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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/514 

frá 18. desember 2014 

um upplýsingar sem lögbærum yfirvöldum ber að veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni skv. 3. 

mgr. 67. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB  

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og um breytingu 

á tilskipunum 2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 1095/2010 (1), einkum 5. mgr. 67. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Nauðsynlegt er að tilgreina hvaða upplýsingar lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna ber að veita Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni ársfjórðungslega, í samræmi við 3. mgr. 67. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, til að hún geti 

lagt mat á framkvæmd markaðssetningarskírteinisins fyrir rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB, sem stýra sérhæfðum 

sjóðum innan ESB eða markaðssetja þá, rekstrarskilyrðin fyrir sérhæfða sjóði og rekstraraðila þeirra og möguleg áhrif af 

rýmkuðu gildissviði markaðssetningarskírteinisins.  

2) Mikilvægt er að tryggja að upplýsingarnar sem lögbær yfirvöld veita séu viðeigandi og geti stutt við upplýst mat. Öll 

lögbær yfirvöld ættu þess vegna að veita upplýsingar sem gera kleift  að meta á samkvæman hátt innan Sambandsins 

landsbundnar reglur um lokuð útboð sem og möguleg áhrif þess að láta gildissvið markaðssetningarskírteinisins ná til 

sjóða og rekstraraðila í þriðja landi, en halda jafnframt þeim möguleika opnum að veita einnig viðbótarupplýsingar sem 

þau álíta gagnlegar til að leggja mat á heildarframkvæmd ESB-markaðssetningarskírteinisins. Til þess að tryggja að 

samræmdar kröfur um skýrslugjöf eigi beint við um öll lögbær yfirvöld er nauðsynlegt að mæla fyrir um, í formi 

reglugerðar, reglur varðandi upplýsingarnar sem veita skal Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni.  

3) Til þess að leggja mat á notkun ESB-markaðssetningarskírteinisins er mikilvægt að safna saman megindlegum gögnum um 

rekstraraðila sérhæfðra sjóða og um sérhæfða sjóði sem nota markaðssetningarskírteinið, sem kveðið er á um í 32. og 33. gr. 

tilskipunar 2011/61/ESB, gögnum um lögsöguna þar sem starfsemi sem nær yfir landamæri fer fram, sem og um gerð 

starfseminnar sem nær yfir landamæri.  

4) Skilvirk samvinna meðal lögbærra yfirvalda er nauðsynlegur þáttur í heildarframkvæmd ESB-markaðssetningarskírteinisins. Til 

þess að geta lagt mat á skilvirknina er nauðsynlegt að safna upplýsingum um samvinnu lögbærra yfirvalda við framkvæmd á 

skyldum sínum í samræmi við 45. og 50. gr. tilskipunar 2011/61/ESB. Þetta felur í sér að meta verður þau tilvikin þar sem 

mismunandi valdheimildir hafa verið virkjaðar, viðbragðsráðstafanirnar sem gripið hefur verið til, sem og skilvirkni 

samvinnunnar með tilliti til tímasetningar, mikilvægis og einstakra þátta.  

5) ESB-markaðssetningarskírteinið byggir á tilkynningarkerfi sem kveðið er á um í 32. og 33. gr. tilskipunar 2011/61/ESB. 

Lögbær yfirvöld ættu þess vegna að veita upplýsingar um rekstur slíks kerfis, einkum með tilliti til tímasetningar, hnökra, gæða 

tilkynntra upplýsinga og mögulegs ágreinings sem rís af notkun þess. 

6) Til þess að gera hlutlægt mat mögulegt ætti að gera kröfu um að lögbær yfirvöld veiti einnig upplýsingar um framkvæmd 

markaðssetningarskírteinisins út frá sjónarhóli fjárfesta, einkum með tilliti til áhrifa á vernd fjárfesta. Lögbær yfirvöld 

ættu einnig að veita upplýsingar um kvartanir frá fjárfestum vegna rekstraraðila sérhæfðra sjóða eða sérhæfðra sjóða sem 

eru með staðfestu í öðrum aðildarríkjum en því þar sem fjárfestirinn er með lögheimili, um fyrirspurnir frá fjárfestum 

sem tengjast skiptingu á valdsviði milli lögbærra yfirvalda frá mismunandi aðildarríkjum og um álitamál sem rísa í 

tengslum við markaðssetningarfyrirkomulag. 

