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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/1151 

frá 20. júní 2019 

um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/1132 að því er varðar notkun stafrænna tóla og ferla í félagarétti (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 50 gr. og b-, c-, f- og g-lið 2. mgr. 50. 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 (ESB) 2017/1132 (3) er m.a. mælt fyrir um reglur um upplýsingagjöf og 

samtengingu aðal-, fyrirtækja- og félagaskráa í aðildarríkjunum. 

2) Notkun stafrænna tóla og ferla til að hefja atvinnustarfsemi með því að stofnsetja félag eða opna útibú þess félags í öðru 

aðildarríki á auðveldari, fljótlegri, tíma- og kostnaðarhagkvæmari hátt, og til að veita ýtarlegar og aðgengilegar 

upplýsingar um félög, er ein af forsendunum fyrir skilvirkri starfsemi, nútímavæðingu og stjórnunarlegri hagræðingu 

samkeppnishæfs innri markaðar og til að tryggja samkeppnishæfni og áreiðanleika félaga. 

3) Mjög mikilvægt er að tryggja að til staðar sé laga- og stjórnsýsluumhverfi sem ræður við nýjar félagslegar og 

efnahagslegar áskoranir hnattvæðingar og stafvæðingar, annars vegar til að veita nauðsynlega vernd gegn misnotkun og 

svikum og hins vegar til að vinna að markmiðum eins og eflingu hagvaxtar, atvinnusköpun og að laða fjárfestingu að 

Sambandinu, sem allt hefði í för með sér efnahagslegan og félagslegan ávinning fyrir samfélagið í heild. 

4) Sem stendur er umtalsverður munur milli aðildarríkja að því er varðar aðgang að tólum á netinu sem gera atvinnu-

rekendum og félögum kleift að eiga samskipti við yfirvöld um mál varðandi félagarétt. Rafræn þjónusta hins opinbera er 

mismunandi milli aðildarríkja. Sum aðildarríki veita yfirgripsmikla og notendavæna þjónustu að öllu leyti á netinu á 

meðan önnur eru ekki fær um að láta í té lausnir á netinu við tiltekna mikilvæga áfanga á lífsferli félags. Sem dæmi 

leyfa sum aðildarríki aðeins að stofnsetning félaga eða innlagning breytinga á skjölum og upplýsingum hjá skránni fari 

fram í eigin persónu, sum leyfa að þessar aðgerðir fari fram annaðhvort í eigin persónu eða á netinu og í öðrum 

aðildarríkjum geta þær aðeins farið fram á netinu.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 186, 11.7.2019, bls. 80. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 270/2022 

frá 23. September 2022 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 62, 15.2.2019, bls. 24. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 18. apríl 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 13. júní 2019. 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1132 frá 14. júní 2017 um tiltekna þætti félagaréttar (Stjtíð. ESB L 169, 30.6.2017,  

bls. 46). 

2022/EES/72/66 



3.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/373 

 

5) Að því er varðar aðgengi að upplýsingum um félög mæla lög Sambandsins enn fremur fyrir um að ávallt verði að láta í 

té lágmarksgögn án endurgjalds. Umfang slíkra upplýsinga verður þó áfram takmarkað. Aðgengi að slíkum 

upplýsingum er misjafnt, þar sem meiri upplýsingar eru gerðar aðgengilegar án endurgjalds í sumum aðildarríkjum en 

öðrum, sem veldur þannig ójafnvægi í Sambandinu. 

6) Í orðsendingu sinni „Áætlun um stafrænan innri markað fyrir Evrópu“ og orðsendingu sinni „Aðgerðaáætlun ESB um 

rafræna stjórnsýslu 2016-2020: Að hraða stafrænni umbreytingu stjórnsýslu“ lagði framkvæmdastjórnin áherslu á 

hlutverk opinberrar stjórnsýslu við að aðstoða fyrirtæki við að hefja starfsemi sína, stunda rekstur á netinu og víkka út 

starfsemi sína yfir landamæri á auðveldan hátt. Mikilvægi þess að betrumbæta notkun stafrænna tóla þegar farið er að 

kröfum sem tengjast félagarétti var sérstaklega viðurkennt í aðgerðaáætlun ESB um rafræna stjórnsýslu (e. EU  

e-Government Action Plan). Auk þess settu aðildarríkin fram kröftugt ákall í „Tallinn-yfirlýsingunni um rafræna 

stjórnsýslu“ frá 6. október 2017 um að auka viðleitni til að bjóða upp á skilvirka og notendamiðaða rafræna 

málsmeðferð í Sambandinu. 

7) Samtenging aðal-, fyrirtækja- og félagaskráa í aðildarríkjunum varð starfhæf í júní 2017 sem auðveldaði þar með mjög 

aðgang yfir landamæri að upplýsingum um félög í Sambandinu og gerði skrám í aðildarríkjunum kleift að hafa 

samskipti sín á milli með rafrænum hætti í tengslum við tilteknar aðgerðir yfir landamæri sem hafa áhrif á félög. 

8) Í því skyni að auðvelda stofnsetningu félaga og skráningu útibúa og til að draga úr kostnaði, tíma- og stjórnsýsluálagi í 

tengslum við þessa ferla, einkum fyrir örfyrirtæki, lítil fyrirtæki og meðalstór fyrirtæki eins og þau eru skilgreind í 

tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB (4), ætti að koma á fót málsmeðferð til að gera kleift á koma félögum 

á stofn og skrá útibú að fullu á netinu. Þessi tilskipun ætti ekki að skylda félög til að nota slíka málsmeðferð. Aðildarríki 

ættu þó að geta ákveðið að gera suma eða alla málsmeðferð á netinu skyldubundna. Núverandi kostnaður og fyrirhöfn í 

tengslum við málsmeðferð við stofnsetningu og skráningu leiðir ekki aðeins af umsýslugjöldum sem eru innheimt fyrir 

stofnsetningu félags eða skráningu útibús, heldur einnig af öðrum kröfum sem lengja tímann sem heildarferlið tekur, 

einkum þegar viðveru umsækjanda í eigin persónu er krafist. Að auki ættu upplýsingar um slíka málsmeðferð að vera 

aðgengilegar á netinu og án endurgjalds. 

9) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1724 (5), þar sem sameiginlegu stafrænu gáttinni er komið á fót, er 

kveðið á um almennar reglur varðandi tilhögun upplýsingamiðlunar, málsmeðferðar og stuðningsþjónustu á netinu sem 

skiptir máli fyrir starfsemi innri markaðarins. Í þessari tilskipun eru settar sértækar reglur varðandi stofnsetningu félaga 

með takmarkaðri ábyrgð, skráningu útibúa og innlagningu af hálfu félaga og útibúa á skjölum og upplýsingum á netinu 

(„málsmeðferð á netinu“), sem falla ekki undir þá reglugerð. Aðildarríki ættu einkum að veita sértækar upplýsingar um 

málsmeðferð á netinu sem kveðið er á um í þessari tilskipun og fyrirmyndir að stofnsamningum („sniðmát“) á þeim 

vefsetrum sem eru aðgengileg í gegnum sameiginlegu stafrænu gáttina. 

10) Ef unnt verður að koma á stofn félögum, skrá útibú og leggja inn skjöl og upplýsingar að fullu á netinu myndi það gera 

félögum kleift að nota stafræn tól í samskiptum sínum við lögbær yfirvöld aðildarríkja. Í því skyni að auka traust ættu 

aðildarríkin að tryggja að örugg rafræn auðkenning og notkun á traustþjónustu verði möguleg fyrir notendur innanlands 

sem og yfir landamæri í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 (6). Til að gera rafræna 

auðkenningu yfir landamæri mögulega ættu aðildarríkin enn fremur að koma á rafrænni auðkenningarskipan þar sem 

kveðið er á um leyfilegar rafrænar auðkenningarleiðir. Slík landsbundin skipan yrði notuð sem grundvöllur fyrir 

viðurkenningu á rafrænum auðkenningarleiðum sem gefnar eru út í öðru aðildarríki. Í því skyni að tryggja að traust ríki 

við aðstæður sem ná yfir landamæri ætti aðeins að viðurkenna rafrænar auðkenningarleiðir sem uppfylla 6. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 910/2014. Hvað sem öðru líður ætti þessi tilskipun einungis að skylda aðildarríkin til að gera 

umsækjendum sem eru borgarar Sambandsins kleift að stofnsetja fyrirtæki á netinu, skrá útibú og leggja inn skjöl og 

upplýsingar á netinu með viðurkenningu á rafrænum auðkenningarleiðum þeirra. Aðildarríkin ættu að ákveða hvernig 

auðkenningarleiðirnar sem þau viðurkenna, þ.m.t. þær sem falla ekki undir reglugerð (ESB) nr. 910/2014, eru gerðar 

aðgengilegar öllum.  

  

(4) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB frá 6. maí 2003 um skilgreininguna á örfyrirtækjum, litlum fyrirtækjum og meðalstórum 

fyrirtækjum (Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1724 frá 2. október 2018 um að koma á einni stafrænni gátt til að veita aðgang að 

upplýsingum, málsmeðferðarreglum og aðstoð og þjónustu til lausnar á vandamálum og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 

(Stjtíð. ESB L 295, 21.11.2018, bls. 1). 

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 frá 23. júlí 2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn 

viðskipti á innri markaðinum og um niðurfellingu á tilskipun 1999/93/EB (Stjtíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 73). 
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11) Aðildarríkjum ætti áfram að vera frjálst að ákveða hvaða einstaklingur eða einstaklingar skuli koma til greina samkvæmt 

landslögum sem umsækjendur að því er varðar málsmeðferð á netinu, að því tilskildu að það takmarki ekki gildissvið og 

markmið þessarar tilskipunar. 

12) Í því skyni að auðvelda málsmeðferð á netinu fyrir félög ættu skrár aðildarríkjanna að tryggja að reglur um gjöld, sem 

gilda um þá málsmeðferð á netinu sem kveðið er á um í þessari tilskipun, séu gagnsæjar og þeim beitt á 

jafnréttisgrundvelli. Krafan um gagnsæi reglna um gjöld ætti þó ekki að hafa áhrif á samningsfrelsi, eftir atvikum, milli 

umsækjenda og einstaklinga sem aðstoða þá við einhvern hluta málsmeðferðarinnar á netinu, þ.m.t. frelsi til að semja 

um viðeigandi verð fyrir slíka þjónustu. 

13) Gjöld sem skrárnar innheimta fyrir málsmeðferð á netinu ætti að reikna út á grundvelli kostnaðar við þjónustuna sem um 

er að ræða. Slík gjöld gætu einnig tekið til m.a. kostnaðar við minni háttar þjónustu sem er veitt án endurgjalds. Við 

útreikning á fjárhæð þeirra ættu aðildarríkin að eiga rétt á að taka til greina allan þann kostnað sem tengist framkvæmd 

málsmeðferðarinnar á netinu, þ.m.t. hlutfall óbeins kostnaðar sem hægt er að rekja til hennar. Enn fremur ætti 

aðildarríkjunum að vera heimilt að leggja á föst gjöld og fastsetja fjárhæð slíkra gjalda um óákveðinn tíma, að því 

tilskildu að þau gangi með reglulegu millibili úr skugga um að slík gjöld fari ekki yfir meðalkostnað við þjónustuna sem 

um er að ræða. Gjöld fyrir málsmeðferð á netinu sem skráin í aðildarríkjunum innheimtir ættu ekki að fara yfir 

endurheimtarkostnað við að veita slíka þjónustu. Þar að auki ætti að vera mögulegt ef krafist er greiðslu við lok 

málsmeðferðar að inna greiðsluna af hendi í gegnum greiðsluþjónustu sem er almennt aðgengileg yfir landamæri, s.s. 

kreditkort og millifærslur. 

