
TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2013/50/ESB 

frá 22. október 2013 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB um samhæfingu krafna um 

gagnsæi í tengslum við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað, 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB um útboðs- og skráningarlýsingu sem birta skal við 

almennt útboð verðbréfa eða þegar þau eru tekin til skráningar og tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2007/14/EB um nákvæmar reglur til framkvæmdar tilteknum ákvæðum 

tilskipunar 2004/109/EB 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

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

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (2), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Samkvæmt 33. gr. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB (4) skal framkvæmdastjórnin gefa Evrópuþinginu og ráðinu 

skýrslu um hvernig til hefur tekist með framkvæmd þeirrar tilskipunar, þ.m.t. hvort rétt sé að aflétta undanþágu sem gildir um 

gildandi skuldabréf að loknu 10 ára tímabili eins og kveðið er á um í 4. mgr. 30. gr. í þeirri tilskipun, og möguleg áhrif af 

framkvæmd þeirrar tilskipunar á evrópska fjármálamarkaði. 

2)  Framkvæmdastjórnin samþykkti 27. maí 2010 skýrslu um framkvæmd tilskipunar 2004/109/EB þar sem bent var á svið þar sem 

bæta mátti fyrirkomulagið sem sú tilskipun mælir fyrir um. Skýrslan sýnir einkum fram á þörf fyrir að kveða á um einföldun á 

skyldum tiltekinna útgefenda til að gera skipulega markaði meira aðlaðandi fyrir litla og meðalstóra útgefendur sem afla fjármagns 

í Sambandinu. Auk þess þarf að auka skilvirkni gildandi gagnsæisreglna einkum að því er varðar birtingu upplýsinga um 

eignarhald félaga. 

3)  Þessu til viðbótar greindi framkvæmdastjórnin í orðsendingu sinni frá 13. apríl 2011, undir yfirskriftinni „Lög um innri markað: 

Tólf lyftistangir til að stuðla að hagvexti og efla traust, Vinnum saman í þágu hagvaxtar“, þörf fyrir að endurskoða 

tilskipun 2004/109/EB til að hafa skyldurnar sem gilda um lítil og meðalstór fyrirtæki hóflegri, á sama tíma og sambærileg vernd 

fjárfesta er tryggð. 

 
(1) Stjtíð. ESB C 93, 30.3.2012, bls. 2. 

(2) Stjtíð. ESB C 143, 22.5.2012, bls. 78. 

(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 12. júní 2013 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 17. október 2013. 

(4) Stjtíð. ESB L 390, 31.12.2004, bls. 38. 



4)  Samkvæmt skýrslu og orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar ætti að draga úr stjórnsýslubyrði lítilla og meðalstórra útgefenda í 

tengslum við skyldur vegna töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum markaði til að auka aðgengi þeirra að fjármagni. Skyldan 

til að birta greinargerðir frá stjórn eða ársfjórðungsleg reikningsskil er umtalsverð byrði fyrir marga litla og meðalstóra útgefendur, 

ef verðbréf þeirra hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum mörkuðum, án þess að það sé nauðsynlegt vegna verndar fjárfesta. 

Þessar skyldur hvetja einnig til skammtímaárangurs og draga úr langtímafjárfestingu. Til að hvetja til sjálfbærrar 

verðmætasköpunar og fjárfestingaráætlunar til langs tíma er mikilvægt að draga úr skammtímaþrýstingi á útgefendur og hvetja 

fjárfesta til að innleiða langtímasýn. Því ætti að fella niður kröfuna um að birta greinargerðir frá stjórn. 

5)  Aðildarríkjunum ætti ekki að vera heimilt að leggja þá kröfu á í landslöggjöf sinni að reglulegar fjárhagsupplýsingar verði birtar 

oftar en í árlegum reikningsskilum og hálfsársreikningsskilum. Aðildarríki ættu þó að geta krafist þess að útgefendur birti frekari, 

reglulegar fjárhagsupplýsingar ef slík krafa veldur ekki umtalsverðri fjárhagslegri byrði og ef viðbótarupplýsingarnar sem krafist 

er eru hóflegar miðað við þættina sem hafa áhrif á fjárfestingarákvarðanir.  Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á neinar 

viðbótarupplýsingar sem krafist er í löggjöf Sambandsins um einstakar atvinnugreinar og einkum geta aðildarríki krafist þess að 

fjármálastofnanir birti frekari reglulegar fjárhagsupplýsingar. Auk þess getur skipulegur markaður krafist þess að útgefendur, sem 

hafa fengið verðbréf sín tekin til viðskipta á þeim markaði, birti frekari, reglulegar fjárhagsupplýsingar í öllum eða hluta af þeim 

markaðssvæðum. 

6)  Til að veita aukinn sveigjanleika og þar með draga úr stjórnsýslubyrði ætti að framlengja frestinn til að birta hálfsársreikningsskil 

upp í þrjá mánuði eftir lok reikningsskilatímabilsins. Með framlengingu tímabilsins sem útgefendur hafa til að birta 

hálfsársreikningsskil munu skýrslur lítilla og meðalstórra útgefenda líklega fá meiri athygli markaðsaðila og þar með munu þeir 

útgefendur verða sýnilegri. 

7)  Til að auka gagnsæi greiðslna til hins opinbera ættu útgefendur verðbréfa, sem hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði 

og eru með starfsemi í námuiðnaði eða við skógarhögg í frumskógum, að birta árlega, í sérstakri skýrslu, greiðslur til stjórnvalda 

í þeim löndum þar sem þeir starfa. Skýrslan ætti að taka til þeirra tegunda greiðslna sem eru sambærilegar við þær sem birtar eru 

samkvæmt gagnsæisverkefninu um námuiðnað (e. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)). Birting greiðslna til 

stjórnvalda ætti að veita borgaralega samfélaginu og fjárfestum upplýsingar til að láta stjórnvöld í löndum þar sem miklar 

auðlindir er að finna, bera ábyrgð á tekjum af nýtingu náttúruauðlinda. Verkefnið er einnig viðbót við aðgerðaáætlun 

Evrópusambandsins um löggæslu, góða stjórnunarhætti og viðskipti á skógræktarsvæðum (e. EU FLEGT) og ákvæði reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 995/2010 frá 20. október 2010 um skyldur rekstraraðila sem setja timbur og timburvörur á 

markað (5), þar sem krafist er að kaupmenn timburvara sýni áreiðanleika til þess að koma í veg fyrir að ólöglegur viður komi á 

markað í Sambandinu. Aðildarríki ættu að tryggja að stjórnarmenn stjórna, sem fara með ábyrgð í fyrirtæki, sem starfa innan þess 

valdsviðs sem þeim er falið í landslögum, beri ábyrgð á að tryggja að skýrslan um greiðslur til stjórnvalda sé tekin saman í 

samræmi við kröfurnar í þessari tilskipun samkvæmt þeirra bestu vitund og getu. Ítarlegu kröfurnar eru skilgreindar í 10. kafla 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og 

tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja (6). 

8)  Í gagnsæisskyni og til verndar fjárfestum ættu aðildarríki að krefjast þess að eftirfarandi meginreglur gildi um skýrslugjöf um 

greiðslur til stjórnvalda í samræmi við 10. kafla tilskipunar 2013/34/ESB: Mikilvægi (ekki þarf að taka tillit til allra greiðslna við 

gerð skýrslunnar, hvort sem það eru stakar greiðslur eða röð tengdra greiðslna, ef þær eru undir 100 000 evrum innan fjárhagsárs); 

skýrslugjöf til stjórnvalda og um hvert verkefni fyrir sig (skýrslur um greiðslur til stjórnvalda skulu gerðar á grundvelli stjórnvalds 

og verkefnis); einsleitni (ekki skal veita undanþágur, t.d. fyrir útgefendur sem eru virkir í tilteknum löndum, sem hafa áhrif til 

röskunar og gera útgefendum kleift að hagnast á slökum kröfum um gagnsæi); ítarleiki (gefa skal skýrslu um allar viðeigandi 

greiðslur til stjórnvalda, í samræmi við 10. kafla í tilskipun 2013/34/ESB og viðeigandi forsendur). 

9)  Nýsköpun á fjármálasviði hefur leitt til sköpunar nýrra tegunda fjármálagerninga sem valda efnahagslegri áhættu fjárfesta 

gagnvart félögum og sem ekki falla undir birtingarskylduna sem kveðið er á um í tilskipun 2004/109/EB. Þessa gerninga væri 

mögulegt að nota til að yfirtaka með leynd hlutabréf í félögum, sem gæti leitt til markaðssvika og gefið falska og misvísandi 

mynd af efnahagslegu eignarhaldi á skráðum félögum. Til að tryggja að útgefendur og fjárfestar hafi fulla vitneskju um 

 
(5) Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2010, bls. 23. 