                                                 

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

 



7) Matið á framkvæmd markaðssetningarskírteinisins þarf að taka tilhlýðilegt tillit til hlutverks Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í að leysa ágreining milli lögbærra yfirvalda að því er varðar stjórnun eða 

markaðssetningu yfir landamæri. Lögbær yfirvöld ættu þess vegna að láta í ljós skoðun sína á gagnsemi, tímasetningu, gæðum 

eða hverju öðru álitamáli sem tengist þátttöku Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. 

8) Til að meta framkvæmd núverandi landsbundins fyrirkomulags sem gerir rekstraraðilum sérhæfðra sjóða utan ESB og 

sérhæfðum sjóðum utan ESB kleift að starfa í einstökum aðildarríkjum er nauðsynlegt að gera sér fulla grein fyrir einstökum 

atriðum í lagarammanum, sem samþykktur er af einstökum aðildarríkjum, um sérstaka eiginleika þeirra og mismun í 

samanburði við reglur sem eiga við um rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB og sérhæfða sjóði innan ESB. Einnig er 

mikilvægt að safna saman tölulegum upplýsingum um fjölda sérhæfðra sjóða utan ESB sem markaðssettir eru í aðildarríkjum 

og rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB sem stýra sérhæfðum sjóðum í aðildarríkjum eða markaðssetja þá. Slíkar upplýsingar 

ættu einnig að hafa að geyma gögn um framfylgd og eftirlit, sem og viðbótarupplýsingar sem fengnar hafa verið frá 

eftirlitsaðilum utan ESB samkvæmt beiðni þar um. 

(9) Lögbær yfirvöld ættu að veita upplýsingar um sérhvert samstarfsfyrirkomulag með eftirlitsaðila þriðja lands sem Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni er ekki nú þegar kunnugt um eftir þátttöku hennar í samningaviðræðunum um marghliða 

viljayfirlýsingu. Til þess að geta metið hvernig samstarfsfyrirkomulagið virkar er mikilvægt að safna saman upplýsingum um 

skilvirkni slíks samstarfsfyrirkomulags, svo sem megindlegum og eigindlegum upplýsingum um beitingu mismunandi 

valdheimilda sem ákvarðaðar eru í þessu fyrirkomulagi. Þetta tekur til beiðna um upplýsingar, vettvangsheimsókna og 

upplýsingaskipta. Skilvirkni samstarfsins ætti að vera metin með tilliti til mikilvægis, einstakra atriða, tímasetningar og 

heildstæðni móttekinnar aðstoðar. 

10)  Lögbær yfirvöld ættu að veita upplýsingar um öll einkenni reglna um þriðju lönd sem, í reynd eða að lögum, valda 

takmörkunum eða erfiðleikum við framfylgd eftirlitshlutverks af hálfu lögbærs yfirvalds aðildarríkis eða við milliliðalausa 

móttöku upplýsinga frá einingum utan ESB. Enn fremur ætti að safna saman upplýsingum um kvartanir frá fjárfestum sem og 

um þær ráðstafanir sem lögbær yfirvöld hafa gert til þess að bregðast við slíkum kvörtunum. 

11) Mat á samspili kerfanna tveggja, sem komið hefur verið á til að stýra sérhæfðum sjóðum eða markaðssetja þá, ætti að byggja á 

gögnum sem endurspegla heildarstöðu innri markaðarins, sem og á skammtíma- og langtímamati á þróun markaðarins, þ.m.t. 

hugsanlegri röskun á markaði eða röskun á samkeppni. Möt ættu að byggja á gögnum um hvort aðildarríki og einstök þriðju 

lönd sitja við sama borð, til dæmis með tilliti til stjórnsýslubyrðar, samkeppnisskilyrða eða eftirlits. Lögbær yfirvöld ættu að 

veita hlutkenndar upplýsingar um almenn eða sértæk álitamál varðandi einstök þriðju lönd og tilgreina heimildina fyrir slíkum 

álitamálum. 