14) Aðildarríki ættu að aðstoða einstaklinga sem óska eftir að stofnsetja félag eða skrá útibú með því að veita tilteknar 

upplýsingar í gegnum sameiginlegu stafrænu gáttina og, eftir atvikum, á gáttinni að rafrænu réttarkerfi, á gagnorðan og 

notendavænan hátt að því er varðar málsmeðferð og kröfur vegna stofnsetningar félaga með takmarkaðri ábyrgð, 

skráningar útibúa og innlagningar skjala og upplýsinga, reglur varðandi vanhæfi stjórnarmanna og yfirlit yfir 

valdheimildir og ábyrgð stjórnar, framkvæmdastjórnar og eftirlitsstjórnar í félögum. 

15) Það ætti að vera mögulegt að stofnsetja félög að fullu á netinu. Aðildarríkjum ætti þó að vera heimilt að takmarka 

stofnsetningu á netinu við tilteknar tegundir félaga með takmarkaðri ábyrgð, eins og tilgreint er í þessari tilskipun, vegna 

þess hversu flókin stofnsetning annarra tegunda félaga er í landslögum. Hvað sem öðru líður ættu aðildarríkin að mæla 

fyrir um ýtarlegar reglur varðandi stofnsetningu á netinu. Það ætti að vera mögulegt að ljúka stofnsetningu á netinu með 

framlagningu skjala eða upplýsinga á rafrænu formi, með fyrirvara um kröfur aðildarríkjanna varðandi efni og 

málsmeðferð, þ.m.t. þær sem varða lagareglur um gerð stofnsamninga, og um sannvottaðan uppruna, nákvæmni, 

áreiðanleika, trúverðugleika og viðeigandi lagalegt form skjala eða upplýsinga sem lagðar eru fram. Þessar kröfur um 

efni og málsmeðferð ættu þó ekki að gera málsmeðferð á netinu ómögulega, einkum vegna stofnsetningar félags á 

netinu og skráningar útibús á netinu. Þegar ekki er tæknilega mögulegt að fá rafræn afrit skjala sem uppfylla kröfur 

aðildarríkjanna væri hægt, með undanþágu, að krefjast skjala á pappír. 

16) Þegar öll formsatriði sem krafist er vegna stofnsetningar félags á netinu eru uppfyllt, þ.m.t. krafan um að félagið afhendi 

öll skjöl og upplýsingar með réttum hætti, ætti stofnsetning á netinu fyrir yfirvöldum eða hjá einstaklingum eða aðilum, 

sem hafa umboð samkvæmt landslögum til að sjá um sérhvern þátt málsmeðferðar á netinu, að vera hraðvirk. Í tilvikum 

þar sem vafi leikur á því hvort nauðsynleg formsatriði hafi verið uppfyllt, þ.m.t. að því er varðar deili á umsækjanda, 

lögmæti heitis félagsins, vanhæfi stjórnarmanns eða það hvort aðrar upplýsingar eða skjöl séu í samræmi við lagakröfur, 

eða í tilvikum þar sem grunur vaknar um svik eða misnotkun, kann stofnsetning á netinu þó að taka lengri tíma og ætti 

frestur yfirvalda ekki að hefjast fyrr en slík formsatriði hafa verið uppfyllt. Þegar ekki er mögulegt að ljúka málsmeðferð 

innan frestanna ættu aðildarríki hvað sem öðru líður að tryggja að umsækjandanum sé tilkynnt um ástæðurnar fyrir 

sérhverri töf. 

17) Í því skyni að tryggja tímanlega stofnsetningu félags á netinu eða skráningu útibús á netinu ættu aðildarríki ekki að 

binda þá stofnsetningu eða skráningu skilyrði um að leyfis eða heimildar sé aflað áður en unnt er að ljúka þeirri 

stofnsetningu eða skráningu nema kveðið sé á um það í landslögum í þeim tilgangi að tryggja tilhlýðilegt eftirlit með 

tiltekinni starfsemi. Eftir stofnsetningu eða skráningu ættu landslög að gilda um aðstæður þar sem félögum eða útibúum 

er ekki heimilt að annast tiltekna starfsemi án þess að afla leyfis eða heimildar.  
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18) Í því skyni að aðstoða fyrirtæki, einkum lítil og meðalstór fyrirtæki, við stofnsetningu ætti að vera mögulegt að 

stofnsetja einkahlutafélag með takmarkaðri ábyrgð með því að nota sniðmát sem ættu að vera aðgengileg á netinu. 

Aðildarríki ættu að tryggja að hægt sé að nota slík sniðmát við stofnsetningu á netinu og þeim ætti áfram að vera frjálst 

að ákvarða hvert lagalegt gildi þeirra er. Slík sniðmát gætu innihaldið fyrirframskilgreinda röð valkosta í samræmi við 

landslög. Umsækjendur ættu að geta valið á milli þess að nota sniðmát eða stofnsetja félag með sérsniðnum 

stofnsamningum og aðildarríkin ættu að eiga kost á að láta einnig í té sniðmát fyrir aðrar tegundir félaga. 

19) Í því skyni að virða hefðir aðildarríkja varðandi félagarétt er mikilvægt að leyfa sveigjanleika varðandi það hvernig þau 

koma á kerfi sem er að fullu á netinu vegna stofnsetningar félaga, skráningar útibúa og innlagningar skjala og 

upplýsinga, þ.m.t. í tengslum við hlutverk lögbókenda eða lögfræðinga í sérhverjum hluta slíkrar málsmeðferðar á 

netinu. Málefni varðandi málsmeðferð á netinu sem reglur eru ekki settar um í þessari tilskipun ættu að falla áfram undir 

gildissvið landslaga. 

20) Til að berjast gegn svikum og ránum á félögum og til að veita tryggingu fyrir áreiðanleika og trúverðugleika skjala og 

upplýsinga í landsbundnum skrám ættu ákvæði varðandi málsmeðferð á netinu, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 

auk þess einnig að fela í sér eftirlit með deilum á einstaklingum og rétthæfi og gerhæfi einstaklinga sem leitast við að 

stofnsetja félag eða skrá útibú eða leggja inn skjöl eða upplýsingar. Þetta eftirlit gæti verið hluti af athugun á lögmæti 

sem sum aðildarríki krefjast. Það ætti að vera undir aðildarríkjunum komið að þróa og samþykkja aðferðir og leiðir til að 

annast þetta eftirlit. Í þessu skyni ættu aðildarríkin að geta farið fram á þátttöku lögbókenda eða lögfræðinga í 

sérhverjum hluta málsmeðferðar á netinu. Slík þátttaka ætti þó ekki að koma í veg fyrir að málsmeðferð verði lokið í 

heild sinni á netinu. 

21) Þegar réttlætanlegt er vegna almannahagsmuna að koma í veg fyrir misnotkun eða breytingu á deilum eða tryggja að 

farið sé að reglum um rétthæfi og gerhæfi og um heimild umsækjenda til að koma fram fyrir hönd félags ætti 

aðildarríkjum að vera heimilt að grípa til ráðstafana í samræmi við landslög sem gætu krafist viðveru umsækjanda í 

eigin persónu frammi fyrir yfirvaldi eða hjá einstaklingi eða aðila sem hefur umboð samkvæmt landslögum til að sjá um 

sérhvern þátt málsmeðferðar á netinu í því aðildarríki þar sem stofnsetja á félag eða skrá útibú. Slíkrar viðveru ætti þó 

ekki að krefjast kerfisbundið heldur aðeins í hverju tilviki þar sem rökstuddur grunur er uppi um fölsun á deilum eða að 

ekki sé farið að reglum um rétthæfi og gerhæfi og um heimild umsækjenda til að koma fram fyrir hönd félags. Slíkur 

grunur ætti að byggjast á upplýsingum sem tiltækar eru yfirvöldum, einstaklingum eða aðilum sem hafa umboð 

samkvæmt landslögum til að framkvæma slíkar tegundir eftirlits. Ef viðveru er krafist ættu aðildarríkin að tryggja að 

unnt sé að ljúka öllum öðrum skrefum málsmeðferðarinnar á netinu. Líta ætti svo á að hugtakið „rétthæfi og gerhæfi“ 

feli í sér getu til athafna. 

22) Aðildarríkjum ætti einnig að vera heimilt að gera lögbærum yfirvöldum sínum, einstaklingum eða aðilum kleift að 

sannprófa, með rafrænu viðbótareftirliti með deilum, rétthæfi og gerhæfi og lögmæti, hvort öll skilyrði fyrir 

stofnsetningu félaga séu uppfyllt. Slíkt eftirlit gæti m.a. falið í sér myndfundi eða aðrar leiðir á netinu sem bjóða upp á 

hljóð- og myndtengingu í rauntíma. 

23) Í því skyni að tryggja að allir einstaklingar sem eiga samskipti við félög njóti verndar ættu aðildarríki að geta komið í 

veg fyrir sviksamlegt athæfi eða aðra misnotkun með því að hafna tilnefningu einstaklings til stjórnarsetu í félagi, að 

teknu tilliti til ekki aðeins fyrra framferðis þess einstaklings á þeirra eigin yfirráðasvæði heldur einnig, þar sem kveðið 

er á um slíkt í landslögum, upplýsinga frá öðrum aðildarríkjum. Aðildarríkjum ætti því að vera heimilt að óska eftir 

upplýsingum frá öðrum aðildarríkjum. Svarið gæti annaðhvort samanstaðið af upplýsingum um vanhæfi sem er í gildi 

eða öðrum upplýsingum sem skipta máli varðandi vanhæfi í því aðildarríki sem veitti beiðninni viðtöku. Slíkar beiðnir 

um upplýsingar ættu að vera mögulegar í gegnum samtengingarkerfi skráa. Í þessu tilliti ætti aðildarríkjum að vera 

frjálst að velja hvernig best sé að safna þessum upplýsingum, s.s. með því að safna viðeigandi upplýsingum frá skrám 

eða öðrum stöðum þar sem þær eru geymdar í samræmi við landslög eða með því að koma á fót sérstökum skrám eða 

sérstökum köflum í fyrirtækjaskrám. Þegar frekari upplýsinga er þörf, s.s. um tímabil og ástæður vanhæfis, ætti 

aðildarríkjum að vera heimilt að veita þær í gegnum öll tiltæk kerfi til upplýsingaskipta, í samræmi við landslög. Þessi 

tilskipun ætti þó ekki að skapa skyldu til að óska eftir slíkum upplýsingum í hverju máli. Það að heimilt sé að taka tillit 

til upplýsinga um vanhæfi í öðru aðildarríki ætti þar að auki ekki að skylda aðildarríki til að viðurkenna vanhæfi sem er í 

gildi í öðrum aðildarríkjum.  
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24) Til að tryggja að allir einstaklingar sem eiga samskipti við félög eða útibú njóti verndar og að komið verði í veg fyrir 

sviksamlegt athæfi eða aðra misnotkun er mikilvægt að lögbær yfirvöld í aðildarríkjum geti sannreynt að einstaklingi 

sem tilnefna á til stjórnarsetu sé ekki bannað að sinna skyldum stjórnarmanns. Í þessu skyni ættu lögbær yfirvöld einnig 

að fá vitneskju um hvort tiltekinn einstaklingur sé skráður í einhverja af þeim skrám sem varða vanhæfi stjórnarmanna í 

öðrum aðildarríkjum, í gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa. Þær skrár, yfirvöld, einstaklingar eða aðilar sem hafa 

umboð samkvæmt landslögum til að sjá um sérhvern þátt málsmeðferðar á netinu ættu ekki að geyma slíkar 

persónuupplýsingar lengur en nauðsynlegt er til að meta hæfi einstaklingsins til að vera tilnefndur til stjórnarsetu. Slíkar 

einingar gætu þó þurft að geyma slíkar upplýsingar í lengri tíma vegna hugsanlegrar endurskoðunar á neikvæðri 

ákvörðun. Varðveislutímabilið ætti aldrei að vera lengra en það tímabil sem mælt er fyrir um í landsbundnum reglum 

um varðveislu persónuupplýsinga sem tengjast stofnsetningu félags eða skráningu útibús eða tengdri innlagningu skjala 

og upplýsinga. 