(6) Stjtíð. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19. 



fyrirkomulag eignarhalds á félagi ætti skilgreiningin á fjármálagerningum í þeirri tilskipun að taka til allra gerninga sem hafa 

sambærileg efnahagsleg áhrif og eignarhald á hlutabréfum og réttindi til að kaupa hlutabréf. 

10)  Fjármálagerninga, sem hafa sambærileg efnahagsleg áhrif og eignarhald á hlutabréfum og réttindi til að kaupa hlutabréf, sem 

kveða á um uppgjör með reiðufé, ætti að reikna út á „delta-leiðréttum“ grunni, með því að margfalda nafnverð undirliggjandi 

hlutabréfa með deltastuðli gerningsins. Deltastuðull gefur til kynna hversu mikið fræðilegt virði fjármálagernings myndi breytast 

ef um er að ræða breytingu á verði undirliggjandi gernings og veitir nákvæma mynd af áhættu eigandans gagnvart undirliggjandi 

gerningi. Þessari nálgun er beitt til að tryggja að upplýsingar um heildaratkvæðisrétt fjárfestis séu eins nákvæmar og mögulegt 

er. 

11)  Til að tryggja fullnægjandi gagnsæi um verulega eignarhluti ætti þar að auki að þurfa nýja tilkynningu til að birta upplýsingar um 

breytingu á eignarhaldi ef eigandi fjármálagerninga nýtir rétt sinn til að kaupa hlutabréf og heildareignarhlutdeild atkvæðisréttar 

í tengslum við undirliggjandi hlutabréf er umfram tilkynningarmörkin, þó það hafi ekki áhrif á heildarhlutfall áður tilkynntrar 

eignarhlutdeildar. 

12)  Samræmdar reglur um tilkynningu verulegrar eignarhlutdeildar í atkvæðisrétti, einkum að því er varðar samsöfnun 

eignarhlutdeildar hluta með eignarhlutdeild í fjármálagerningum, ætti að auka réttarvissu, auka gagnsæi og draga úr 

stjórnsýslubyrði aðila sem fjárfesta yfir landamæri. Því ætti aðildarríkjum ekki að vera heimilt að samþykkja strangari reglur en 

þær sem kveðið er á um í tilskipun 2004/109/EB um útreikning á tilkynningarmörkum, samsöfnun á eignarhlutum með 

atkvæðisrétti í tengslum við hlutabréf með eignarhlutum í atkvæðisrétti í tengslum við fjármálagerninga, og undanþágur frá 

tilkynningarskyldu. Með tilliti til þess munar sem er á samþjöppun eignarhalds í Sambandinu og þess munar sem er á félagarétti 

í Sambandinu, sem veldur því að heildarfjöldi hlutabréfa er annar en heildarmagn atkvæðisréttar, að því er varðar suma 

útgefendur, ættu aðildarríkin þó áfram að hafa leyfi til að setja bæði lægri mörk og viðbótarmörk um tilkynningu á eignarhaldi 

atkvæðisréttar og til að krefjast jafngildra tilkynninga í tengslum við viðmiðunarmörk á grundvelli eignarhlutdeildar í eigin fé. 

Aðildarríki ættu auk þess áfram að geta gert strangari kröfur en þær sem kveðið er á um í tilskipun 2004/109/EB að því er varðar 

innihald (s.s. birting upplýsinga um fyrirætlanir hluthafa), ferli og tímasetningu tilkynningar, og geta krafist viðbótarupplýsinga 

um verulega eignarhlutdeild sem ekki er kveðið á um í tilskipun 2004/109/EB. Einkum ættu aðildarríki einnig að geta áfram beitt 

lögum og stjórnsýslufyrirmælum, sem samþykkt voru í tengslum við yfirtökutilboð, samruna og önnur viðskipti sem hafa áhrif á 

eignarhald eða yfirráð yfir félögum sem falla undir eftirlit yfirvalda sem aðildarríki hafa tilnefnt skv. 4. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2004/25/EB frá 21. apríl 2004 um yfirtökutilboð (7), sem leggja á strangari kröfur um upplýsingagjöf 

en þær sem kveðið er á um í tilskipun 2004/109/EB. 

13)  Tæknilegir staðlar ættu að tryggja samræmda samhæfingu reglnanna um tilkynningu á verulegri eignarhlutdeild og fullnægjandi 

gagnsæi. Það væri skilvirkt og viðeigandi að fela evrópsku eftirlitsstofnuninni (Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni) 

(e. ESMA), sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (8), að útfæra drög að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum, sem ekki fela í sér stefnumótandi ákvarðanir, og leggja fyrir framkvæmdastjórnina. Framkvæmdastjórnin ætti að 

samþykkja tæknilegu eftirlitsstaðlana sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin semur til að tilgreina skilyrðin fyrir 

beitingu gildandi undanþága frá tilkynningarskyldunni um verulegt eignarhald á atkvæðisrétti. Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ætti einkum, með því að nota sérfræðiþekkingu sína, að ákvarða undanþágur að teknu tilliti til 

mögulegrar misnotkunar þeirra til að komast hjá tilkynningarskyldu. 

14)  Með hliðsjón af tækniþróun skal framkvæmdastjórninni falið umboð til að samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins til að tilgreina innihald tilkynninga um verulegt eignarhald á fjármálagerningum. Einkum er 

mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga. 

Við undirbúning og samningu framseldra gerða ætti framkvæmdastjórnin að tryggja samhliða, tímanlega og viðeigandi 

afhendingu viðkomandi skjala til Evrópuþingsins og ráðsins. 

15)  Til að auðvelda fjárfestingar yfir landamæri ættu fjárfestar að hafa auðveldan aðgang að upplýsingum, sem reglur kveða á um, að 

því er varðar öll skráð félög í Sambandinu. Núverandi netkerfi opinberra landsbundinna kerfa til miðlægrar geymslu upplýsinga, 

sem reglur kveða á um, tryggir þó ekki að auðvelt sé að leita að slíkum upplýsingum um gervallt Sambandið. Til að tryggja 

aðgang að upplýsingum þvert á landamæri og með hliðsjón af tækniþróun á fjármálamörkuðum og fjarskiptatækni ætti 

 
(7) Stjtíð. ESB L 142, 30.4.2004, bls. 12. 

(8) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84. 



framkvæmdastjórnin að hafa umboð til þess að samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins til að tilgreina lágmarkskröfur um miðlun upplýsinga, sem reglur kveða á um, aðgang að upplýsingum, sem 

reglur gilda um, á vettvangi Sambandsins og fyrirkomulag við miðlæga geymslu upplýsinga, sem reglur kveða á um. Einnig ætti 

að veita framkvæmdastjórninni, með aðstoð Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, umboð til að bæta starfsemi 

netkerfis opinberra landsbundinna kerfa til geymslu og þróa tæknilegar viðmiðanir fyrir aðgang að upplýsingum, sem reglur 

kveða á um, á vettvangi Sambandsins, einkum, að því er varðar starfsemi miðlægrar aðgangsstöðvar fyrir leit að upplýsingum, 

sem reglur kveða á um, á vettvangi Sambandsins. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ætti að þróa og reka vefgátt sem 

starfar sem evrópsk rafræn aðgangsstöð („aðgangsstöðin“). 

16)  Til að kröfum tilskipunar 2004/109/EB sé betur fylgt og í kjölfar orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar frá 9. desember 2010 

sem ber yfirskriftina „Efling fyrirkomulags um viðurlög innan fjármálageirans“ ætti að efla heimildir til að setja viðurlög og þær 

ættu að fullnægja tilteknum grunnkröfum í tengslum við viðtakendur, viðmiðanir sem skal taka tillit til við beitingu 

stjórnsýsluviðurlaga eða -ráðstafana, helstu stjórnsýsluviðurlög og umfang fjárhagslegra stjórnsýsluviðurlaga. Það ætti a.m.k. að 

vera mögulegt að beita þessum heimildum til viðurlaga þegar brotið er í bága við lykilákvæði tilskipunar 2004/109/EB. 