12) Þegar lögbær yfirvöld leggja fram upplýsingar um hugsanlega röskun á markaði og samkeppni ættu þau að taka tillit til 

allra sjóða um sameiginlega fjárfestingu og rekstraraðila þeirra. Mikilvægt er að ákvarða hvort, og að hvaða marki, bæði 

sérhæfðir sjóðir innan ESB og verðbréfasjóðir sem settir hafa verið á fót samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/65/EB (2), sem og rekstraraðilar þeirra, verða hugsanlega fyrir áhrifum af innleiðingu markaðssetningarskírteinis 

fyrir þriðju lönd. Þetta er sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að skilgreiningin á‑rekstraraðilum sérhæfðra sjóða utan ESB 

í tilskipun 2011/61/ESB nær yfir alla sjóði um sameiginlegar fjárfestingar með staðfestu í þriðju löndu m, þ.m.t. þá sem 

myndu hafa fallið undir tilskipun 2009/65/EB ef þeir hefðu haft staðfestu í aðildarríki. Enn fremur, til að geta metið 

heildaráhrifin á markaðinn, er nauðsynlegt að tilgreina möguleg áhrif á aðra milliliði sem starfa í 

eignastýringargeiranum, svo sem vörsluaðila eða þjónustuveitendur. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Lögbær yfirvöld skulu skv. 3. mgr. 67. gr. tilskipunar 2011/61/ESB veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni eftirfarandi 

upplýsingar: 

                                                 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS), (Stjtíð. ESB L 

302, 17.11.2009, bls. 32). 

 



a) upplýsingar um framkvæmd ESB-markaðssetningarskírteinisins fyrir rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB, sem stýra 

sérhæfðum sjóðum innan ESB og/eða markaðssetja þá, eins og sett er fram í 2.–7. gr., 

b) upplýsingar um framkvæmd markaðssetningar á sérhæfðum sjóðum utan ESB af hálfu rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB í 

aðildarríkjunum og rekstur og/eða markaðssetningu á sérhæfðum sjóðum af hálfu rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB í 

aðildarríkjunum, í samræmi við gildandi landsbundið fyrirkomulag, eins og sett er fram í 8. til 13. gr., 

c) upplýsingar um áhrifin af framkvæmd kerfisins sem um getur í a- og b-liðum þessarar málsgreinar, eins og sett er fram í 14. gr.  

2. gr. 

Að því er varðar notkun markaðssetningarskírteina skulu lögbær yfirvöld veita eftirfarandi upplýsingar um: 

a) fjölda rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB sem fengið hafa starfsleyfi í samræmi við 7. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, 

b) fjölda rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB sem markaðsetja hlutdeildarskírteini eða hlutabréf í sérhæfðum sjóðum innan ESB 

skv. 32. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, fjölda sérhæfðra sjóða innan ESB og deilda sérhæfðra sjóða sem markaðssett eru skv. 32. 

gr. tilskipunar 2011/61/ESB, og sundurliðun eftir heima- og gistiaðildarríki, 

c) fjölda rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB sem stýra sérhæfðum sjóðum innan ESB skv. 33. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, 

fjölda sérhæfðra sjóða innan ESB sem stýrt er skv. 33. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, og sundurliðun eftir heima- og 

gistiaðildarríki. 

d) fjölda rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB sem stýra sérhæfðum sjóðum innan ESB með staðfestu í öðrum aðildarríkjum skv. 

33. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, með því að koma á fót útibúi, og fjölda rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB sem stýra beint 

sérhæfðum sjóðum innan ESB með staðfestu í öðrum aðildarríkjum skv. 33. gr. tilskipunar 2011/61/ESB. 