25) Þær skyldur sem kveðið er á um í þessari tilskipun varðandi stofnsetningu félaga og skráningu útibúa á netinu ættu ekki 

að hafa áhrif á önnur formsatriði ótengd félagarétti sem félag þarf að uppfylla til að hefja starfsemi í samræmi við lög 

Sambandsins og landslög. 

26) Eins og við stofnsetningu félaga og skráningu útibúa á netinu ætti einnig að vera hægt, til að lækka kostnað og draga úr 

fyrirhöfn félaga, að leggja inn skjöl og upplýsingar hjá landsbundnum skrám allan lífsferil félaga að fullu á netinu.  

Á sama tíma ætti aðildarríkjum að vera frjálst að heimila að skjöl og upplýsingar verði lögð inn með öðrum hætti, þ.m.t. 

á pappír. Auk þess ætti birting upplýsinga um félög að eiga sér stað þegar þær upplýsingar eru gerðar aðgengilegar 

öllum í þessum landsbundnu skrám, þar eð þær eru nú samtengdar og láta notendum í té alhliða uppflettistað. Í því skyni 

að forðast truflun á núverandi aðferðum við birtingu ættu aðildarríki einnig að hafa val um að birta annaðhvort allar eða 

tilteknar upplýsingar um félög í lögbirtingablaði, jafnframt því að tryggja að skráin sendi upplýsingarnar rafrænt til þess 

lögbirtingablaðs. Þessi tilskipun ætti ekki að hafa áhrif á landsbundnar reglur varðandi lagalegt gildi skrárinnar og 

hlutverk lögbirtingablaðs. 

27) Í því skyni að auðvelda með hvaða hætti hægt er að leita að upplýsingum sem landsbundnar skrár geyma og miðla þeim 

með öðrum kerfum ættu aðildarríki að tryggja að eftir að viðkomandi umbreytingartímabil er liðið geti skrárnar geymt 

öll skjöl og upplýsingar sem veitt voru yfirvaldi, einstaklingi eða aðila sem hefur umboð samkvæmt landslögum til að 

sjá um sérhvern þátt málsmeðferðar á netinu, sem hluta af þeirri málsmeðferð á netinu sem kveðið er á um í þessari 

tilskipun, á tölvulesanlegu og leitarbæru sniði eða sem formföst gögn. Þetta þýðir að skipan skráasniðsins ætti að vera 

þannig að notkunarhugbúnaður geti auðveldlega borið kennsl á, þekkt aftur og dregið sértæk gögn úr því ásamt innri 

skipan þeirra. Krafan um að tryggja að snið skjala og upplýsinga sé leitarbært ætti ekki að ná yfir skannaðar undirskriftir 

eða önnur gögn sem henta ekki fyrir tölvulesanleika. Þar sem þetta gæti krafist breytinga á núverandi upplýsingakerfum 

aðildarríkjanna ætti umbreytingartímabil vegna þessarar kröfu að vera lengra. 

28) Í því skyni að lækka kostnað og draga úr stjórnsýsluálagi og lengd málsmeðferðar fyrir félög ættu aðildarríki að beita 

meginreglunni um að leggja upplýsingar aðeins fram einu sinni á sviði félagaréttar, sem er viðtekin í Sambandinu, eins 

og m.a. er vitnað um í reglugerð (ESB) 2018/1724, aðgerðaáætlun framkvæmdastjórnarinnar um rafræna stjórnsýslu eða 

Tallinn-yfirlýsingunni um rafræna stjórnsýslu. Beiting meginreglunnar um að leggja fram upplýsingar aðeins einu sinni 

felur í sér að félög eru ekki beðin um að leggja sömu upplýsingar fram hjá opinberum yfirvöldum oftar en einu sinni. 

Félög ættu t.d. ekki að þurfa að leggja sömu upplýsingarnar inn bæði hjá landsbundnu skránni og lögbirtingablaðinu. 

Þess í stað ætti skráin að senda þær upplýsingar sem þegar hafa verið lagðar inn beint til lögbirtingablaðsins. Þegar félag 

er stofnsett í einu aðildarríki og vill skrá útibú í öðru ætti félaginu á sama hátt að vera mögulegt að nýta skjöl eða 

upplýsingar sem áður hafa verið lagðar inn hjá skrá. Enn fremur ætti félagi að vera mögulegt, þegar það er stofnsett í 

einu aðildarríki en hefur útibú í öðru, að leggja tilteknar breytingar á upplýsingum um félagið aðeins inn hjá þeirri skrá 

þar sem félagið er skráð, án þess að þörf sé á að leggja sömu upplýsingarnar inn hjá skránni þar sem útibúið er skráð. 

Upplýsingum eins og um breytingu á heiti félags eða breytingu á skráðri skrifstofu félagsins ætti þess í stað að miðla 

rafrænt milli þeirrar skrár þar sem félagið er skráð og skrárinnar þar sem útibúið er skráð með því að nota 

samtengingarkerfi skráa.  
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29) Í því skyni að tryggja að samræmdar og uppfærðar upplýsingar um félög séu aðgengilegar í Sambandinu og til að auka 

enn frekar gagnsæi ætti að vera mögulegt að nota samtengingu skráa til að miðla upplýsingum um allar tegundir félaga 

sem eru skráðar í skrár aðildarríkjanna í samræmi við landslög. Aðildarríkin ættu einnig að eiga þess kost að gera rafræn 

afrit af skjölum og upplýsingum um aðrar tegundir félaga aðgengileg í gegnum samtengingarkerfi skráa. 

30) Í þágu gagnsæis og verndar á hagsmunum launafólks, lánveitenda og minnihlutahluthafa og til að stuðla að trausti á 

viðskiptafærslum, þ.m.t. þeim sem ná yfir landamæri innan innri markaðarins, er mikilvægt að fjárfestar, 

hagsmunaaðilar, viðskiptafélagar og yfirvöld geti auðveldlega nálgast upplýsingar um félög. Til að bæta aðgengi að 

þessum upplýsingum ættu frekari upplýsingar að vera aðgengilegar án endurgjalds í öllum aðildarríkjum. Slíkar 

upplýsingar ættu að innihalda stöðu félags og upplýsingar um útibú þess í öðrum aðildarríkjum, sem og upplýsingar 

varðandi þá einstaklinga sem hafa heimild, annaðhvort sem aðili eða sem félagsaðilar að slíkum aðila, til að koma fram 

fyrir hönd félagsins. Enn fremur ætti gjaldið fyrir að fá afrit af skjölum og upplýsingum sem félagið birtir, í heild eða að 

hluta, á pappír eða með rafrænum hætti, ekki að vera hærra en sem nemur tengdum stjórnsýslukostnaði, þ.m.t. kostnaður 

við þróun og viðhald skráa, að því tilskildu að gjaldið sé ekki óhóflegt með tilliti til þeirra upplýsinga sem leitað er eftir. 

31) Aðildarríkjum er nú mögulegt að koma á fót valkvæðum aðgangsstöðum í tengslum við samtengingarkerfi skráa. 

Framkvæmdastjórninni er hins vegar ekki mögulegt að tengja aðra hagsmunaaðila við samtengingarkerfi skráa. Til að 

aðrir hagsmunaaðilar njóti góðs af samtengingu skráa og tryggja að kerfi þeirra innihaldi nákvæmar, uppfærðar og 

áreiðanlegar upplýsingar um félög ætti framkvæmdastjórninni að vera heimilt að koma á fót fleiri aðgangsstöðum. Slíkir 

aðgangsstaðir ættu að vísa til kerfa sem framkvæmdastjórnin eða aðrar meginstofnanir, stofnanir, skrifstofur eða 

fagstofnanir Sambandsins þróa og reka til þess að sinna stjórnsýsluhlutverki sínu eða uppfylla ákvæði laga 

Sambandsins. 

32) Í því skyni að aðstoða félög með staðfestu á innri markaðinum við að útvíkka atvinnustarfsemi sína yfir landamæri með 

auðveldari hætti ætti þeim að vera mögulegt að opna og skrá útibú í öðru aðildarríki á netinu. Aðildarríkin ættu því að 

gera kleift, á svipaðan hátt og varðandi félög, að skrá útibú á netinu og leggja inn skjöl og upplýsingar á netinu og 

aðstoða þar með við að lækka kostnað, jafnframt því að draga úr stjórnsýsluálagi og þeim tíma sem formsatriði taka í 

tengslum við útvíkkun yfir landamæri. 

33) Þegar aðildarríki skrá útibú félags sem skráð er í öðru aðildarríki ættu þau einnig að geta sannprófað tilteknar 

upplýsingar um félagið í gegnum samtengingarkerfi skráa. Þegar útibúi er lokað í einu aðildarríki ætti skráin í því 

aðildarríki enn fremur að upplýsa aðildarríkið þar sem félagið er skráð um slíka lokun í gegnum samtengingarkerfi skráa 

og báðar skrár ættu að skrá þessar upplýsingar. 

34) Til að tryggja samræmi við lög Sambandsins og landslög er nauðsynlegt að fella brott ákvæði varðandi tengslanefndina 

sem ekki er lengur til og uppfæra tegundir félaga sem settar eru fram í I. og II. viðauka við tilskipun (ESB) 2017/1132. 