Aðildarríki ættu einnig að geta beitt þeim við aðrar aðstæður. Einkum ættu aðildarríki að tryggja að stjórnsýsluviðurlög og -

ráðstafanir, sem mögulegt er að beita, innihaldi möguleikann á að beita fjárhagslegum viðurlögum sem eru nægilega há til að vera 

letjandi. Ef um er að ræða brot lögaðila ættu aðildarríki að geta kveðið á um beitingu viðurlaga gegn stjórn, framkvæmdastjórn 

eða eftirlitsstjórn hlutaðeigandi lögaðila eða öðrum einstaklingum sem draga má til ábyrgðar á þessum brotum samkvæmt 

skilyrðunum sem mælt er fyrir um í landslögum. Aðildarríki ættu einnig að geta kveðið á um tímabundna niðurfellingu, eða 

möguleika á tímabundinni niðurfellingu, atkvæðisréttar eigenda hlutabréfa og fjármálagerninga sem uppfylla ekki skilyrði um 

tilkynningarskyldu. Aðildarríki ættu að geta kveðið á um að tímabundin niðurfelling atkvæðisréttar skuli aðeins gilda um 

alvarlegustu brotin. Tilskipun 2004/109/EB ætti að vísa bæði til stjórnsýsluviðurlaga og -ráðstafana til þess að ná yfir öll tilvik 

þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum, án tillits til þess hvort þau flokkist sem viðurlög eða ráðstöfun samkvæmt 

landslögum, og ættu ekki að hafa áhrif á lög aðildarríkis um viðurlög á sviði refsiréttar. 

Aðildarríki ættu að geta kveðið á um viðbótarviðurlög eða -ráðstafanir og um hærri fjárhagsleg stjórnsýsluviðurlög en þau sem 

kveðið er á um í tilskipun 2004/109/EB með tilliti til þess að nauðsynlegt er að hafa nægilega letjandi viðurlög til að stuðla að 

skýrum og gagnsæjum mörkuðum. Ákvæðin um viðurlög, og þau sem varða birtingu stjórnsýsluviðurlaga, skapa ekki fordæmi 

fyrir aðra löggjöf Sambandsins, einkum um alvarlegri brot á reglum. 

17)  Almennt ætti að birta ákvarðanir um álagningu stjórnsýsluráðstöfunar eða -viðurlaga til að tryggja að þær hafi letjandi áhrif á 

allan almenning. Birting ákvarðana er einnig mikilvægt tæki til að upplýsa markaðsaðila um hvaða háttalag telst vera brot á 

tilskipun 2004/109/EB og til að stuðla að víðtækari góðu háttalagi meðal markaðsaðila. Ef birting ákvörðunar myndi stofna 

stöðugleika fjármálakerfisins eða yfirstandandi opinberri rannsókn í alvarlega hættu eða myndi, að því marki sem mögulegt er að 

ákvarða það, valda hlutaðeigandi stofnunum eða einstaklingum óhóflegu og alvarlegu tjóni eða ef birting persónuupplýsinga, 

þegar um er að ræða viðurlög gegn einstaklingi, telst ekki vera í réttu hlutfalli við brotið samkvæmt skyldubundnu fyrirframmati 

á meðalhófi slíkrar birtingar, ætti lögbæra yfirvaldið að geta ákveðið um að fresta slíkri birtingu eða birta upplýsingarnar undir 

nafnleynd. 

18)  Til að skýra hvernig óskráð verðbréf, sem heimildarskírteini, sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum markaði, fela í sér, 

eru meðhöndluð og til að koma í veg fyrir gloppur í gagnsæi ætti skilgreina „útgefanda“ frekar svo að hann nái yfir útgefendur 

óskráðra verðbréfa sem heimildarskírteini, sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum markaði, fela í sér. Einnig þykir rétt 

að breyta skilgreiningunni á „útgefanda“ með tilliti til þess að útgefendur verðbréfa sem tekin eru til viðskipta á skipulegum 

markaði geta í sumum aðildarríkjum verið einstaklingar. 

19)  Samkvæmt tilskipun 2004/109/EB er heimaaðildarríki útgefandans aðildarríkið sem um getur í iii. lið m-liðar 1. liðar 2. gr. í 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB (9), ef um er að ræða skuldabréfaútgefanda frá þriðja landi og nafnverð hverrar 

einingar skuldabréfsins er lægra en 1 000 evrur eða útgefanda hlutabréfa. Til að skýra og einfalda ákvörðun á heimaaðildarríki 

þess háttar útgefenda frá þriðja landi, ætti að breyta skilgreiningunni á því hugtaki til að ákvarða að heimaaðildarríkið eigi að vera 

aðildarríki sem útgefandinn velur úr hópi þeirra aðildarríkja þar sem verðbréf hans hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum 

markaði. 

20)  Allir útgefendur verðbréfa sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum markaði innan Sambandsins ættu að vera undir eftirliti 

 
(9) Stjtíð. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 64. 



lögbærs yfirvalds aðildarríkis til að tryggja að þau uppfylli skyldur sínar. Útgefendur sem samkvæmt tilskipun 2004/109/EB þurfa 

að velja heimaaðildarríki sitt en hafa ekki gert það geta komist hjá því að lúta eftirliti lögbærs yfirvalds í Sambandinu. Því ætti að 

breyta tilskipun 2004/109/EB til að ákvarða heimaaðildarríki fyrir útgefendur sem hafa ekki upplýst lögbær yfirvöld um val sitt 

á heimaaðildarríki innan þriggja mánaða tímabils. Í slíkum tilvikum ætti heimaaðildarríkið að vera aðildarríkið þar sem verðbréf 

útgefandans eru tekin til viðskipta á skipulegum markaði. Ef verðbréfin eru tekin til viðskipta á skipulegum markaði í fleiri en 

einu aðildarríki verða öll þau aðildarríki heimaaðildarríki þar til útgefandinn velur eitt heimaaðildarríki og tilkynnir um það. Þetta 

gæti orðið hvati fyrir slíka útgefendur að velja og tilkynna viðkomandi lögbærum yfirvöldum um val sitt á heimaaðildarríki og á 

sama tíma myndi lögbær yfirvöld ekki lengur skorta nauðsynlegt vald til að grípa inn í þar til útgefandi hefur tilkynnt um val sitt 

á heimaaðildarríki. 

21)  Samkvæmt tilskipun 2004/109/EB gildir val útgefanda á heimaaðildarríki í þrjú ár þegar um er að ræða útgefanda skuldabréfa 

sem eru að nafnverði 1 000 evrur eða meira hver eining. Ef verðbréf útgefanda eru ekki lengur tekin til viðskipta á skipulegum 

markaði í heimaaðildarríki útgefandans og eru áfram tekin til viðskipta í einu eða fleiri gistiaðildarríkjum hefur slíkur útgefandi 

þó ekki nein tengsl við heimaaðildarríkið sem hann valdi upphaflega ef skráð skrifstofa hans er ekki í því aðildarríki. Slíkur 

útgefandi ætti að geta valið eitt af gistiaðildarríkjum sínum eða aðildarríkið þar sem hann hefur skráða skrifstofu sem nýtt 

heimaaðildarríki fyrir lok þriggja ára tímabilsins. Sami möguleikinn á að velja nýtt heimaaðildarríki myndi einnig gilda um 

útgefanda skuldabréfa í þriðja landi, þar sem nafnverð hverrar einingar er lægra en 1 000 evrur, eða útgefanda hluta ef verðbréf 

útgefanda eru ekki lengur tekin til viðskipta á skipulegum markaði í heimaaðildarríki útgefandans en eru áfram tekin til viðskipta 

í einu eða fleiri gistiaðildarríkjum. 

22)  Það ætti að vera samræmi milli tilskipana 2004/109/EB og 2003/71/EB að því er varðar skilgreininguna á heimaaðildarríki. Til 

að tryggja eftirlit þess aðildarríkis sem best á við ætti í þessu sambandi að breyta tilskipun 2003/71/EB til að kveða á um meiri 

sveigjanleika við aðstæður þar sem verðbréf útgefanda, sem hefur réttarstöðu lögaðila í þriðja landi, eru ekki lengur tekin til 

viðskipta á skipulegum markaði í heimaaðildarríki hans en eru þess í stað tekin til viðskipta í einu eða fleiri öðrum aðildarríkjum. 

23)  Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/14/EB (10) inniheldur einkum reglur um tilkynningu útgefanda um val á 

heimaaðildarríki. Þessar reglur skulu teknar upp í tilskipun 2004/109/EB. Til að tryggja að lögbærum yfirvöldum 

heimaaðildarríkisins eða heimaaðildarríkjanna og aðildarríkisins þar sem útgefandinn hefur skráða skrifstofu, ef viðkomandi 

aðildarríki er hvorki heima- né gistiaðildarríki, sé tilkynnt um val útgefanda á heimaaðildarríki ætti að gera þá kröfu til allra 

útgefenda að þeir tilkynni lögbærum yfirvöldum heimaaðildarríkis síns, lögbærum yfirvöldum allra gistiaðildarríkja og lögbærum 

yfirvöldum aðildarríkisins þar sem þeir hafa skráða skrifstofu, ef það er annað en heimaaðildarríki þeirra, um val sitt á 

heimaaðildarríki. Því ætti að breyta reglunum um tilkynningu um val á heimaaðildarríki til samræmis við það. 