3. gr. 

Að því er varðar vandamál sem komið hafa upp varðandi skilvirka samvinnu meðal lögbærra yfirvalda skulu lögbær yfirvöld veita 

eftirfarandi upplýsingar um: 

a) fjölda tilvika þar sem lögbært yfirvald hefur tilkynnt lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríki rekstraraðila sérhæfðs sjóðs um 

aðstæður sem lýst er í 5. mgr. 45. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, þar sem tegund aðstæðna kemur fram, 

b) fjölda tilvika þar sem lögbært yfirvald, að fenginni tilkynningu frá lögbæru yfirvaldi gistiaðildarríkisins eins og lýst er í 5. mgr. 

45. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, hefur gripið til ráðstafananna sem settar eru fram í 5. mgr. 45. gr. þeirrar tilskipunar, þar sem 

tegund ráðstafana sem gripið var til kemur fram, 

c) fjölda tilvika þar sem lögbært yfirvald, að fenginni tilkynningu frá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríki rekstraraðila sérhæfðs 

sjóðs um aðstæður eins og lýst er í 5. mgr. 45. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, hefur gripið til ráðstafananna sem settar eru fram í 6. 

mgr. 45. gr. þeirrar tilskipunar, þar sem tegund ráðstafana sem gripið var til kemur fram, 

d) fjölda tilvika þar sem lögbært yfirvald hefur tilkynnt lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríki rekstraraðila sérhæfðs sjóðs um 

aðstæður eins og lýst er í 7. mgr. 45. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, þar sem tegund aðstæðna kemur fram, 

e) fjölda tilvika þar sem lögbært yfirvald, að fenginni tilkynningu frá lögbæru yfirvaldi gistiaðildarríkisins eins og lýst er í 7. mgr. 

45. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, hefur gripið til ráðstafana í samræmi við 7. mgr. 45. gr. þeirrar tilskipunar, þar sem tegund 

ráðstafana sem gripið var til kemur fram, 

f) fjölda tilvika þar sem lögbært yfirvald hefur, eftir að hafa tilkynnt lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríki rekstraraðila sérhæfðra 

sjóða um aðstæður eins og lýst er í 7. mgr. 45. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, gripið til ráðstafana sem settar eru fram í 8. mgr. 45. 

gr. þeirrar tilskipunar, þar sem tegund ráðstafana sem gripið var til kemur fram, 

g) fjölda sendra tilkynninga og móttekinna tilkynninga skv. 5. mgr. 50. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, þar sem aðgerðirnar sem gripið 

var til sökum tilkynningarinnar koma fram, 

h) að því er varðar beiðnir um aðstoð frá lögbærum yfirvöldum: 



— fjölda og gerð beiðna,  

— fjölda synjaðra beiðna og ástæður synjunar, 

— það hve fullnægjandi fengin aðstoð þykir og erfiðleikar sem upp komu, 

— meðaltímann þar til svar berst, 

 i) að því er varðar beiðnir um aðstoð sem lögbært yfirvald fær frá lögbærum yfirvöldum í öðrum aðildarríkjum: 

— fjölda og gerð beiðna, 

— fjölda synjaðra beiðna og ástæður synjunar,  

— meðaltímann þar til svar er sent, 

j) fjölda sannprófana á staðnum eða rannsókna sem lögbært yfirvald hefur tekið að sér í öðru aðildarríki í samræmi við 1. mgr. 54. 

gr. tilskipunar 2011/61/ESB, og fjölda beiðna um sannprófanir á staðnum eða rannsókna í öðru aðildarríki sem var hafnað. 

4. gr. 