35) Í því skyni að taka tillit til framtíðarbreytinga á lögum aðildarríkja og löggjöf Sambandsins að því er varðar tegundir 

félaga ætti að veita framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja gerðir, í samræmi við 290. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins, til að uppfæra skrána yfir tegundir félaga sem er að finna í I. og II. viðauka  

og II. viðauka A við tilskipun (ESB) 2017/1132. Einkum er mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð 

meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga, og að þetta samráð fari fram í samræmi við 

meginreglurnar sem mælt er fyrir um í samstarfssamningi milli stofnana um betri lagasetningu frá 13. apríl 2016 (7). Til 

að tryggja jafna þátttöku við undirbúning framseldra gerða fá Evrópuþingið og ráðið í hendur öll skjöl á sama tíma og 

sérfræðingar aðildarríkja og hafa sérfræðingar þeirra kerfisbundinn aðgang að fundum sérfræðingahópa framkvæmda-

stjórnarinnar sem hafa umsjón með undirbúningi framseldra gerða. 

36) Ákvæði þessarar tilskipunar, þ.m.t. skyldur varðandi skráningu félaga, hafa ekki áhrif á landslög að því er varðar 

skattaráðstafanir aðildarríkja eða svæðisbundinna umdæma og stjórnsýsluumdæma þeirra.  

  

(7) Stjtíð. ESB L 123, 12.5.2016, bls. 1. 
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37) Þessi tilskipun ætti hvorki að hafa áhrif á vald aðildarríkja til að hafna umsóknum um stofnsetningu félaga og skráningu 

útibúa þegar um svik eða misnotkun er að ræða né rannsóknar- og framfylgdaraðgerðir aðildarríkjanna, þ.m.t. af hálfu 

lögreglu eða annarra lögbærra yfirvalda. Aðrar skyldur samkvæmt lögum Sambandsins og landslögum, þ.m.t. þær sem 

leiðir af reglum varðandi baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og um raunverulegt eignarhald, ættu 

einnig að haldast óbreyttar. Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/849 (8) sem taka á áhættu af peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, einkum skyldurnar sem tengjast 

framkvæmd viðeigandi ráðstafana um könnun á áreiðanleika viðskiptamanna á grundvelli áhættunæmni, svo og 

auðkenningu og skráningu raunverulegs eiganda sérhvers nýstofnsetts félags í aðildarríkinu þar sem það var stofnsett. 

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

persónuupplýsinga eins og fram kemur í 7. og 8. gr. sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi. Vinnslu 

persónuupplýsinga einstaklinga samkvæmt þessari tilskipun á að haga í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/679 (9). 

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

ráðsins (EB) nr. 45/2001 (10) og skilaði hún áliti 26. júlí 2018. 

40) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar tilskipunar, þ.e. að láta í té fleiri stafrænar lausnir fyrir 

félög á innri markaðinum, og því verður 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 þessu markmiði. 

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

um skýringaskjöl (11) 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. 

42) Í ljósi þess hversu flóknar breytingarnar eru sem nauðsynlegt er að gera á landsbundnum kerfum til að uppfylla ákvæði 

þessarar tilskipunar, og þess verulega munar sem nú er fyrir hendi meðal aðildarríkja að því er varðar notkun stafrænna 

tóla og ferla á sviði félagaréttar, þykir rétt að kveða á um að aðildarríki sem eiga í sérstökum erfiðleikum með að 

lögleiða tiltekin ákvæði þessarar tilskipunar geti tilkynnt framkvæmdastjórninni um að þau þurfi allt að eins árs 

framlengingu á viðkomandi framkvæmdartímabili. Aðildarríkin ættu að tilgreina hlutlægar ástæður sínar fyrir umsókn 

um slíka framlengingu. 

43) Framkvæmdastjórnin ætti að leggja mat á þessa tilskipun. Samkvæmt 22. lið samstarfssamningsins milli stofnana um 

betri lagasetningu frá 13. apríl 2016 ætti þetta mat að byggjast á fimm viðmiðunum um skilvirkni, árangur, mikilvægi, 

samræmi og virðisauka og skapa grunn fyrir áhrifamat á hugsanlegum frekari ráðstöfunum. Aðildarríki ættu að aðstoða 

við framkvæmd þessa mats með því að láta framkvæmdastjórninni í té þau gögn sem þeim eru aðgengileg um það 

hvernig stofnsetning félaga á netinu virkar í raun, t.d. gögn um fjölda stofnsetninga á netinu, fjölda tilvika þar sem 

sniðmát voru notuð eða þar sem viðveru var krafist og um meðaltímalengd og kostnað við stofnsetningu á netinu.  

  

(8) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til 

peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012, og um 

niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/70/EB (Stjtíð. ESB L 141, 

5.6.2015, bls. 73). 

(9) 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). 

(10) 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). 

(11) Stjtíð. ESB C 369, 17.12.2011, bls. 14. 
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44) Safna ætti upplýsingum til að meta árangurinn af þessari tilskipun með tilliti til þess markmiðs sem hún stefnir að og til 

að framkvæma mat í samræmi við 22. lið samstarfssamningsins milli stofnana um betri lagasetningu frá 13. apríl 2016. 

45) Því ætti að breyta tilskipun (ESB) 2017/1132 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á tilskipun (ESB) 2017/1132 

Tilskipun (ESB) 2017/1132 er breytt sem hér segir: 

 1) Í 1. gr. bætist eftirfarandi undirliður við á eftir öðrum undirlið: 

„— reglur um stofnsetningu félaga á netinu, skráningu útibúa á netinu og innlagningu af hálfu félaga og útibúa á skjölum 

og upplýsingum á netinu,“. 

 2) Í stað fyrirsagnar III. kafla í I. bálki kemur eftirfarandi: 

„Málsmeðferð á netinu (stofnsetning, skráning og innlagning), upplýsingagjöf og skrár“. 

 3) Í stað 13. gr. kemur eftirfarandi: 

„13. gr. 

Gildissvið 

Ráðstafanir til samræmingar, sem mælt er fyrir um í þessum þætti og 1. þætti A, skulu taka til laga og stjórnsýslufyrirmæla 

í aðildarríkjunum um þær tegundir félaga sem eru taldar upp í II. viðauka og, þar sem það er tilgreint, um þær tegundir 

félaga sem eru taldar upp í I. viðauka og II. viðauka A.“ 

 4) Eftirfarandi greinar bætast við: 

„13. gr. a 

Skilgreiningar 

Í þessum kafla er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „rafræn auðkenningarleið“: rafræn auðkenningarleið eins og hún er skilgreind í 2. lið 3. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 (*), 

2) „rafræn auðkenningarskipan“: rafræn auðkenningarskipan eins og hún er skilgreind í 4. lið 3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 910/2014, 

3) „rafrænar aðferðir“: rafrænn búnaður sem notaður er til vinnslu, þ.m.t. stafrænnar samþjöppunar, og geymslu gagna og 

til að senda upplýsingar í upphafi og taka við þeim á ákvörðunarstað; þær upplýsingar eru sendar, fluttar og við þeim 

tekið eingöngu á þann hátt sem aðildarríkin ákveða,  
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4) „stofnsetning“: allt ferlið við að koma á fót félagi í samræmi við landslög, þ.m.t. gerð stofnsamnings félagsins og allar 

nauðsynlegar aðgerðir vegna færslu félagsins inn í skrána, 

5) „skráning útibús“: ferli sem leiðir til birtingar skjala og upplýsinga varðandi útibú sem nýlega hefur verið opnað í 

aðildarríki, 

6) „sniðmát“: fyrirmynd að stofnsamningi félags sem aðildarríkin útbúa í samræmi við landslög og er notuð við 

stofnsetningu félags á netinu í samræmi við 13. gr. g. 

13. gr. b 

Viðurkenning á auðkenningarleiðum að því er varðar málsmeðferð á netinu 

1. Aðildarríki skulu tryggja að umsækjendur sem eru borgarar Sambandsins geti notað eftirfarandi rafrænar 

auðkenningarleiðir við þá málsmeðferð á netinu sem um getur í þessum kafla: 

a) rafræna auðkenningarleið sem gefin er út samkvæmt rafrænni auðkenningarskipan sem þeirra eigið aðildarríki hefur 

samþykkt, 

b) rafræna auðkenningarleið sem gefin er út í öðru aðildarríki og viðurkennd í þágu sannvottunar yfir landamæri í 

samræmi við 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014. 

2. Aðildarríki geta neitað að viðurkenna rafrænar auðkenningarleiðir ef fullvissustig þeirra rafrænu auðkenningarleiða 

uppfylla ekki skilyrðin sem sett eru fram í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014. 

3. Allar auðkenningarleiðir sem aðildarríki viðurkenna skulu gerðar aðgengilegur öllum. 

4. Þegar réttlætanlegt er vegna almannahagsmuna af því að koma í veg fyrir misnotkun eða breytingu á deilum er 

aðildarríkjum heimilt, í þeim tilgangi að sannprófa deili á umsækjanda, að grípa til ráðstafana sem gætu krafist viðveru 

þess umsækjanda í eigin persónu frammi fyrir yfirvaldi eða hjá einstaklingi eða aðila sem hefur umboð samkvæmt 

landslögum til að sjá um sérhvern þátt þeirrar málsmeðferðar á netinu sem um getur í þessum kafla, þ.m.t. gerð 

stofnsamnings félags. Aðildarríkin skulu tryggja að eingöngu sé heimilt að krefjast viðveru umsækjanda í eigin persónu í 

tilviki þar sem rökstuddur grunur er um fölsun á deilum og að unnt sé að ljúka öllum öðrum skrefum málsmeðferðarinnar 

á netinu. 

13. gr. c 

Almenn ákvæði um málsmeðferð á netinu 

1. Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á landslög þar sem yfirvöld, einstaklingar eða aðilar, sem hafa umboð samkvæmt 

landslögum til að sjá um sérhvern þátt stofnsetningar félaga á netinu, skráningar útibúa á netinu og innlagningar skjala og 

upplýsinga á netinu, eru tilnefndir í samræmi við réttarkerfi og lagahefðir aðildarríkja. 

2. Þessi tilskipun skal ekki heldur hafa áhrif á málsmeðferð og kröfur sem mælt er fyrir um í landslögum, þ.m.t. þær 

sem varða lagareglur fyrir gerð stofnsamninga, að því tilskildu að stofnsetning félags á netinu, eins og um getur í 13. gr. g, 

og skráning útibús á netinu, eins og um getur í 28. gr. a, svo og innlagning skjala og upplýsinga á netinu, eins og um getur 

í 13. gr. j og 28. gr. b, séu mögulegar.  
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3. Kröfur samkvæmt viðeigandi landslögum að því er varðar sannvottaðan uppruna, nákvæmni, áreiðanleika, 

trúverðugleika og viðeigandi lagalegt form skjala eða upplýsinga sem lagðar eru fram skulu haldast óbreyttar þrátt fyrir 

þessa tilskipun, að því tilskildu að stofnsetning á netinu, eins og um getur í 13. gr. g, og skráning útibús á netinu, eins og 

um getur í 28. gr. a, svo og innlagning skjala og upplýsinga á netinu, eins og um getur í 13. gr. j og 28. gr. b, séu 

mögulegar. 

13. gr. d 

Gjöld fyrir málsmeðferð á netinu 

1. Aðildarríki skulu tryggja að reglur um gjöld, sem gilda um þá málsmeðferð á netinu sem um getur í þessum kafla, 

séu gagnsæjar og þeim sé beitt á jafnréttisgrundvelli. 

2. Gjöld fyrir málsmeðferð á netinu, sem skrárnar sem um getur í 16. gr. innheimta, skulu ekki fara yfir endurheimt 

kostnaðar við að veita slíka þjónustu. 