24)  Krafan samkvæmt tilskipun 2004/109/EB um tilkynningu um útgáfu nýrra lána hefur leitt til ýmissa vandamála við framkvæmd 

í raun og beiting hennar er álitin flókin. Enn fremur skarast þessi krafa að hluta til við kröfurnar sem mælt er fyrir um í 

tilskipun 2003/71/EB og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og 

markaðsmisnotkun (markaðssvik) (11) og hún veitir markaðnum ekki miklar viðbótarupplýsingar. Af þeim sökum, og til að draga 

úr óþarfa stjórnsýslubyrði á útgefendur, skal falla frá þeirri kröfu. 

 
(10) Stjtíð. ESB L 69, 9.3.2007, bls. 27. 

(11) Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 16. 



25)  Krafan um að tilkynna lögbærum yfirvöldum heimaaðildarríkisins um allar breytingar á stofnsamningum eða stofnsamþykktum 

útgefanda skarast við sambærilega kröfu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/36/EB frá 11. júlí 2007 um nýtingu 

tiltekinna réttinda hluthafa í skráðum félögum (12) og getur valdið ruglingi að því er varðar hlutverk lögbæra yfirvaldsins. Af þeim 

sökum, og til að draga úr óþarfa stjórnsýslubyrði á útgefendur, skal falla frá þeirri kröfu. 

26)  Samræmd rafræn framsetning við skýrslugjöf væri til hagsbóta fyrir útgefendur, fjárfesta og lögbær yfirvöld þar sem hún myndi 

auðvelda skýrslugjöf og auðvelda aðgengi, greiningu og samanburð árlegra reikningsskila. Því skal gerð árlegra reikningsskila á 

sameiginlegu rafrænu skýrslusniði vera skyldubundin frá og með 1. janúar 2020 að því tilskildu að Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hafi framkvæmt kostnaðar- og ábatagreiningu. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

ætti að semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem framkvæmdastjórnin skal samþykkja, til að tilgreina rafræna skýrslusniðið, 

með hliðsjón af núverandi og síðari tæknilegum valkostum, s.s. XBRL-staðallinn (e. eXtensible Business Reporting Language 

(XBRL)). Við gerð draga að tæknilegum eftirlitsstöðlum ætti Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin að hafa opið samráð 

við almenning og alla hlutaðeigandi hagsmunaaðila, framkvæma ítarlegt mat á mögulegum áhrifum af samþykkt á mismunandi 

tæknilegum valkostum og framkvæma viðeigandi prófanir í aðildarríkjum sem hún skal gefa skýrslu um til 

framkvæmdastjórnarinnar er hún leggur fram drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum. Við útfærslu á drögunum að tæknilegu 

eftirlitsstöðlunum um þá framsetningu sem gildir um banka og fjármálamilliliði og um vátryggingafélög ætti Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin að hafa reglulegt og náið samstarf við evrópsku eftirlitsstofnunina (Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunina) sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 (13) og evrópsku 

eftirlitsstofnunina (Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunina) sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (14) til að taka tillit til sérstakra eiginleika þessara geira, tryggja samræmi í starfsemi þvert á geira 

og ná sameiginlegum stöðum. Evrópuþingið og ráðið ættu að geta andmælt tæknilegu eftirlitsstöðlunum skv. 3. mgr. 13. gr. í 

reglugerð (ESB) nr. 1095/2010 en í þeim tilvikum ættu þeir staðlar ekki að öðlast gildi. 

27)  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 (15) og 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 (16) ættu að gilda að fullu við vinnslu persónuupplýsinga að því er varðar þessa 

tilskipun. 

28)  Í þessari tilskipun eru grundvallarréttindi virt og þeim meginreglum fylgt sem eru viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins 

um grundvallarréttindi og settar eru fram í sáttmálanum og þarf að framkvæma í samræmi við þau réttindi og meginreglur. 

29)  Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar tilskipunar, þ.e. að samræma kröfur um gagnsæi að því er varðar 

upplýsingar um útgefendur ef verðbréf þeirra eru tekin til viðskipta á skipulegum markaði, og því verður betur náð á vettvangi 

Sambandsins vegna umfangs og áhrifa aðgerðanna 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 því markmiði. 

30)  Í samræmi við sameiginlega pólitíska yfirlýsingu aðildarríkja og framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2011 um 

skýringaskjöl (17) hafa aðildarríkin skuldbundið sig, í rökstuddum tilvikum, til að láta tilkynningunni um lögleiðingarráðstafanir 

sínar fylgja eitt eða fleiri skjöl sem skýra út sambandið milli innihalds tilskipunar og samsvarandi hluta landsbundinna 

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

31)  Því ber að breyta tilskipunum 2004/109/EB, 2003/71/EB og 2007/14/EB til samræmis við það, 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á tilskipun 2004/109/EB 

Tilskipun 2004/109/EB er breytt sem hér segir: 

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

a)  Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir: 

i.  í stað d-liðar kemur eftirfarandi: 

 
(12) Stjtíð. ESB L 184, 14.7.2007, bls. 17. 

(13) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12. 

(14) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48. 

(15) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. 

(16) Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1. 

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



„d) „útgefandi“: einstaklingur eða lögaðili sem heyrir undir einkarétt eða opinberan rétt, þ.m.t. ríki, og verðbréf hans eru 

tekin til viðskipta á skipulegum markaði. 

 Ef um er að ræða heimildarskírteini sem tekin eru til viðskipta á skipulegum markaði er útgefandinn útgefandi þeirra 

verðbréfa sem skírteinin standa fyrir, hvort sem þau verðbréf eru tekin til viðskipta á skipulegum markaði eða ekki,“, 

ii.  ákvæðum i-liðar er breytt sem hér segir: 

i.  í stað annars undirliðar í i. lið kemur eftirfarandi: 

„—  þegar útgefandinn er með réttarstöðu lögaðila í þriðja landi, aðildarríkið sem útgefandinn velur meðal þeirra 

aðildarríkja þar sem verðbréf hans  tekin til viðskipta á skipulegum markaði. Valið á heimaaðildarríki skal gilda 

áfram nema útgefandinn hafi valið nýtt heimaaðildarríki skv. iii. lið og hafi tilkynnt um valið í samræmi við aðra 

málsgrein í þessum i-lið,“, 

ii.  í stað ii. liðar kemur eftirfarandi: 

„ii.  að því er varðar hvern útgefanda sem fellur ekki undir i. lið, aðildarríkið sem útgefandinn velur meðal aðildarríkja 

þar sem útgefandinn hefur skráða skrifstofu, eftir atvikum, og aðildarríkja þar sem verðbréf hans eru tekin til 

viðskipta á skipulegum markaði. Útgefandinn má einungis velja eitt aðildarríki sem sitt heimaaðildarríki. Val hans 

skal gilda í a.m.k. þrjú ár nema ef verðbréf hans eru ekki lengur tekin til viðskipta á neinum skipulegum markaði 

í Sambandinu eða ef útgefandinn fellur undir i. eða iii. lið á þriggja ára tímabilinu,“, 

iii.  eftirfarandi liður bætist við: 

„iii.  að því er varðar útgefanda verðbréfa sem eru ekki lengur tekin til viðskipta á skipulegum markaði í 

heimaaðildarríki hans, eins og skilgreint er í öðrum undirlið i. eða ii. liðar, en eru þess í stað tekin til viðskipta í 

einu eða fleiri öðrum aðildarríkjum, slíkt nýtt heimaaðildarríki, sem útgefandinn getur valið úr þeim aðildarríkjum 

þar sem verðbréf hans eru tekin til viðskipta á skipulegum markaði og, eftir atvikum, aðildarríkinu þar sem skráð 

skrifstofa útgefandans er,“, 

iv.  eftirfarandi málsgreinar bætast við: 

 „Útgefandi skal tilkynna um heimaaðildarríki sitt eins og um getur í i., ii. eða iii. lið í samræmi við 20. gr. og 21. gr. 

Auk þess skal útgefandi tilkynna um heimaaðildarríki sitt til lögbæra yfirvaldsins í aðildarríkinu þar sem hann hefur 

skráða skrifstofu, eftir atvikum, til lögbæra yfirvaldsins í heimaaðildarríkinu og til lögbæru yfirvaldanna í öllum 

gistiaðildarríkjum. 