Að því er varðar vandamál sem koma upp varðandi skilvirka framkvæmd tilkynningarkerfisins sem kveðið er á um í 32. og 33. gr. 

tilskipunar 2011/61/ESB skulu lögbær yfirvöld veita eftirfarandi upplýsingar um: 

a) meðaltímann frá móttöku fullfrágengins tilkynningarskjals frá rekstraraðila sérhæfðra sjóða og þess tíma þegar lögbært yfirvald 

sem tekur við því lætur lögbært yfirvald gistiaðildarríkisins vita, 

b) meðaltímann fyrir tilkynningar til rekstraraðila sérhæfðs sjóðs frá lögbæru yfirvaldi heimaaðildarríkis hans um að sjóðurinn geti 

stundað starfsemi yfir landamæri, sem reiknaða er út frá dagsetningu útsendingar tilkynningarskjalsins til lögbærs yfirvalds 

gistiaðildarríkisins, 

c) fjölda beiðna um nánari útlistun frá lögbæru yfirvaldi gistilandsins í tengslum við tilkynninguna, 

d) fjölda ágreiningsefna sem snerta lögbær yfirvöld heima- og gistiaðildarríkisins í tengslum við tilkynningarferlið. 

5. gr. 

Að því er varðar álitamál um vernd fjárfesta í tengslum við sérhæfða sjóði sem markaðssettir eru eða stýrt frá öðru aðildarríki, sem 

og sérhæfða sjóði sem markaðssettir eru samkvæmt 43. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, skulu lögbær yfirvöld veita eftirfarandi 

upplýsingar um: 

a) fjölda og tegund kvartana frá fjárfestum sem vísað er til lögbærs yfirvalds í tengslum við sérhæfða sjóði sem markaðssettir eru 

eða stýrt af rekstraraðila sérhæfðra sjóða með staðfestu í öðru aðildarríki, ástæðurnar fyrir þeim og hvernig leyst var úr slíkum 

kvörtunum, 

b) sönnunargögn fyrir skorti á skýrleika meðal fjárfesta að því er varðar skiptingu eftirlitsverkefna milli lögbærra yfirvalda heima- 

og gistilandsins, 

 c) öll álitamál tengd framkvæmd ráðstafana sem rekstraraðili sérhæfðs sjóðs gerir til að markaðssetja sérhæfða sjóðinn og 

fyrirkomulag sem komið er á til að koma í veg fyrir að hlutdeildarskírteini eða hlutabréf í sérhæfðum sjóði séu markaðssett fyrir 

almenna fjárfesta, eins og gerð er krafa um í h-lið IV. viðauka tilskipunar 2011/61/ESB. 

6. gr. 

Að því er varðar milligöngu Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skulu lögbær yfirvöld veita upplýsingar um það hve 

fullnægjandi milliganga Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í álitamálum varðandi framkvæmd 

markaðssetningarskírteinisins fyrir rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB sem markaðssetja sérhæfða sjóði innan ESB og/eða stýra 

þeim, þykir.  



7. gr. 

Að því er varðar skilvirkni safna og miðlun upplýsinga í tengslum við vöktun kerfisáhættu skulu lögbær yfirvöld veita eftirfarandi 

upplýsingar um: 

a) fjölda tilvika þar sem lögbært yfirvald hefur fengið upplýsingar frá öðru lögbæru yfirvaldi í tengslum við vöktun kerfisáhættu, 

þar sem greint er á milli: 

— endurtekinna upplýsinga sem gerðar eru aðgengilegar í samræmi við fyrsta málslið 2. mgr. 25. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, 

— tvíhliða upplýsinga um mikilvægar heimildir um mótaðilaáhættu sem sendar eru út í samræmi við annan málslið 2. mgr. 25. 

gr. tilskipunar 2011/61/ESB,  

 — sértækra upplýsinga sem deilt er tvíhliða í samræmi við 53. gr. tilskipunar 2011/61/EB, 

b) fjölda tilvika þar sem lögbært yfirvald hefur deilt upplýsingum með öðru lögbæru yfirvaldi í tengslum við vöktun kerfisáhættu, 

þar sem greint er á milli: 

— upplýsinga sem tilkynntar eru reglulega í samræmi við 25. gr. tilskipunar 2011/61/EB,  

— sértækra upplýsinga sem miðlað er tvíhliða í samræmi við 53. gr. tilskipunar 2011/61/EB. 