13. gr. e 

Greiðslur 

Ef krafist er greiðslu við lok málsmeðferðar sem mælt er fyrir um í þessum kafla skulu aðildarríki tryggja að hægt sé að 

inna þá greiðslu af hendi í gegnum almennt aðgengilega greiðsluþjónustu á netinu sem hægt er að nota til greiðslu yfir 

landamæri, sem gerir það kleift að segja deili á einstaklingnum sem innir greiðsluna af hendi og sem fjármálastofnun eða 

greiðsluþjónustuveitandi með staðfestu í aðildarríki lætur í té. 

13. gr. f 

Kröfur varðandi upplýsingar 

Aðildarríki skulu tryggja að gagnorðar og notendavænar upplýsingar, sem veittar eru án endurgjalds og a.m.k. á tungumáli 

sem eins margir notendur yfir landamæri og mögulegt er skilja að mestu leyti, séu gerðar aðgengilegar á skráningargáttum 

eða vefsetrum sem eru aðgengileg í gegnum sameiginlegu stafrænu gáttina til að aðstoða við stofnsetningu félaga og 

skráningu útibúa. Upplýsingarnar skulu ná yfir a.m.k. eftirfarandi: 

a) reglur um stofnsetningu félaga, þ.m.t. málsmeðferð á netinu sem um getur í 13. gr. g og 13. gr. j, og kröfur sem varða 

notkun sniðmáta og önnur skjöl vegna stofnsetningar, auðkenningu einstaklinga, notkun tungumála og viðeigandi 

gjöld, 

b) reglur um skráningu útibúa, þ.m.t. málsmeðferð á netinu sem um getur í 28. gr. a og 28. gr. b, og kröfur sem varða 

skjöl vegna skráningar, auðkenningu einstaklinga og notkun tungumála, 

c) yfirlit yfir reglur sem gilda um það að taka sæti í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn félags, þ.m.t. yfir reglur 

um vanhæfi stjórnarmanna, og um yfirvöld eða aðila sem bera ábyrgð á því að geyma upplýsingar um vanhæfa 

stjórnarmenn, 

d) yfirlit yfir valdheimildir og ábyrgð stjórnar, framkvæmdastjórnar og eftirlitsstjórnar félags, þ.m.t. heimild til að koma 

fram fyrir hönd félags í viðskiptum við þriðju aðila. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 frá 23. júlí 2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu 

fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum og um niðurfellingu á tilskipun 1999/93/EB (Stjtíð. ESB L 257, 28.8.2014, 

bls. 73).“  
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 5) Eftirfarandi þáttur bætist við III. kafla í I. bálk: 

„1 .  þát tu r  A  

Stofnsetning  á net inu,  innlag ning  á net inu og  upplýsingag jöf  

13. gr. g 

Stofnsetning félaga á netinu 

1. Aðildarríki skulu tryggja að stofnsetning félaga á netinu megi ljúka að fullu á netinu án þess að nauðsynlegt sé að 

umsækjendur mæti í eigin persónu frammi fyrir yfirvaldi eða hjá einstaklingi eða aðila sem hefur umboð samkvæmt 

landslögum til að sjá um sérhvern þátt stofnunar félaga á netinu, þ.m.t. gerð stofnsamnings félags, sbr. þó ákvæðin sem 

mælt er fyrir um í 4. mgr. 13. gr. b og 8. mgr. þessarar greinar. 

Aðildarríkin geta hins vegar ákveðið að sjá ekki fyrir málsmeðferð vegna stofnsetningar á netinu fyrir aðrar tegundir 

félaga en þær sem eru taldar upp í II. viðauka A. 

2. Aðildarríki skulu mæla fyrir um ýtarlegar reglur varðandi stofnsetningu félaga á netinu, þ.m.t. reglur um notkun 

sniðmáta eins og um getur í 13. gr. h og um skjöl og upplýsingar sem þarf til að stofnsetja félag. Sem hluta af þessum 

reglum skulu aðildarríkin tryggja að ljúka megi slíkri stofnsetningu á netinu með því að leggja fram skjöl eða upplýsingar 

á rafrænu formi, þ.m.t. rafræn afrit þeirra skjala og upplýsinga sem um getur í 4. mgr. 16. gr. a. 

3. Í reglunum sem um getur í 2. mgr. skal a.m.k. kveða á um eftirfarandi: 

a) málsmeðferð til að tryggja að umsækjendur hafi nauðsynlegt rétthæfi og gerhæfi og hafi heimild til að koma fram fyrir 

hönd félagsins, 

b) aðferðir til að sannprófa deili á umsækjendum í samræmi við 13. gr. b, 

c) kröfur um að umsækjendur noti traustþjónustu sem um getur í reglugerð (ESB) nr. 910/2014, 

d) málsmeðferð til að sannprófa lögmæti tilgangs félagsins, að því leyti sem kveðið er á um slíkar athuganir samkvæmt 

landslögum, 

e) málsmeðferð til að sannprófa lögmæti heitis félagsins, að því leyti sem kveðið er á um slíkar athuganir samkvæmt 

landslögum, 

f) málsmeðferð til að sannprófa tilnefningu stjórnarmanna. 

4. Í reglunum sem um getur í 2. mgr. má einnig, einkum, kveða á um eftirfarandi: 

a) málsmeðferð til að tryggja lögmæti stofnsamninga félagsins, þ.m.t. sannprófun á réttri notkun sniðmáta, 

b) afleiðingar þess að lögbært yfirvald í einhverju aðildarríkjanna sviptir stjórnarmann rétti til setu í stjórn, 

c) hlutverk lögbókanda eða annars einstaklings eða aðila sem hefur umboð samkvæmt landslögum til að sjá um sérhvern 

þátt stofnsetningar félags á netinu, 

d) útilokun stofnsetningar á netinu í tilvikum þar sem hlutafé félagsins er greitt með framlögum í fríðu.  
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5. Aðildarríki skulu ekki binda stofnsetningu félags á netinu skilyrði um að leyfis eða heimildar sé aflað áður en félagið 

er skráð nema slíkt skilyrði sé nauðsynlegt fyrir það tilhlýðilega eftirlit með tiltekinni starfsemi sem mælt er fyrir um í 

landslögum. 

6. Aðildarríki skulu tryggja að þegar greiðslu hlutafjár er krafist sem hluta málsmeðferðar til að stofnsetja félag sé hægt 

að inna slíka greiðslu af hendi á netinu, í samræmi við 13. gr. e, inn á bankareikning í banka sem starfar innan 

Sambandsins. Að auki skulu aðildarríkin tryggja að einnig sé unnt að færa sönnur á slíkar greiðslur á netinu. 

7. Aðildarríki skulu tryggja að stofnsetningu á netinu sé lokið innan fimm virkra daga þegar félag er eingöngu stofnsett 

af einstaklingum sem nota sniðmátin, sem um getur í 13. gr. h, eða innan tíu virkra daga í öðrum tilvikum, frá þeim degi 

sem ber upp síðar af eftirfarandi: 

a) þeim degi þegar gengið hefur verið frá öllum formsatriðum sem krafist er vegna stofnsetningar á netinu, þ.m.t. viðtöku 

yfirvalds, einstaklings eða aðila, sem hefur umboð samkvæmt landslögum til að sjá um sérhvern þátt stofnunar félags, 

á öllum skjölum og upplýsingum sem uppfylla landslög, 

b) þeim degi þegar skráningargjald er greitt, hlutafé er greitt með reiðufé eða hlutaféð er greitt með framlagi í fríðu, eins 

og kveðið er á um samkvæmt landslögum. 

Þegar ekki er mögulegt að ljúka málsmeðferð innan frestanna sem um getur í þessari málsgrein skulu aðildarríkin tryggja 

að umsækjandanum sé tilkynnt um ástæðurnar fyrir töfinni. 

8. Þegar réttlætanlegt er vegna almannahagsmuna af því að tryggja að farið sé að reglum um rétthæfi og gerhæfi og um 

heimild umsækjenda til að koma fram fyrir hönd félags er yfirvaldi, einstaklingi eða aðila sem hefur umboð samkvæmt 

landslögum til að sjá um sérhvern þátt stofnsetningar félags á netinu, þ.m.t. gerð stofnsamnings, heimilt að krefjast 

viðveru umsækjanda í eigin persónu. Aðildarríki skulu tryggja að í slíkum tilvikum sé eingöngu heimilt að krefjast viðveru 

umsækjanda í eigin persónu í tilviki þar sem rökstuddur grunur er um að ekki sé farið að reglunum sem um getur í a-lið  

3. mgr. Aðildarríki skulu tryggja að öllum öðrum skrefum málsmeðferðarinnar sé engu að síður unnt að ljúka á netinu. 

13. gr. h 

Sniðmát fyrir stofnsetningu félaga á netinu 

1. Aðildarríki skulu gera sniðmát aðgengileg, fyrir þær tegundir félaga sem eru taldar upp í II. viðauka A, á 

skráningargáttum eða vefsetrum sem eru aðgengileg í gegnum sameiginlegu stafrænu gáttina. Aðildarríki geta einnig gert 

sniðmát aðgengileg á netinu fyrir stofnsetningu annarra tegunda félaga. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að umsækjendur geti notað sniðmátin, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, sem hluta af 

þeirri málsmeðferð vegna stofnsetningar á netinu sem um getur í 13. gr. g. Þegar umsækjendur nota þessi sniðmát í 

samræmi við reglurnar sem um getur í a-lið 4. mgr. 13. gr. g skal litið svo á að kröfunni um að stofnsamningar félagsins 

séu gerðir og vottaðir á tilhlýðilegu lagalegu formi, þar sem ekki er kveðið á um fyrirbyggjandi eftirlit af hálfu stjórnvalda 

eða dómstóla, eins og mælt er fyrir um í 10. gr., hafi verið fullnægt. 

Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á kröfur samkvæmt landslögum um að stofnsamningar séu útbúnir á tilhlýðilegu 

lagalegu formi, svo lengi sem stofnsetning á netinu sem um getur í 13. gr. g sé möguleg. 

3. Aðildarríki skulu gera sniðmátin aðgengileg a.m.k. á opinberu tungumáli Sambandsins sem eins margir notendur yfir 

landamæri og mögulegt er skilja að mestu leyti. Aðgangur að sniðmátum á öðrum tungumálum en opinberu tungumáli eða 

tungumálum hlutaðeigandi aðildarríkis skal aðeins vera í upplýsingaskyni nema það aðildarríki ákveði að einnig sé 

mögulegt að stofnsetja félag með sniðmátum á slíkum öðrum tungumálum.  
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4. Innihald sniðmátanna skal falla undir gildissvið landslaga. 

13. gr. i 

Vanhæfir stjórnarmenn 

1. Aðildarríki skulu tryggja að þau hafi reglur um vanhæfi stjórnarmanna. Þessar reglur skulu ná yfir möguleikann á að 

taka tillit til vanhæfis sem er í gildi, eða upplýsinga sem skipta máli varðandi vanhæfi, í öðru aðildarríki. Að því er varðar 

þessa grein skal telja til stjórnarmanna a.m.k. þá einstaklinga sem um getur í i. lið d-liðar 14. gr. 