 Ef útgefandinn hefur ekki tilkynnt um heimaaðildarríki sitt í skilningi annars undirliðar i. liðar eða ii. liðar innan 

þriggja mánaða frá þeim degi sem verðbréf útgefandans eru fyrst tekin til viðskipta á skipulegum markaði skal 

heimaaðildarríkið vera aðildarríkið þar sem verðbréf útgefandans eru tekin til viðskipta á skipulegum markaði. Ef 

verðbréf útgefandans eru tekin til viðskipta á skipulegum mörkuðum sem eru staðsettir eða starfræktir í fleiri en einu 

aðildarríki skulu viðkomandi aðildarríki vera heimaaðildarríki útgefandans þar til síðara val á einu heimaaðildarríki 

hefur farið fram og útgefandinn hefur tilkynnt um það. 

 Ef verðbréf útgefanda hafa þegar verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði og val hans á heimaaðildarríki, eins 

og um getur í öðrum undirlið i. liðar eða ii. lið, hefur ekki verið tilkynnt fyrir 27. nóvember 2015 skal þriggja mánaða 

tímabilið hefjast þann 27. nóvember 2015. 

 Útgefandi sem hefur valið heimaaðildarríki, eins og um getur í öðrum undirlið i. liðar eða í ii. lið eða iii. lið, og tilkynnt 

um valið til lögbærra yfirvalda í heimaaðildarríkinu fyrir 27. nóvember 2015 skal undanþeginn frá kröfunni sem sett 

er fram í annarri málsgrein þessa i-liðar, nema slíkur útgefandi velji annað heimaaðildarríki eftir 27. nóvember 2015“, 

iii.  eftirfarandi liður bætist við: 

„q) „formlegt samkomulag“: samkomulag sem er bindandi samkvæmt gildandi lögum.“ 

b)  Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„2a.  Líta ber á allar tilvísanir í lögaðila í þessari tilskipun þannig að þær nái yfir skráð viðskiptasamtök án réttarstöðu lögaðila 

og sjóði.“ 



2)  Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1.  Heimaaðildarríkið getur sett strangari kröfur en þær sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun sem skulu gilda um útgefanda, 

nema það getur ekki krafist þess að útgefendur birti reglulegar fjárhagsupplýsingar oftar en árlegu reikningsskilin sem um getur 

í 4. gr. og hálfsársreikningsskilin sem um getur í 5. gr.“ 

b)  Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„1a.  Þrátt fyrir 1. mgr. getur heimaaðildarríkið krafist þess að útgefendur birti frekari reglulegar fjárhagsupplýsingar oftar en 

árlegu reikningsskilin sem um getur í 4. gr. og hálfsársreikningsskilin sem um getur í 5. gr. ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

— frekari reglulegar fjárhagsupplýsingar fela ekki í sér of mikla fjárhagslega byrði í hlutaðeigandi aðildarríkjum, einkum 

á hlutaðeigandi litla og meðalstóra útgefendur, og 

— innihald frekari reglulegra fjárhagsupplýsinga sem er krafist er í réttu hlutfalli við þættina sem hafa áhrif á 

fjárfestingarákvarðanir fjárfesta í hlutaðeigandi aðildarríki. 

 Áður en aðildarríki taka ákvörðun um að krefja útgefendur um að birta frekari reglulegar fjárhagsupplýsingar skulu þau meta 

bæði hvort slíkar viðbótarkröfur gætu leitt til þess að of mikil áhersla yrði lögð á skammtímaárangur og -frammistöðu útgefanda 

og hvort þær gætu haft neikvæð áhrif á getu lítilla og meðalstórra útgefenda til að hafa aðgang að skipulegum mörkuðum. 

 Þetta hefur ekki áhrif á heimild aðildarríkja til að krefjast þess að útgefendur sem eru fjármálastofnanir birti frekari reglulegar 

fjárhagsupplýsingar. 

 Heimaaðildarríki getur ekki sett strangari kröfur sem skulu gilda um eigendur hluta eða einstaklinga eða lögaðila, sem um getur 

í 10. gr. eða 13. gr., en þær sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun nema ef: 

i.  sett eru lægri viðmiðunarmörk eða tilkynningarmörk til viðbótar við þau sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 9. gr. og krafist 

jafngildra tilkynninga í tengslum við mörk sem byggjast á eignarhlutdeild í eigin fé, 

ii.  gerðar eru strangari kröfur en þær sem um getur í 12. gr. eða 

iii.  beitt er lögum og stjórnsýslufyrirmælum sem samþykkt hafa verið í tengslum við yfirtökutilboð, samruna og önnur viðskipti 

sem hafa áhrif á eignarhald eða yfirráð yfir félögum sem falla undir eftirlit yfirvalda sem aðildarríki hafa tilnefnt skv. 4. gr. 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/25/EB frá 21. apríl 2004 um yfirtökutilboð(*).“ 

 

___________ 

(*) Stjtíð. ESB L 142, 30.4.2004, bls. 12. 

 

3)  Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1.  Útgefandinn skal birta árleg reikningsskil í síðasta lagi fjórum mánuðum eftir lok hvers reikningsárs og skal hann tryggja að 

þau séu aðgengileg opinberlega í a.m.k. tíu ár.“, 

b)  Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„7.  Frá og með 1. janúar 2020 skulu öll árleg reikningsskil gerð á sameiginlegu rafrænu skýrslusniði að því tilskildu að evrópska 

eftirlitsstofnunin (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1095/2010(*), hafi gert kostnaðar- og ábatagreiningu. 

 Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að tilgreina rafræna skýrslusniðið, 

með hliðsjón af núverandi og síðari tæknilegum valkostum. Áður en drögin að tæknilegum eftirlitsstöðlum eru samþykkt skal 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin framkvæma fullnægjandi mat á mögulegum rafrænum skýrslusniðum og gera 

viðeigandi vettvangsprófanir. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina þessi drög 

að tæknilegum eftirlitsstöðlum eigi síðar en 31. desember 2016. 



 Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í annarri undirgrein í samræmi við 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

__________ 

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84., 

4)  Í stað 1. mgr. 5. gr. kemur eftirfarandi: 

„1.  Útgefandi hluta eða skuldabréfa skal birta opinberlega, eins fljótt og auðið er eftir að viðkomandi tímabili lýkur, en eigi síðar en 

þremur mánuðum þar á eftir, hálfsársreikningsskil sem tekur til fyrstu sex mánaða fjárhagsársins. Útgefandinn skal tryggja að 

hálfsársreikningsskilin verði aðgengileg opinberlega í a.m.k. tíu ár.“ 

5)  Í stað 6. gr. kemur eftirfarandi: 

„6. gr. 

Skýrsla um greiðslur til stjórnvalda 

Aðildarríki skulu gera kröfu um að útgefendur með starfsemi í námuiðnaði eða við skógarhögg í frumskógum, eins og það er 

skilgreint í 1. og 2. mgr. 41. gr. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, 

samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE(*), semji árlega skýrslu um greiðslur til stjórnvalda í 

samræmi við 10. kafla þeirrar tilskipunar. Birta skal skýrsluna í síðasta lagi sex mánuðum eftir lok hvers fjárhagsárs og skal hún 

vera aðgengileg opinberlega í a.m.k. tíu ár. Gera skal grein fyrir greiðslum til stjórnvalda á samstæðugrundvelli.“ 

___________ 

(*) Stjtíð. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19., 

6)  Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1.  Ákvæði 4. gr. og 5. gr. gilda ekki um eftirfarandi útgefendur: 

a)  ríki, svæðis- eða staðaryfirvald ríkis, opinbera alþjóðlega stofnun, sem a.m.k. eitt aðildarríki er aðili að, Seðlabanka Evrópu, 

Evrópska fjármálastöðugleikasjóðinn, sem komið er á fót með rammasamningi Evrópska fjármálastöðugleikasjóðsins og 

annað fyrirkomulag sem komið var á með það markmið að vernda fjármálastöðugleika Myntbandalags Evrópu með því að 

veita aðildarríkjum, sem hafa evru sem gjaldmiðil, og seðlabönkum aðildarríkjanna tímabundna fjárhagsaðstoð, hvort sem 

þeir gefa út hluti eða önnur verðbréf, og 

b)  útgefanda sem gefur eingöngu út skuldabréf sem eru tekin til viðskipta á skipulegum markaði og nafnverð hverrar einingar 

er a.m.k. 100 000 evrur, eða, ef skuldabréfin eru í öðrum gjaldmiðli en evru, nafnverð hverrar einingar á útgáfudegi 

jafngildir a.m.k. 100 000 evrum.“ 

b)  Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„4.  Þrátt fyrir b-lið 1. mgr. í þessari grein, skulu 4. gr. og 5. gr. ekki gilda um útgefendur sem gefa eingöngu út skuldabréf, 

þar sem nafnverð einingar er a.m.k. 50 000 evrur eða, ef skuldabréfin eru í öðrum gjaldmiðli en evru, nafnverð hverrar einingar 