8. gr. 

Að því er varðar markaðssetningu sérhæfða sjóða utan ESB af hálfu rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB í samræmi við 1. mgr. 

36. gr. tilskipunar 2011/61/ESB skulu lögbær yfirvöld veita eftirfarandi upplýsingar um: 

a) lagaákvæðin sem heimila slíka markaðssetningu, þ.m.t. lýsingu á sértækum skilyrðum sem við eiga, 

b) fjölda rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB sem fengið hafa starfsleyfi lögbærs yfirvalds til að markaðssetja sérhæfða 

sjóði utan ESB innan lögsögu þess, í samræmi við 36. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, og fjölda markaðssettra sérhæfðra 

sjóða utan ESB, 

c) fjölda beiðna um upplýsingar sem lögbært yfirvald hefur beint til rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB í tengslum við 

markaðssetningu sérhæfðra sjóða utan ESB, 

d) framfylgd eða eftirlitsaðgerðir eða viðurlög lögð á rekstraraðila sérhæfðra sjóða innan ESB í tengslum við markaðssetningu 

sérhæfðra sjóða utan ESB. 

9. gr. 

Að því er varðar markaðssetningu sérhæfðra sjóða af hálfu rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB, í samræmi við 1. mgr. 42. gr. 

tilskipunar 2011/61/ESB, skulu lögbær yfirvöld veita eftirfarandi upplýsingar um: 

a) lagaákvæðin sem heimila slíka markaðssetningu, þ.m.t. lýsingu á sértækum skilyrðum sem við eiga, 

b) fjölda rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB sem markaðssetja sérhæfða sjóði innan lögsögu hins lögbæra yfirvalds í samræmi 

við 1. mgr. 42. gr. tilskipunar 2011/61/ESB og fjölda markaðssettra sérhæfðra sjóða, 

c) fjölda beiðna um upplýsingar sem lögbært yfirvald hefur beint til rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB í tengslum við 

markaðssetningu sérhæfðra sjóða, skv. 1. mgr. 42. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, 

d) framfylgd eða eftirlitsaðgerðir eða viðurlög lögð á rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB af hálfu lögbærs yfirvalds í tengslum við 

skuldbindingarnar sem mælt er fyrir um í 22., 23., 24. og 26. til 30. gr. tilskipunar 2011/61/ESB. 

10. gr. 

Að því er varðar rekstur sérhæfðra sjóða innan ESB af hálfu rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB, í samræmi við gildandi landsrétt 



skulu lögbær yfirvöld veita eftirfarandi upplýsingar um: 

a) lagaákvæðin sem heimila slíkan rekstur, þ.m.t. lýsing á sértækum skilyrðum sem við eiga, 

b) fjölda rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB sem reka sérhæfða sjóði innan ESB í lögsögu hins lögbæra yfirvalds og fjölda 

sérhæfðra sjóða sem eru reknir innan ESB, 

c) fjölda beiðna um upplýsingar sem lögbært yfirvald hefur beint til rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB í tengslum við rekstur 

sérhæfðra sjóða innan ESB. 

11. gr. 

Að því er varðar tilvist og skilvirkni samstarfsfyrirkomulags um eftirlit með kerfisáhættu milli lögbærs yfirvalds aðildarríkis og 

eftirlitsyfirvalds ríkis utan ESB skulu lögbær yfirvöld veita eftirfarandi upplýsingar um: 

a) tilvist tvíhliða samstarfsfyrirkomulags milli lögbærs yfirvalds og eftirlitsyfirvalda í þriðju löndum, öðrum en þeim sem samið 

hefur verið um og samþykkt á vegum Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, og hlutaðeigandi þriðju lönd,  

b) að því er varðar beiðnir um upplýsingar eða aðstoð sem lagðar eru fram af lögbæru yfirvaldi til yfirvalda í þriðja landi í samræmi 

við samstarfsfyrirkomulag: 