2. Aðildarríki geta krafist þess að einstaklingar sem sækja um að verða stjórnarmenn tilkynni um hvort þeim sé kunnugt 

um aðstæður sem gætu leitt til vanhæfis í hlutaðeigandi aðildarríki. 

Aðildarríkin geta hafnað tilnefningu einstaklings til stjórnarsetu í félagi ef sá einstaklingur er sem stendur vanhæfur til 

stjórnarsetu í öðru aðildarríki. 

3. Aðildarríki skulu tryggja að þau geti svarað beiðni frá öðru aðildarríki um upplýsingar sem skipta máli varðandi 

vanhæfi stjórnarmanna samkvæmt lögum þess aðildarríkis sem svarar beiðninni. 

4. Í því skyni að svara beiðni sem um getur í 3. mgr. þessarar greinar skulu aðildarríki a.m.k. gera nauðsynlegar 

ráðstafanir til að tryggja að þau geti, í gegnum kerfið sem um getur í 22. gr., veitt án tafar upplýsingar um það hvort 

tiltekinn einstaklingur hafi verið gerður vanhæfur eða sé skráður í einhverja af skrám þeirra sem innihalda upplýsingar 

sem skipta máli varðandi vanhæfi stjórnarmanna. Aðildarríkjunum er einnig heimilt að skiptast á frekari upplýsingum, s.s. 

um tímabil og ástæður vanhæfis. Landslög gilda um slík skipti. 

5. Framkvæmdastjórnin skal mæla fyrir um ýtarlegt fyrirkomulag og tæknileg atriði varðandi skipti á þeim 

upplýsingum sem um getur í 4. mgr. þessarar greinar með framkvæmdargerðunum sem um getur í 24. gr. 

6. Ákvæði 1.–5. mgr. þessarar greinar skulu gilda að breyttu breytanda þegar félag leggur upplýsingar varðandi 

tilnefningu nýs stjórnarmanns inn hjá skránni sem um getur í 16. gr. 

7. Persónuupplýsingar einstaklinga sem um getur í þessari grein skal vinna í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/679 

og landslög til að gera yfirvaldinu, einstaklingnum eða aðilanum sem hefur umboð samkvæmt landslögum kleift að meta 

nauðsynlegar upplýsingar varðandi vanhæfi einstaklings til stjórnarsetu, með það fyrir augum að koma í veg fyrir 

sviksamlegt athæfi eða aðra misnotkun og tryggja að allir einstaklingar sem eiga samskipti við félög eða útibú njóti 

verndar. 

Aðildarríki skulu tryggja að skrárnar sem um getur í 16. gr., yfirvöld, einstaklingar eða aðilar sem hafa umboð samkvæmt 

landslögum til að sjá um sérhvern þátt málsmeðferðar á netinu geymi ekki persónuupplýsingar, sem sendar eru við 

beitingu þessarar greinar, lengur en nauðsynlegt er og hvað sem öðru líður ekki lengur en á við um þær persónu-

upplýsingar sem tengjast stofnun félags, skráningu útibús eða innlagningu félags eða útibús. 

13. gr. j 

Innlagning skjala og upplýsinga um félög á netinu 

1. Aðildarríki skulu tryggja að hægt sé að leggja skjöl og upplýsingar sem um getur í 14. gr., þ.m.t. allar breytingar á 

þeim, inn á netinu hjá skránni innan þeirra tímamarka sem kveðið er á um í lögum þess aðildarríkis þar sem félagið er 

skráð. Aðildarríkin skulu tryggja að unnt sé að ljúka slíkri innlagningu á netinu í heild sinni án þess að nauðsynlegt sé að 

umsækjandi mæti í eigin persónu frammi fyrir yfirvaldi eða hjá einstaklingi eða aðila sem hefur umboð samkvæmt 

landslögum til að sjá um innlagningu á netinu, sbr. þó ákvæðin sem mælt er fyrir um í 4. mgr. 13. gr. b og, eftir atvikum, 

8. mgr. 13. gr. g.  
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2. Aðildarríki skulu tryggja að uppruna og heilleika skjala sem lögð eru inn á netinu megi sannprófa rafrænt. 

3. Aðildarríki geta krafist þess að tiltekin félög eða öll félög leggi tiltekin eða öll skjöl og upplýsingar sem um getur  

í 1. mgr. inn á netinu. 

4. Ákvæði 2.–5. mgr. 13. gr. g skulu gilda að breyttu breytanda um innlagningu skjala og upplýsinga á netinu. 

5. Aðildarríki geta haldið áfram að leyfa önnur form innlagningar en þau sem um getur í 1. mgr., þ.m.t. með rafrænum 

hætti eða á pappír, fyrir félög, lögbókendur eða aðra einstaklinga eða aðila sem hafa umboð samkvæmt landslögum til að 

sjá um slík form innlagningar.“ 

 6) Í stað 16. gr. kemur eftirfarandi: 

„16. gr. 

Birting upplýsinga í skránni 

1. Í hverju aðildarríki skal geyma möppu í aðal-, fyrirtækja- eða félagaskrá („skránni“) fyrir hvert félag sem þar er 

skráð. 

Aðildarríkin skulu tryggja að félög hafi einkvæmt evrópskt auðkenni, sem um getur í 8. lið viðaukans við 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 (*), þannig að hægt sé að auðkenna þau án nokkurs 

vafa í samskiptum milli skráa í gegnum samtengingarkerfi skráa sem komið er á í samræmi við 22. gr. 

(„samtengingarkerfi skráa“). Þetta einkvæma auðkenni skal a.m.k. fela í sér þætti sem gera kleift að auðkenna aðildarríki 

skrárinnar, upprunalegu innlendu skrána og númer félagsins í þeirri skrá og, þar sem það á við, þætti til að forðast ranga 

auðkenningu. 

2. Öll skjöl og upplýsingar, sem skylt er að birta skv. 14. gr., skal varðveita í möppunni sem um getur í 1. mgr. þessarar 

greinar eða færa beint inn í skrána og efnisinnihald færslna í skránni skal skrá í möppuna. 

Öll skjöl og upplýsingar sem um getur í 14. gr. skal, án tillits til þess með hvaða hætti þau eru lögð inn, varðveita í 

möppunni í skránni eða færa beint inn í hana á rafrænu formi. Aðildarríki skulu tryggja að öll skjöl og upplýsingar sem eru 

lögð inn á pappír verði færð á rafrænt form í skránni eins fljótt og auðið er. 

Aðildarríkin skulu tryggja að skráin færi skjöl og upplýsingar, sem um getur í 14. gr. og voru lögð inn á pappír fyrir  

31. desember 2006, yfir á rafrænt form um leið og tekið er við umsókn um birtingu með rafrænum hætti. 

3. Aðildarríki skulu tryggja að birting skjala og upplýsinga, sem um getur í 14. gr., eigi sér stað með því að gera þau 

aðgengileg öllum í skránni. Auk þess geta aðildarríkin einnig krafist þess að sum eða öll þessi skjöl og upplýsingar séu birt 

í lögbirtingablaði sem tilnefnt er í þeim tilgangi eða með jafnskilvirkum aðferðum. Þessar aðferðir skulu a.m.k. fela í sér 

notkun kerfis þar sem nálgast má skjölin eða upplýsingarnar, sem birtar eru, í tímaröð um miðlægan, rafrænan vettvang.  

Í slíkum tilvikum skal skráin tryggja að þessi skjöl og upplýsingar séu send rafrænt frá skránni til lögbirtingablaðsins eða 

miðlægs, rafræns vettvangs. 

4. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að forðast misræmi milli þess sem er í skránni og í möppunni.  
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Aðildarríkin sem krefjast birtingar skjala og upplýsinga í lögbirtingablaði eða á miðlægum, rafrænum vettvangi skulu gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að forðast misræmi milli þess sem er birt í samræmi við 3. mgr. og þess sem er birt í 

lögbirtingablaðinu eða á vettvanginum. 

Ef um misræmi er að ræða samkvæmt þessari grein skulu þau skjöl og upplýsingar sem eru aðgengileg í skránni ganga 

framar. 

5. Félagið getur aðeins borið fyrir sig skjölin og upplýsingarnar, sem um getur í 14. gr., gagnvart þriðju aðilum eftir að 

þau hafa verið birt í samræmi við 3. mgr. þessarar greinar nema félagið sýnir fram á að þriðju aðilar hafi haft vitneskju um 

þau. 

Ef viðskipti eiga sér stað fyrir sextánda dag eftir birtingu skal þó ekki bera fyrir sig skjöl og upplýsingar gagnvart þriðju 

aðilum sem sanna að það hafi verið ómögulegt fyrir þá að vita um þau. 

Þriðju aðilar geta ávallt borið fyrir sig skjöl og upplýsingar þótt ekki hafi enn verið gengið frá formsatriðum um birtingu 

nema ástæðan fyrir því að slík skjöl eða upplýsingar öðlast ekki gildi sé sú að þau hafi ekki verið birt. 

6. Aðildarríki skulu tryggja að skrárnar geymi öll skjöl og upplýsingar, sem lögð eru fram sem hluti af stofnun félags, 

skráningu útibús eða innlagningu félags eða útibús, á tölvulesanlegu og leitarbæru sniði eða sem formföst gögn. 

  

(*) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 frá 8. júní 2015 um að koma á nauðsynlegum 

tækniforskriftum og verklagsreglum fyrir samtengingarkerfi skráa sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/101/EB (Stjtíð. ESB L 144, 10.6.2015, bls. 1).“ 

 7) Eftirfarandi grein er bætt við: 

„16. gr. a 

Aðgangur að birtum upplýsingum 

1. Aðildarríki skulu tryggja að fá megi afrit af skjölunum og upplýsingunum, sem um getur í 14. gr., í heild eða að 

hluta, frá skránni við umsókn og að leggja megi slíka umsókn inn hjá skránni annaðhvort á pappír eða með rafrænum 

hætti. 

Þó geta aðildarríkin ákveðið að tilteknar tegundir eða hlutar skjala og upplýsinga, sem lögð voru inn á pappír  

31. desember 2006 eða fyrir þann dag, verði ekki hægt að fá með rafrænum hætti ef tilgreindur tími hefur liðið frá því að 

þau voru lögð inn og þar til umsóknin er lögð inn. Þessi tilgreindi tími skal ekki vera skemmri en tíu ár. 

2. Gjaldið fyrir að fá afrit af skjölunum og upplýsingunum, sem um getur í 14. gr, í heild eða að hluta, á pappír eða með 

rafrænum hætti, skal ekki vera hærra en sem nemur kostnaðinum við gerð þeirra, þ.m.t. kostnaður við þróun og viðhald 

skráa. 

3. Rafræn afrit og pappírsafrit, sem látin eru umsækjanda í té, skulu vera staðfest sem „rétt afrit“ nema umsækjandi telji 

slíka staðfestingu óþarfa. 