á útgáfudegi jafngildir a.m.k. 50 000 evrum, sem hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði í Sambandinu fyrir 

31. desember 2010, svo framarlega sem slík skuldabréf eru útistandandi.“ 

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

a)  Í stað 6. mgr. kemur eftirfarandi: 



„6.  Þessi grein gildir ekki um atkvæðisrétt í veltubók lánastofnunar eða verðbréfafyrirtækis, eins og hún er skilgreind í 11. gr. í 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/49/EB frá 14. júní 2006 um eiginfjárkröfur fjárfestingarfyrirtækja og 

lánastofnana (*), að því tilskildu að: 

a)  atkvæðisrétturinn í veltubókinni fari ekki yfir 5% og 

b)  atkvæðisréttur sem fylgir hlutum í veltubókinni sé hvorki nýttur né notaður á annan hátt til að hlutast til um stjórn 

útgefandans.“ 

___________ 

(*) Stjtíð. ESB L 177, 30.6.2006, bls. 201., 

b)  Eftirfarandi málsgreinar bætast við: 

 „6a.  Þessi grein gildir ekki um atkvæðisrétt sem fylgir hlutabréfum sem keypt eru til verðjöfnunar í samræmi við reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2273/2003 frá 22. desember 2003 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2003/6/EB að því er varðar undanþágur fyrir endurkaupaáætlanir og verðjöfnun fjármálagerninga (*), að því tilskildu að 

atkvæðisrétturinn sem fylgir þessum hlutabréfum sé ekki nýttur eða notaður á annan hátt til að hlutast til um stjórn útgefandans. 

 6b.  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að tilgreina aðferðina við 

að reikna út 5% viðmiðunarmörkin sem um getur í 5. mgr. og 6. mgr., þ.m.t. ef um er að ræða samstæðu fyrirtækja, með tilliti 

til 4. mgr. og 5. mgr. 12. gr. 

 Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal leggja þessi drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum fyrir framkvæmdastjórnina 

eigi síðar en 27. nóvember 2014. 

 Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í fyrstu undirgrein í samræmi við 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

___________ 

(*) Stjtíð. ESB L 336, 23.12.2003, bls. 33., 

8)  Í stað inngangsorða 2. mgr. 12. gr. kemur eftirfarandi: 

 „Tilkynning til útgefanda skal eiga sér stað án tafar en eigi síðar en fjórum viðskiptadögum eftir daginn sem hluthafinn, 

einstaklingurinn eða lögaðilinn, sem um getur í 10. gr.,“ 

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

a)  Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1.  Tilkynningarskyldan sem mælt er fyrir um í 9. gr. gildir einnig um einstakling eða lögaðila sem á, beint eða óbeint: 

a)  fjármálagerninga, sem á lokadegi, samkvæmt formlegu samkomulagi veita eiganda annað hvort skilyrðislausan rétt til að 

kaupa eða heimild til að nýta rétt til að kaupa áðurútgefin hlutabréf sem atkvæðisréttur fylgir af útgefanda sem á hlutabréf 

sem hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði, 

b)  fjármálagerninga sem falla ekki undir a-lið en vísa til hlutabréfa sem um getur í þeim lið og hafa sambærileg efnahagsleg 

áhrif og fjármálagerningarnir sem um getur í þeim lið, hvort sem þeir fela í sér rétt til raunuppgjörs eða ekki. 

 Tilkynningin sem krafist er skal innihalda sundurliðun á tegundum fjármálagerninga sem eru í eigu viðkomandi í samræmi við 



a-lið og fjármálagerninga sem eru í eigu viðkomandi í samræmi við b-lið þeirrar undirgreinar, þar sem gerður er greinarmunur 

á fjármálagerningum sem veita rétt til raunuppgjörs og fjármálagerninga sem veita rétt til uppgjörs með reiðufé.“ 

b)  Eftirfarandi málsgreinar bætast við: 

„1a.  Reikna skal út magn atkvæðisréttar með tilvísun í heildarnafnvirði hlutabréfa sem liggja til grundvallar 

fjármálagerningnum nema ef fjármálagerningurinn kveður sérstaklega á um uppgjör í peningum, en þá skal magn atkvæðisréttar 

reiknaður á „delta-leiðréttum“ grunni með því að margfalda nafnverð undirliggjandi hluta með deltastuðli gerningsins. Í þessum 

tilgangi skal eigandinn leggja saman og tilkynna um alla fjármálagerninga í tengslum við sama undirliggjandi útgefanda. 

Aðeins skal taka tillit til gnóttstaðna við útreikning á atkvæðisrétti. Ekki skal jafna gnóttstöður við skortstöður sem tengjast 

sama undirliggjandi útgefanda. 

 Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum með það fyrir augum að tilgreina: 

a)  aðferðina við að reikna út magn atkvæðisréttar sem um getur í fyrstu undirgrein þegar um er að ræða fjármálagerninga sem 

vísa til körfu hlutabréfa eða vísitölu og 

b)  aðferðina við að ákvarða deltastuðul til útreiknings á atkvæðisrétti í tengslum við fjármálagerninga sem kveða sérstaklega 

á um uppgjör í peningum eins og krafist er í fyrstu undirgrein. 

 Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal leggja þetta frumvarp að tæknilegum eftirlitsstöðlum fyrir 

framkvæmdastjórnina eigi síðar en 27. nóvember 2014. 

 Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í annarri undirgrein þessarar 

málsgreinar, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010. 

1b.  Að því er varðar 1. mgr. teljast eftirfarandi vera fjármálagerningar, að því tilskildu að þeir uppfylli öll skilyrðin sem sett eru 

fram í a- eða b-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr.: 

a)  framseljanleg verðbréf, 

b)  valréttarsamningar, 

c)  framtíðarsamningar, 

d)  skiptasamningar, 

e)  framvirkir vaxtasamningar, 

f)  mismunasamningar og 

g)  annars konar samningar eða samkomulag með sambærileg efnahagsleg áhrif sem gera má upp efnislega eða í peningum. 

 Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal koma á fót og uppfæra reglulega viðmiðunarskrá yfir fjármálagerninga sem 

falla undir tilkynningarskyldu skv. 1. mgr., með tilliti til tækniþróunar á fjármálamörkuðum.“ 



c)  Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja, með framseldum gerðum í samræmi við 2. mgr. a, 2. mgr. b og 

2. mgr. c í 27. gr., og með fyrirvara um skilyrðin sem mælt er fyrir um í 27. gr. a og 27. gr. b, ráðstafanir til að tilgreina innihald 

tilkynningarinnar sem skal samin, frestinn til tilkynningar og hverjum skal senda tilkynninguna eins og um getur í 1. mgr.“, 

d)  Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„4.  Undanþágurnar sem mælt er fyrir um í 4. mgr., 5. mgr. og 6. mgr. 9. gr. og 3. mgr., 4. mgr. og 5. mgr. 12. gr. gilda að 

breyttu breytanda um tilkynningarskylduna samkvæmt þessari grein. 

 Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að tilgreina í hvaða tilvikum 

undanþágurnar sem um getur í fyrstu undirgrein gilda um fjármálagerninga í eigu einstaklings eða lögaðila sem uppfyllir 

fyrirmæli frá viðskiptavinum eða svarar beiðnum viðskiptavinar um að eiga viðskipti á öðrum grundvelli en eignarhaldi, eða 

áhættuver stöður sem leiða af slíkum viðskiptum. 

 Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal leggja þessi drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum fyrir framkvæmdastjórnina 

eigi síðar en 27. nóvember 2014. 

 Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í annarri undirgrein þessarar 

málsgreinar, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

10)  Eftirfarandi grein bætist við: 

„Grein 13a 

Samsöfnun 

1.  Tilkynningaskyldan, sem mælt er fyrir um í 9. gr., 10. gr. og 13. gr., skal einnig gilda um einstakling eða lögaðila þegar magn 

atkvæðisréttar í beinni eða óbeinni eigu viðkomandi aðila eða einingar skv. 9. gr. og 10. gr. ásamt magni atkvæðisréttar í tengslum 

við fjármálagerninga í beinni eða óbeinni eigu skv. 13. gr. nær, fer yfir eða fer undir viðmiðunarmörkin sem sett eru fram í 1. mgr. 

9. gr. 

Tilkynningin sem krafist er samkvæmt fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar skal innihalda sundurliðun á magni atkvæðisréttar 

sem fylgir hlutabréfum í samræmi við 9. gr. og 10. gr. og atkvæðisrétt í tengslum við fjármálagerninga í skilningi 13. gr. 

2.  Tilkynna skal aftur um atkvæðisrétt í tengslum við fjármálagerninga sem þegar hefur verið tilkynnt um í samræmi við 13. gr. 

