsækjanda:  

Heimilisfang: 

(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar)  

Nafn: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 

TIL: 

Lögbært yfirvald:  

Heimilisfang: 

(Samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar, ef við á)  

Heimilisfang: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 

Kæri/kæra [færa skal inn viðkomandi nafn] 

Hjálögð er umbeðin tilkynning í samræmi við 4. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnar (ESB) 2017/1945 frá  

19. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur um tilkynningu 

eða tilhögun upplýsingamiðlunar sem kveðið er á um í 5. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/65/ESB til að tryggja samræmd skilyrði 

fyrir beitingu 5. mgr. 9. gr. þeirrar tilskipunar. 

— Einstaklingur sem sér um gerð umsóknar:  

Nafn: 

Staða: 

Sími: 

Bréfsími (ef við á): 

Tölvupóstfang: 
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Upplýsingar um fráfarandi stjórnarmenn 

Stjórnarmaður 1 

Nafn  ...........................................................................................................................................................................................  

Samskiptaupplýsingar (sími, tölvupóstfang, heimilisfang) ............................................................................................................  

Staða  ..........................................................................................................................................................................................  

Dagsetning þegar gengið er úr stjórn  ..........................................................................................................................................  

Ástæður þess að gengið er úr stjórn ............................................................................................................................................  

Stjórnarmaður 2 

Nafn  ...........................................................................................................................................................................................  

Samskiptaupplýsingar (sími, tölvupóstfang, heimilisfang)  ...........................................................................................................  

Staða  ..........................................................................................................................................................................................  

Dagsetning þegar gengið er úr stjórn  ..........................................................................................................................................  

Ástæður þess að gengið er úr stjórn  ...........................................................................................................................................  

Stjórnarmaður n 

Nafn  ...........................................................................................................................................................................................  

Samskiptaupplýsingar (sími, tölvupóstfang, heimilisfang)  ...........................................................................................................  

Staða  ..........................................................................................................................................................................................  

Dagsetning þegar gengið er úr stjórn  ..........................................................................................................................................  

Ástæður þess að gengið er úr stjórn  ...........................................................................................................................................  

Upplýsingar um nýja stjórnarmenn 

Stjórnarmaður 1 

Nafn  ...........................................................................................................................................................................................  

Samskiptaupplýsingar (sími, tölvupóstfang, heimilisfang) ............................................................................................................  

Staða  ..........................................................................................................................................................................................  

Starfsreynsla og önnur viðeigandi reynsla ...................................................................................................................................  

Menntun og viðeigandi þjálfun  ....................................................................................................................................................  

Listi yfir stjórnarsetu í öðrum fyrirtækjum, þ.m.t. sem starfandi stjórnarmaður  ............................................................................. 

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

Gildistökudagur  ..........................................................................................................................................................................  

[Veita skal þessar upplýsingar hér eða útskýra hvernig þær verða veittar eða vísa til viðeigandi viðauka sem innihalda 

upplýsingarnar.] 

Stjórnarmaður n 

Nafn  ...........................................................................................................................................................................................  

Samskiptaupplýsingar (sími, tölvupóstfang, heimilisfang) ............................................................................................................  

Staða  ..........................................................................................................................................................................................  

Starfsreynsla og önnur viðeigandi reynsla ...................................................................................................................................  

Menntun og viðeigandi þjálfun  ....................................................................................................................................................  

Listi yfir stjórnarsetu í öðrum fyrirtækjum, þ.m.t. sem starfandi stjórnarmaður  ............................................................................. 

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



26.8.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 55/231 

 

 Gildistökudagur  ...........................................................................................................................................................................  

[Veita skal þessar upplýsingar hér eða útskýra hvernig þær verða veittar eða vísa til viðeigandi viðauka sem innihalda 

upplýsingarnar.] 

 

   

 Tæmandi og uppfærður listi yfir stjórnarmenn  

 Nafn Staða Gildistökudagur  

   

   

   

   

   

   

   

 Leggja skal fram: 

— fundargerð hluthafafundar þar sem nýi stjórnarmaðurinn var kjörinn 

— fundargerð stjórnarfundar þar sem nýju stjórnarmennirnir voru kjörnir. 

 

 