4. Aðildarríki skulu tryggja að rafræn afrit og útdrættir úr skjölum og upplýsingum sem fengin eru frá skránni hafi 

verið sannvottuð með traustþjónustu sem um getur í reglugerð (ESB) nr. 910/2014, til að tryggja að rafrænu afritin eða 

útdrættirnir hafi verið fengin frá skránni og að innihald þeirra sé rétt afrit af skjali sem skráin hefur að geyma eða að það 

sé í samræmi við upplýsingar sem þar er að finna.“  
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 8) Í stað 1. mgr. 17. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Aðildarríki skulu tryggja að uppfærðar upplýsingar séu gerðar aðgengilegar þar sem útskýrð eru ákvæði landslaga 

um að þriðju aðilar geti, í samræmi við 3., 4. og 5. mgr. 16. gr., borið fyrir sig upplýsingar og tegundir skjala sem um getur 

í 14. gr.“ 

 9) Ákvæðum 18. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Rafræn afrit skjalanna og upplýsinganna, sem um getur í 14. gr., skulu einnig gerð aðgengileg öllum í gegnum 

samtengingarkerfi skráa. Aðildarríki geta einnig gert skjöl og upplýsingar, sem um getur í 14. gr., aðgengileg fyrir 

aðrar tegundir félaga en þær sem eru taldar upp í II. viðauka.“ 

b) Í stað a-liðar 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„a) skjölin og upplýsingarnar sem um getur í 14. gr., þ.m.t. fyrir aðrar tegundir félaga en þær sem eru taldar upp í  

II. viðauka, þegar aðildarríki gera slík skjöl aðgengileg,“. 

10) Í stað 19. gr. kemur eftirfarandi: 

„19. gr. 

Gjöld sem ber að greiða fyrir skjöl og upplýsingar 

1. Gjöldin sem ber að greiða til að fá skjöl og upplýsingar, sem um getur í 14. gr., í gegnum samtengingarkerfi skráa 

skulu ekki vera hærri en sem nemur tengdum stjórnsýslukostnaði, þ.m.t. kostnaður við þróun og viðhald skráa. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að a.m.k. eftirfarandi upplýsingar og skjöl séu aðgengileg án endurgjalds í gegnum 

samtengingarkerfi skráa: 

a) eitt eða fleiri heiti félagsins og rekstrarform þess að lögum, 

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

c) skráningarnúmer félagsins og einkvæmt evrópskt auðkenni þess, 

d) upplýsingar um vefsetur félagsins, ef slíkar upplýsingar eru skráðar í landsbundnu skrána, 

e) staða félagsins, s.s. hvort því hefur verið lokað, tekið af skrá, slitið, leyst upp, er efnahagslega virkt eða óvirkt eins og 

það er skilgreint í landslögum og ef það er skráð í landsbundnu skrárnar, 

f) tilgangur félagsins, ef hann er skráður í landsbundnu skrána, 

g) upplýsingar um hverja þá einstaklinga sem hafa, annaðhvort sem aðili eða sem félagsaðilar að slíkum aðila, sem 

stendur heimild félagsins til að koma fram fyrir hönd þess í viðskiptum við þriðju aðila og í málarekstri og 

upplýsingar um það hvort þeir einstaklingar sem hafa heimild til að koma fram fyrir hönd félagsins megi gera það 

einir eða þurfi að koma fram sem ein heild, 

h) upplýsingar um öll útibú sem félagið hefur opnað í öðru aðildarríki, þ.m.t. heiti, skráningarnúmer, einkvæmt evrópskt 

auðkenni og aðildarríkið þar sem útibúið er skráð.  
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3. Upplýsingaskipti í gegnum samtengingarkerfi skráa skulu vera gjaldfrjáls fyrir skrárnar. 

4. Aðildarríki geta ákveðið að þær upplýsingar sem um getur í d- og f-lið eigi aðeins að gera aðgengilegar án 

endurgjalds fyrir yfirvöld í öðrum aðildarríkjum.“ 

11) Ákvæði 3. mgr. 20. gr. falla brott. 

12) Ákvæðum 22. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi undirgrein bætist við 4. mgr.: 

„Framkvæmdastjórnin getur einnig komið á fót valkvæðum aðgangsstöðum fyrir samtengingarkerfi skráa. Slíkir 

aðgangsstaðir skulu samanstanda af kerfum sem framkvæmdastjórnin eða aðrar meginstofnanir, stofnanir, skrifstofur 

eða fagstofnanir Sambandsins þróa og reka til þess að sinna stjórnsýsluhlutverki sínu eða uppfylla ákvæði laga 

Sambandsins. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna aðildarríkjunum án ástæðulausrar tafar um að slíkum 

aðgangsstöðum hafi verið komið á fót og um allar umtalsverðar breytingar á starfsemi þeirra.“ 

b) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Aðgangur að upplýsingum frá samtengingarkerfi skráa skal veittur í gegnum vefgáttina og í gegnum valkvæðu 

aðgangsstaðina sem aðildarríkin og framkvæmdastjórnin koma á fót.“ 

13) Ákvæðum 24. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað d-liðar kemur eftirfarandi: 

„d) tækniforskriftirnar þar sem aðferðir við upplýsingaskipti eru skilgreindar á milli félagaskrárinnar og útibúa-

skrárinnar eins og um getur í 20. gr., 28. gr. a, 28. gr. c, 30. gr. a og 34. gr.,“. 

b) Í stað e-liðar kemur eftirfarandi: 

„e) ýtarlegan lista yfir gögn sem senda á í því skyni að skiptast á upplýsingum á milli skránna eins og um getur í  

20. gr., 28. gr. a, 28. gr. c, 30. gr. a, 34. gr. og 130. gr.,“. 

c) Í stað n-liðar kemur eftirfarandi: 

„n) málsmeðferð og tæknilegar kröfur vegna tengingar valkvæðu aðgangsstaðanna við vettvanginn eins og um getur 

í 22. gr.,“. 

d) Eftirfarandi liður bætist við: 

„o) ýtarlegt fyrirkomulag og tæknileg atriði varðandi skipti á milli skráa á þeim upplýsingum sem um getur  

í 13. gr. i.“ 

e) Eftirfarandi málsgrein bætast við í lok greinarinnar: 

„Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerðirnar samkvæmt d-, e-, n- og o-lið eigi síðar en  

1. febrúar 2021.“  
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14) Í stað fyrirsagnar 2. þáttar III. kafla í I. bálki kemur eftirfarandi: 

„Reglur um skráning u og  upplýsing agjöf  sem eig a við  um út ibú fé lag a frá öðrum 

aði ldarríkjum“.  

15) Eftirfarandi greinar bætast við 2. þátt III. kafla í I. bálki: 

„28. gr. a 

Skráning útibúa á netinu 

1. Aðildarríki skulu tryggja að skráningu í aðildarríki á útibúi félags, sem fellur undir gildissvið laga annars 

aðildarríkis, megi ljúka að fullu á netinu án þess að nauðsynlegt sé að umsækjendur mæti í eigin persónu frammi fyrir 

yfirvaldi eða hjá einstaklingi eða aðila sem hefur umboð samkvæmt landslögum til að sjá um sérhvern þátt umsóknar um 

skráningu útibúa, sbr. þó 4. mgr. 13. gr. b og að breyttu breytanda 8. mgr. 13. gr. g. 

2. Aðildarríki skulu mæla fyrir um ýtarlegar reglur varðandi skráningu útibúa á netinu, þ.m.t. reglur um þau skjöl og 

upplýsingar sem nauðsynlegt er að leggja fram hjá lögbæru yfirvaldi. Sem hluta af þessum reglum skulu aðildarríkin 

tryggja að ljúka megi skráningu á netinu með því að leggja fram upplýsingar eða skjöl á rafrænu formi, þ.m.t. rafræn afrit 

af þeim skjölum og upplýsingum sem um getur í 4. mgr. 16. gr. a eða með því að nýta upplýsingar eða skjöl sem áður hafa 

verið lögð inn hjá skrá. 

3. Í reglunum sem um getur í 2. mgr. skal a.m.k. kveða á um eftirfarandi: 

a) málsmeðferð til að tryggja að umsækjendur hafi nauðsynlegt rétthæfi og gerhæfi og að þeir hafi heimild til að koma 

fram fyrir hönd félagsins, 

b) aðferðir við sannprófun á deilum einstaklings eða einstaklinga sem skrá útibúið eða fulltrúa þeirra, 

c) kröfur um að umsækjendur noti traustþjónustuna sem um getur í reglugerð (ESB) nr. 910/2014. 

4. Í reglunum sem um getur í 2. mgr. má einnig kveða á um málsmeðferð vegna eftirfarandi: 

a) sannprófunar á lögmæti tilgangs útibúsins, 

b) sannprófunar á lögmæti heitis útibúsins, 

c) sannprófunar á lögmæti þeirra skjala og upplýsinga sem eru lögð fram vegna skráningar útibúsins, 

d) til að kveða á um hlutverk lögbókanda eða annars einstaklings eða aðila sem kemur að ferlinu við að skrá útibúið 

samkvæmt gildandi ákvæðum landslaga. 

5. Aðildarríkjum er heimilt að sannprófa upplýsingar um félag í gegnum samtengingarkerfi skráa þegar þau skrá útibú 

félags með staðfestu í öðru aðildarríki. 

Aðildarríkin skulu ekki binda skráningu útibús á netinu skilyrði um að leyfis eða heimildar sé aflað áður en útibúið er 

skráð nema slíkt skilyrði sé nauðsynlegt fyrir það tilhlýðilega eftirlit með tiltekinni starfsemi sem mælt er fyrir um í 

landslögum. 

6. Aðildarríki skulu tryggja að skráningu útibús á netinu sé lokið innan tíu virkra daga frá því að gengið hefur verið frá 

öllum formsatriðum, þ.m.t. viðtöku yfirvalds, einstaklings eða aðila, sem hefur umboð samkvæmt landslögum til að sjá 

um sérhvern þátt skráningar útibús, á öllum nauðsynlegum skjölum og upplýsingum sem uppfylla landslög.  
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Þegar ekki er mögulegt að skrá útibú innan frestsins sem um getur í þessari málsgrein skulu aðildarríkin tryggja að 

umsækjandanum sé tilkynnt um ástæður fyrir töfinni. 

7. Eftir skráningu útibús félags sem komið er á fót samkvæmt lögum annars aðildarríkis skal skráin í aðildarríkinu þar 

sem útibúið er skráð tilkynna í gegnum samtengingarkerfi skráa aðildarríkinu þar sem félagið er skráð um að útibúið hafi 

verið skráð. Aðildarríkið þar sem félagið er skráð skal staðfesta móttöku slíkrar tilkynningar og skrá upplýsingarnar í skrá 

sína án tafar. 

28. gr. b 

Innlagning skjala og upplýsinga á netinu vegna útibúa 

1. Aðildarríki skulu tryggja að leggja megi skjöl og upplýsingar sem um getur í 30. gr., eða hvers kyns breytingar á 

þeim, inn á netinu innan þess tíma sem kveðið er á um í lögum þess aðildarríkis þar sem útibúinu er komið á fót. 

Aðildarríkin skulu tryggja að ljúka megi slíkri innlagningu á netinu í heild sinni án þess að nauðsynlegt sé að 

umsækjendur mæti í eigin persónu frammi fyrir yfirvaldi eða hjá einstaklingi eða aðila sem hefur umboð samkvæmt 

landslögum til að sjá um innlagningu á netinu, sbr. þó ákvæðin sem mælt er fyrir um í 4. mgr. 13. gr. b og að breyttu 

breytanda í 8. mgr. 13. gr. g. 