þegar einstaklingurinn eða lögaðilinn hefur keypt undirliggjandi hlutabréfin og slík kaup leiða til þess að heildarmagn 

atkvæðisréttar sem fylgir hlutabréfum, útgefnum af sama útgefanda, nær eða fer yfir viðmiðunarmörkin sem mælt er fyrir um í 

1. mgr. 9. gr.“ 

11)  Ákvæði 3. mgr. 16. gr. falla brott. 

12)  Í 1. mgr. 19. gr. fellur önnur undirgrein brott. 

13)  Eftirfarandi kemur í stað 4. mgr. 21. gr.: 



„4.  Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að samþykkja, með framseldum gerðum í samræmi við 2. mgr. a, 2. mgr. b og 

2. mgr. c í 27. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 27. gr. a og 27. gr. b, ráðstafanir til að tilgreina eftirfarandi: 

a)  lágmarksstaðla um miðlun upplýsinga, sem reglur kveða á um, eins og um getur í 1. mgr., 

b)  lágmarksstaðla um miðlæg geymslukerfi eins og um getur í 2. mgr., 

c)  reglur til að tryggja rekstrarsamhæfi upplýsinga- og fjarskiptatækni sem notuð er í kerfunum sem um getur í 2. mgr. og aðgang 

að upplýsingum, sem reglur kveða á um, á vettvangi Sambandsins, sem þar er um getið. 

Framkvæmdastjórnin getur einnig tilgreint og uppfært skrá yfir miðla til að dreifa upplýsingum til almennings.“ 

14)  Eftirfarandi grein bætist við: 

„21. gr. a 

Evrópska rafræna aðgangsstöðin 

1.  Koma skal á fót vefgátt sem starfar sem evrópsk rafræn aðgangsstöð („aðgangsstöðin“) eigi síðar en 1. janúar 2018. Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal þróa og starfrækja aðgangsstöðina. 

2.  Samtengingarkerfi opinberlega tilnefndra kerfa skal samanstanda af: 

— kerfunum sem um getur í 2. mgr. 21. gr., 

— vefgáttinni sem starfar sem evrópska rafræna aðgangsstöðin. 

3.  Aðildarríki skulu tryggja aðgang að miðlægu geymslukerfi sínu í gegnum aðgangsstöðina.“ 

15)  Eftirfarandi kemur í stað 22. gr.: 

„22. gr. 

Aðgangur að upplýsingum, sem reglur kveða á um, á vettvangi Sambandsins 

1.  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum um tæknilegar kröfur varðandi 

aðgang að upplýsingum, sem reglur kveða á um, á vettvangi Sambandsins til að tilgreina eftirfarandi: 

a)  tæknilegu kröfurnar um fjarskiptatækni sem kerfin sem um getur í 2. mgr. 21. gr. nota, 

b)  tæknilegu kröfurnar um rekstur miðlægu aðgangsstöðvarinnar vegna leitar að upplýsingum, sem reglur kveða á um, á vettvangi 

Sambandsins, 

c)  tæknilegu kröfurnar um notkun kerfisins, sem um getur í 2. mgr. 21. gr., á einkvæmu auðkenni fyrir hvern útgefanda, 

d)  sameiginlegt snið fyrir afhendingu kerfanna, sem um getur í 2. mgr. 21. gr., á upplýsingum, sem reglur kveða á um, 

e)  sameiginlega flokkun kerfanna, sem um getur í 2. mgr. 21. gr., á upplýsingum, sem reglur kveða á um, og sameignlega skrá 

yfir tegundir upplýsinga sem reglur hafa verið settar um. 

2.  Við útfærslu á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin taka tillit til 

tæknilegra krafna um kerfi samtengingar fyrirtækjaskráa sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 



2012/17/ESB (*). 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal leggja þessi drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum fyrir framkvæmdastjórnina eigi 

síðar en 27. nóvember 2015. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar 

málsgreinar, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

___________ 

(*) Stjtíð. ESB L 156, 16.6.2012, bls. 1., 

16)  Eftirfarandi undirgrein bætist við 1. mgr. 23. gr.: 

„Upplýsingarnar sem fjallað er um í kröfunum sem mælt er fyrir um í þriðja landi skulu lagðar fram í samræmi við 19. gr. og birtar 

í samræmi við 20. gr. og 21. gr.“ 

17)  Eftirfarandi málsgreinar bætast við 24. gr.: 

„4a.  Með fyrirvara um 4. mgr. skulu lögbærum yfirvöldum veittar allar rannsóknarheimildir sem nauðsynlegar eru til að sinna 

hlutverki sínu. Þetta vald skal nýtt í samræmi við landslög. 

4b.  Lögbær yfirvöld skulu beita heimildum sínum til að beita viðurlögum, í samræmi við þessa tilskipun og landslög, með 

einhverjum eftirfarandi hætti: 

— beint, 

— í samstarfi við önnur yfirvöld, 

— á ábyrgð þeirra með framsali til slíkra yfirvalda, 

— með því að leita til lögbærra dómsyfirvalda.“ 

18)  Eftirfarandi undirgrein bætist við 2. mgr. 25. gr.: 

„Við beitingu heimilda sinna til að beita viðurlögum og til rannsókna skulu lögbær yfirvöld hafa samstarf til að tryggja að viðurlög 

eða ráðstafanir beri tilætlaðan árangur og samræma aðgerðir sínar þegar tekið er á málum sem ná yfir landamæri.“ 

19)  Eftirfarandi fyrirsögn er bætt við á eftir 27. gr. b: 

„VI. KAFLI A 

VIÐURLÖG OG RÁÐSTAFANIR“ 

20)  Eftirfarandi kemur í stað 28. gr.: 

„28. gr. 

Stjórnsýsluráðstafanir og -viðurlög 



1.  Með fyrirvara um rétt lögbærra yfirvalda skv. 24. gr. og rétt aðildarríkja til að kveða á um og beita viðurlögum á sviði 

refsiréttar skulu aðildarríkin mæla fyrir um reglur um stjórnsýsluráðstafanir og -viðurlög gegn brotum á innlendum ákvæðum sem 

samþykkt eru við lögleiðingu á þessari tilskipun og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim sé framfylgt. Þessar 

stjórnsýsluráðstafanir og -viðurlög skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa letjandi áhrif. 

2.  Með fyrirvara um 7. gr. skulu aðildarríki tryggja að þegar um er að ræða brot á skyldum lögaðila megi beita viðurlögum, 

samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í landslögum, gegn aðilum að stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn 

hlutaðeigandi lögaðila, og gegn öðrum einstaklingum sem bera ábyrgð á brotinu samkvæmt landslögum.“ 

21)  Eftirfarandi greinar bætast við: 

„28. gr. a 

Brot 

Ákvæði 28. gr. b gilda a.m.k. um eftirfarandi brot: 

a)  ef útgefandi birtir ekki, innan þeirra tímamarka sem sett eru, upplýsingar sem krafist er samkvæmt innlendum ákvæðum sem 

samþykkt eru með lögleiðingu 4., 5., 6., 14. og 16. gr., 

b)  ef einstaklingur eða lögaðili tilkynnir ekki, innan þeirra tímamarka sem sett eru, um kaup eða sölu á verulegri eignarhlutdeild 

í samræmi við innlendu ákvæðin sem samþykkt eru með lögleiðingu 9., 10., 12., 13. og 13. gr. a. 

28. gr. b 

Heimildir til að beita viðurlögum 

1.  Ef um er að ræða brot sem um getur í 28. gr. a skulu lögbær yfirvöld hafa vald til að beita a.m.k. eftirfarandi 

stjórnsýsluráðstöfunum og -viðurlögum: 

a)  opinberri yfirlýsingu sem gefur til kynna hvaða einstaklingur eða lögaðili ber ábyrgð á brotinu og eðli brotsins, 

b)  skipun til þess einstaklings eða lögaðila sem ber ábyrgð á brotinu um að hætta framferðinu sem veldur brotinu og um að 

endurtaka ekki framferðið, 

c)  fjárhagslegum stjórnsýsluviðurlögum, 

i.  ef um er að ræða lögaðila, 

— allt að 10 000 000 evra eða allt að 5% af heildarveltu á ári samkvæmt síðasta ársreikningi sem samþykktur er af stjórn; 

ef lögaðili er móðurfélag eða dótturfélag móðurfélags sem á að gera samstæðureikningsskil samkvæmt 

tilskipun 2013/34/ESB, skal viðkomandi heildarvelta vera heildarvelta ársins eða samsvarandi tegund tekna 

samkvæmt viðeigandi reikningsskilatilskipunum samkvæmt síðustu árlegu samstæðureikningsskilum sem stjórn 

endanlega móðurfélagsins hefur samþykkt, eða 

— allt að tvöföld fjárhæð hagnaðar eða taps, sem komist er hjá vegna brotsins, ef mögulegt er að ákvarða það, 

eftir því hvert er hærra, 

ii.  ef um er að ræða einstakling: 

— allt að 2 000 000 evra eða 

— allt að tvöföld fjárhæð hagnaðar eða taps, sem komist er hjá vegna brotsins, ef mögulegt er að ákvarða það, 



eftir því hvert er hærra. 

Í aðildarríkjum þar sem evran er ekki opinber gjaldmiðill, skal reikna út samsvarandi virði evru í innlendum gjaldmiðli með tilliti 

til opinbera gengisins á gildistökudegi tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/50/ESB frá 22. október 2013 um breytingu á 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB frá 15. desember 2004 um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum við 

upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB um 

útboðs- og skráningarlýsingu sem birta skal við almennt útboð verðbréfa eða þegar þau eru tekin til skráningar og tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2007/14/EB um nákvæmar reglur til framkvæmdar tilteknum ákvæðum tilskipunar 2004/109/EB (*). 

2.  Án þess að hafa áhrif á valdsvið lögbærra yfirvalda skv. 24. gr. og rétt aðildarríkja til að beita viðurlögum á sviði refsiréttar 

skulu aðildarríki tryggja að lög og stjórnsýslufyrirmæli þeirra kveði á um möguleikann á að fella tímabundið niður atkvæðisrétt 

sem fylgir hlutabréfum ef um er að ræða brot eins og um getur í b-lið 28. gr. a. Aðildarríki geta kveðið á um að tímabundin 

niðurfelling atkvæðisréttar gildi aðeins um alvarlegustu brotin. 

3.  Aðildarríki geta kveðið á um frekari viðurlög eða ráðstafanir og um hærri fjárhagsleg stjórnsýsluviðurlög en þau sem kveðið 

er á um í þessari tilskipun. 

28. gr. c 

Beiting heimilda til að grípa til viðurlaga 

1.  Aðildarríki skulu tryggja að lögbær yfirvöld taki tillit til allra viðeigandi aðstæðna þegar ákvörðun er tekin um tegund og 

umfang stjórnsýsluráðstafana eða -viðurlaga, þ.m.t. eftir því sem við á: 

a)  hversu alvarlegt brotið er og hversu lengi það hefur viðgengist, 

b)  umfang ábyrgðar einstaklingsins eða lögaðilans sem ber ábyrgð á brotinu, 

c)  fjárhagslegs styrks einstaklingsins eða lögaðilans sem ber ábyrgð, t.d. eins og tilgreint er með heildarveltu lögaðilans sem ber 

ábyrgð eða árstekjum einstaklingsins sem ber ábyrgð, 

d)  mikilvægis hagnaðar ábyrga einstaklingsins eða lögaðilans eða taps sem hann kemst hjá, að svo miklu leyti sem mögulegt er 

að ákvarða það, 

e)  taps þriðju aðila vegna brotsins, að svo miklu leyti sem mögulegt er að ákvarða það, 

f)  samstarfsvilja einstaklingsins eða lögaðilans, sem ber ábyrgð á brotinu, við lögbæra yfirvaldið, 

g)  fyrri brota einstaklingsins eða lögaðilans sem ber ábyrgð á brotinu. 

2.  Vinnsla persónuupplýsinga, sem safnað er vegna beitingar valdheimilda til eftirlits og rannsóknar í samræmi við þessa 

tilskipun, skal fara fram í samræmi við tilskipun 95/46/EB og reglugerð (EB) nr. 45/2001 ef við á.“ 

___________ 

(*) Stjtíð. ESB L 294, 6.11.2013, bls. 13., 

22)  Eftirfarandi fyrirsögn kemur á undan 29. gr.: 



„VI. KAFLI B 

BIRTING ÁKVARÐANA“ 

23)  Í stað 29. gr. kemur eftirfarandi: 

„29. gr. 

Birting ákvarðana 

1.  Aðildarríki skulu kveða á um að lögbær yfirvöld skuli birta allar ákvarðanir um viðurlög og ráðstafanir vegna brots á þessari 

tilskipun án ástæðulausrar tafar, þ.m.t. að lágmarki upplýsingar um tegund og eðli brotsins og deili á einstaklingunum eða 

lögaðilunum sem eru ábyrgir. 

Lögbær yfirvöld geta þó frestað birtingu ákvörðunar, eða birt ákvörðunina undir nafnleynd með hætti sem er í samræmi við 

landslög, við einhverjar eftirfarandi aðstæðna: 

a)  ef birting persónuupplýsinga, þegar viðurlögum er beitt gegn einstaklingi, telst, við skyldubundið fyrirframmat á meðalhófi 

slíkrar birtingar, ekki vera í réttu hlutfalli við brotið, 

b)  ef birtingin myndi stofna stöðugleika fjármálakerfisins eða yfirstandandi opinberri rannsókn í alvarlega hættu, 

c)  ef birtingin myndi, að svo miklu leyti sem mögulegt er að ákvarða það, valda hlutaðeigandi stofnunum eða einstaklingum 

óhóflegum og alvarlegum skaða. 

2.  Ef áfrýjað er ákvörðun, sem birt er skv. 1. mgr., er lögbæra yfirvaldinu skylt að láta annaðhvort upplýsingar um það fylgja 

með við birtinguna eða breyta birtingunni ef áfrýjunin er lögð fram eftir upphaflegu birtinguna.“ 

24)  Í stað 2. mgr. 31. gr. kemur eftirfarandi: 

„2.  Þegar aðildarríkin samþykkja ráðstafanir skv. 3. gr. (1. mgr.), 8. gr. (2. mgr. eða 3. mgr.) eða 30. gr. skulu þau tafarlaust 

tilkynna framkvæmdastjórninni og öðrum aðildarríkjum um það.“ 

2. gr. 

Breytingar á tilskipun 2003/71/EB 

Í stað iii. liðar m-liðar 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2003/71/EB kemur eftirfarandi: 

„iii)  að því er varðar alla útgefendur verðbréfa sem hafa réttarstöðu lögaðila í þriðja landi og eru ekki tilgreindir í ii. lið, aðildarríkið 

þar sem ætlunin er að láta fara fram almennt útboð verðbréfa í fyrsta sinn eftir gildistökudag tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/50/ESB fra´22. október 2013 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB um samhæfingu 

krafna um gagnsæi í tengslum við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað, tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB um útboðs- og skráningarlýsingu sem birta skal við almennt útboð verðbréfa eða þegar 

þau eru tekin til skráningar og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/14/EB um nákvæmar reglur til framkvæmdar 

tilteknum ákvæðum tilskipunar 2004/109/EB (*) eða þar sem fyrsta umsókn um töku til viðskipta á skipulegum markaði er 

lögð fram, að vali útgefanda, tilboðsgjafa eða þess sem óskar eftir töku til viðskipta, eftir því sem við á, með fyrirvara um 

síðari tíma val útgefenda, sem skráðir eru í þriðja landi við eftirfarandi aðstæður:  

— ef heimaaðildarríkið var ekki ákvarðað samkvæmt þeirra vali, eða 

— í samræmi við iii. lið i-liðar 1. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB frá 15. desember 2004 um 

samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan 

markað (*).“ 

__________ 

(*) Stjtíð. ESB L 294, 6.11.2013, bls. 13. 

(*) Stjtíð. ESB L 390, 31.12.2004, bls. 38.ì 



3. gr. 

Breytingar á tilskipun 2007/14/EB 

Tilskipun 2007/14/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Ákvæði 2. gr. falla brott. 

2)  Í 11. gr. falla ákvæði 1. mgr. og 2. mgr. brott. 

3)  Ákvæði 16. gr. falla brott. 

4. gr. 

Lögleiðing 

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari innan 24 mánaða frá 

gildistökudegi hennar. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

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

birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi 

nær til. 

5. gr. 

Endurskoðun 

Eigi síðar en 27. nóvember 2018 skal framkvæmdastjórnin gefa Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu um framkvæmd þessarar tilskipunar, 

þ.m.t. áhrif hennar á litla og meðalstóra útgefendur og um beitingu viðurlaga, einkum hvort þau séu skilvirk, hófleg og letjandi, og 

endurskoða framkvæmdina og meta skilvirkni aðferðarinnar við útreikning á magni atkvæðisréttar í tengslum við fjármálagerninginn 

sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr. a í 13. gr. tilskipunar 2004/109/EB. 

Skýrslan skal lögð fram ásamt tillögu að nýrri löggjöf, ef við á. 

6. gr. 

Gildistaka 

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

7. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Strassborg 22. október 2013. 

 

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

 forseti. forseti. 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 