2. Ákvæði 2.–5. mgr. 28. gr. a skulu gilda að breyttu breytanda um innlagningu á netinu fyrir útibú. 

3. Aðildarríki geta krafist þess að tiltekin eða öll skjöl og upplýsingar sem um getur í 1. mgr. séu eingöngu lögð inn á 

netinu. 

28. gr. c 

Lokun útibúa 

Eftir móttöku skjalanna og upplýsinganna sem um getur í h-lið 1. mgr. 30. gr. skulu aðildarríkin tryggja að skráin í 

aðildarríki þar sem útibú félags er skráð upplýsi, í gegnum samtengingarkerfi skráa, skrána í aðildarríkinu þar sem félagið 

er skráð um að útibúi þess hafi verið lokað og tekið af skránni. Skráin í aðildarríki félagsins skal staðfesta móttöku slíkrar 

tilkynningar einnig í gegnum það kerfi og skrá upplýsingarnar án tafar.“ 

16) Eftirfarandi grein er bætt við: 

„30. gr. a 

Breytingar á skjölum og upplýsingum um félagið 

Aðildarríkið þar sem félag er skráð skal án tafar tilkynna, í gegnum samtengingarkerfi skráa, aðildarríkinu þar sem útibú 

félagsins er skráð ef breyting hefur verið lögð inn varðandi eitthvert af eftirfarandi: 

a) heiti félagsins, 

b) skráða skrifstofu félagsins, 

c) skráningarnúmer félagsins í skránni, 

d) rekstrarform félagsins að lögum, 

e) skjölin og upplýsingarnar sem um getur í d- og f-lið 14. gr.  
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Eftir móttöku tilkynningarinnar sem um getur í fyrstu málsgrein þessarar greinar skal skráin þar sem útibúið er skráð 

staðfesta, í gegnum samtengingarkerfi skráa, móttöku slíkrar tilkynningar og tryggja að skjölin og upplýsingarnar sem um 

getur í 1. mgr. 30. gr. séu uppfærð án tafar.“ 

17) Eftirfarandi málsgrein bætist við í 31. gr.: 

„Aðildarríki geta kveðið á um að lögbundin birtingarskylda bókhaldsgagna sem um getur í g-lið 1. mgr. 30. gr. megi 

teljast uppfyllt með birtingu í skrá þess aðildarríkis þar sem félagið er skráð í samræmi við f-lið 14. gr.“ 

18) Ákvæði 43. gr. falla brott. 

19) Í stað 161. gr. kemur eftirfarandi: 

„161. gr. 

Persónuvernd 

Vinnsla allra persónuupplýsinga í tengslum við þessa tilskipun skal falla undir reglugerð (ESB) 2016/679.“ 

20) Eftirfarandi grein er bætt við: 

„162. gr. a 

Breytingar á viðaukunum 

Aðildarríki skulu án tafar upplýsa framkvæmdastjórnina um allar breytingar á þeim tegundum félaga með takmarkaðri 

ábyrgð sem kveðið er á um í landslögum þeirra og sem myndu hafa áhrif á efni I. og II. viðauka and II. viðauka A. 

Ef aðildarríki upplýsir framkvæmdastjórnina samkvæmt fyrstu málsgrein þessarar greinar skal framkvæmdastjórninni falið 

vald til að breyta skránni yfir tegundir félaga sem er að finna í I. og II. viðauka og II. viðauka A í samræmi við 

upplýsingarnar sem um getur í fyrstu málsgrein þessarar greinar með framseldum gerðum í samræmi við 163. gr.“ 

21) Í stað 163. gr. kemur eftirfarandi: 

„163. gr. 

Beiting framsals 

1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir að uppfylltum þeim skilyrðum sem mælt er 

fyrir um í þessari grein. 

2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldu gerðirnar, sem um getur í 3. mgr. 25. gr. og  

162. gr. a, um óákveðinn tíma frá 31. júlí 2019. 

3. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla framsal valds sem um getur í 3. mgr. 25. gr. og  

162. gr. a. Með ákvörðun um afturköllun skal binda enda á valdaframsalið sem um getur í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin 

öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í henni. 

Hún skal ekki hafa áhrif á gildi neinna framseldra gerða sem þegar eru í gildi. 

4. Áður en framseld gerð er samþykkt skal framkvæmdastjórnin hafa samráð við sérfræðinga sem hvert aðildarríki 

hefur tilnefnt í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í samstarfssamningi milli stofnana um betri 

lagasetningu frá 13. apríl 2016.  
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5. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og 

ráðinu. 

6. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 3. mgr. 25. gr. eða 162. gr. a, skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða 

ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan þriggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins eða 

ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan sína að 

hreyfa ekki andmælum. Þessi frestur skal framlengdur um þrjá mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins.“ 

22) Í stað tuttugasta og sjöunda undirliðar í I. viðauka kemur eftirfarandi: 

„— Svíþjóð: 

publikt aktiebolag;“. 

23) Í stað tuttugasta og sjöunda undirliðar í II. viðauka kemur eftirfarandi: 

„— Svíþjóð: 

privat aktiebolag 

publikt aktiebolag;“. 

24) II. viðauka A, eins og hann er settur fram í viðaukanum við þessa tilskipun, er bætt við. 

2. gr. 

Lögleiðing 

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

1. ágúst 2021. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar skulu aðildarríkin samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að  

5. lið 1. gr. þessarar tilskipunar, að því er varðar 13. gr. i og 2. mgr. 13. gr. j í tilskipun (ESB) 2017/1132, og 6. lið 1. gr. 

þessarar tilskipunar, að því er varðar 6. mgr. 16. gr. í tilskipun (ESB) 2017/1132, eigi síðar en 1. ágúst 2023. 

3. Þrátt fyrir 1. mgr. skulu aðildarríki sem eiga í sérstökum erfiðleikum með að lögleiða þessa tilskipun eiga rétt á að allt að 

eins árs framlengingu á tímabilinu sem kveðið er á um í 1. mgr. Þau skulu gefa upp hlutlægar ástæður fyrir þörf á slíkri 

framlengingu. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þá fyrirætlan sína að nýta slíka framlengingu eigi síðar en 

1. febrúar 2021. 

4. Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 

þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

5. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Skýrslugjöf, endurskoðun og gagnaöflun 

1. Framkvæmdastjórnin skal eigi síðar en 1. ágúst 2024, eða ef eitthvert aðildarríki nýtir sér undanþáguna sem kveðið er á 

um í 3. mgr. 2. gr. eigi síðar en 1. ágúst 2025, framkvæma mat á ákvæðunum sem eru innleidd í tilskipun (ESB) 2017/1132 með 

þessari tilskipun og leggja skýrslu um niðurstöðurnar fyrir Evrópuþingið, ráðið og efnahags- og félagsmálanefnd 

Evrópusambandsins nema að því er varðar ákvæðin sem um getur í 2. mgr. 2. gr. en vegna þeirra skal framkvæma mat og leggja 

fram skýrslu eigi síðar en 1. ágúst 2026. 

Aðildarríkin skulu veita framkvæmdastjórninni þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir gerð skýrslnanna, þ.e. með því að 

láta í té gögn um fjölda skráninga á netinu og tengdan kostnað. 
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2. Í skýrslu framkvæmdastjórnarinnar skal m.a. meta eftirfarandi: 

a) hagkvæmni þess að kveða á um fulla skráningu annarra tegunda félaga en þeirra sem eru taldar upp í II. viðauka A á netinu, 

b) hagkvæmni þess að aðildarríki láti í té sniðmát fyrir allar tegundir félaga með takmarkaðri ábyrgð og þörf á og hagkvæmni 

þess að láta í té samræmt sniðmát innan Sambandsins sem öll aðildarríkin skulu nota fyrir þær tegundir félaga sem eru 

taldar upp í II. viðauka A, 

c) fengna reynslu af beitingu reglnanna um vanhæfi stjórnarmanna sem um getur í 13. gr. i, 

d) aðferðir við innlagningu á netinu og aðgengi á netinu, þ.m.t. notkun forritaskila, 

e) þörf á og hagkvæmni þess að gera upplýsingar aðgengilegar án endurgjalds í meira mæli en krafist er í 2. mgr. 19. gr. og 

tryggja aðgengi án kvaða að slíkum upplýsingum, 

f) þörf á og hagkvæmni frekari beitingar meginreglunnar um að leggja fram upplýsingar aðeins einu sinni. 

3. Skýrslunni skulu fylgja tillögur að breytingum á tilskipun (ESB) 2017/1132, ef við á. 

4. Með það í huga að setja fram áreiðanlegt mat á ákvæðunum sem eru innleidd í tilskipun (ESB) 2017/1132 með þessari 

tilskipun skulu aðildarríki afla gagna um það hvernig stofnun á netinu virkar í raun. Þessar upplýsingar skulu að jafnaði fela í 

sér fjölda stofnsetninga á netinu, fjölda tilvika þar sem sniðmát voru notuð eða þar sem viðveru var krafist og meðaltímalengd 

og kostnað við stofnsetningar á netinu. Þau skulu tilkynna þessar upplýsingar til framkvæmdastjórnarinnar tvisvar, eigi síðar en 

tveimur árum eftir lögleiðingardag. 

4. gr. 

Gildistaka 

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

5. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. júní 2019. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

G. CIAMBA 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„II. VIÐAUKI A 

TEGUNDIR FÉLAGA 

SEM UM GETUR Í GR. 13,13 f, 13 g, 13 h og 162 a 

— Belgía: 

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 

— Búlgaría: 

дружество с ограничена отговорност, 

еднолично дружество с ограничена отговорност; 

— Tékkland: 

společnost s ručením omezeným; 

— Danmörk: 

Anpartsselskab; 

— Þýskaland: 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung; 

— Eistland: 

osaühing; 

— Írland: 

private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta, 

designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe; 

— Grikkland: 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία; 

— Spánn: 

sociedad de responsabilidad limitada; 

— Frakkland: 

société à responsabilité limitée, 

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,  
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société par actions simplifiée, 

société par actions simplifiée unipersonnelle; 

— Króatía: 

društvo s ograničenom odgovornošću, 

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću; 

— Ítalía: 

società a responsabilità limitata, 

società a responsabilità limitata semplificata; 

— Kýpur: 

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση; 

— Lettland: 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību; 

— Litáen: 

uždaroji akcinė bendrovė; 

— Lúxemborg: 

société à responsabilité limitée; 

— Ungverjaland: 

korlátolt felelősségű társaság; 

— Malta: 

private limited liability company/kumpannija privata; 

— Holland: 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 

— Austurríki: 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung; 

— Pólland: 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

— Portúgal: 

sociedade por quotas; 

— Rúmenía: 

societate cu răspundere limitată; 
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— Slóvenía: 

družba z omejeno odgovornostjo; 

— Slóvakía: 

spoločnosť s ručením obmedzeným; 

— Finnland: 

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag; 

— Svíþjóð: 

privat aktiebolag; 

— Bretland: 

private company limited by shares or guarantee.“ 

 __________  