— fjölda og gerð beiðna, 

 — fjölda synjaðra beiðna og ástæður synjunar,  

 — það hve fullnægjandi fengin aðstoð þykir, að meðtöldum sem upp komu, 

 — meðaltímann þar til svar berst,  

c) fjölda vettvangsheimsókna sem hið lögbæra yfirvald hefur beiðið eftirlitsyfirvald þriðja lands um að framkvæma fyrir sína hönd í 

samræmi við samstarfsfyrirkomulag, sem og fjölda beiðna um vettvangsheimsóknir sem var hafnað, 

d) fjölda tilvika þar sem tekið var við, í samræmi við samstarfsfyrirkomulag, óumbeðnum upplýsingum frá eftirlitsyfirvaldi þriðja 

lands um: 

— sérhvern veigamikinn atburð sem gæti haft neikvæð áhrif á eftirlitsskylda einingu,  

— framfylgd eða eftirlitsaðgerð eða viðurlög, þ.m.t. afturköllun, sviptingu eða breytingu á viðkomandi leyfi eða skráningu, 

varðandi eða í tengslum við rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB sem markaðssetja sérhæfða sjóði eða reka þá, innan 

lögsögu hins lögbæra yfirvalds, 

e) fjölda tilvika þar sem lögbært yfirvald hefur deilt með öðrum lögbærum yfirvöldum upplýsingum, mótteknum frá 

eftirlitsyfirvöldum þriðja lands, í þeim tilgangi að vakta kerfisáhættu í samræmi við samstarfsfyrirkomulag. 

12. gr. 

Að því er varðar álitamál um vernd fjárfesta í tengslum við markaðssetningu og rekstur samkvæmt viðeigandi landsbundnu 

fyrirkomulagi, skulu lögbær yfirvöld veita eftirfarandi upplýsingar um: 

a) fjölda og tegund kvartana sem beint er til hins lögbæra yfirvalds frá fjárfestum í tengslum við sérhæfða sjóði sem markaðssettir 

eru í þeirri lögsögu, samkvæmt gildandi landsbundnu fyrirkomulagi,  

b) framfylgd eða eftirlitsaðgerðir eða viðurlög sem lögbært yfirvald leggur á, þ.m.t. afturköllun, svipting eða breyting á viðkomandi 

leyfi eða skráningu, varðandi eða í tengslum við rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB sem markaðssetja sérhæfða sjóði eða 

stýra þeim, í þeirri lögsögu, eða sérhæfða sjóði utan ESB sem markaðssettir eru í þeirri lögsögu af hálfu rekstraraðila sérhæfðra 

sjóða innan ESB. 



13. gr. 

Að því er varðar einkenni reglu- og eftirlitsramma þriðja lands sem gætu komið í veg fyrir að lögbært yfirvald sinni eftirlitshlutverki 

sínu á skilvirkan hátt skulu lögbær yfirvöld veita eftirfarandi upplýsingar um: 

a) vandamál eða hindranir við að beita reglu- eða eftirlitsrammanum sem komið hafa upp hjá lögbæru yfirvaldi er það sinnir 

eftirlitshlutverki sínu gagnvart rekstraraðilum sérhæfðra sjóða utan ESB eða sérhæfðum sjóðum utan ESB, 

b) vandamál við að afla upplýsinga beint frá rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB. 

14. gr. 

Að því er varðar áhrif framkvæmdar kerfisins sem um getur í a- og b-lið 1. gr. skulu lögbær yfirvöld veita eftirfarandi upplýsingar 

um: 

a) sönnunargögn sem sýna að rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem settir hafa verið á fót innan lögsögu þeirra hafi flutt til þriðja lands, 

þar sem tilgreindar eru samtölur yfir fjölda sérhæfðra sjóða og eigna í stýringu í þriðja landi og ástæður fyrir slíkum flutningi, 

b) ítarlegar upplýsingar um sérhverja sanngreinda eða vænta röskun á markaði eða samkeppni milli sjóða um sameiginlega 

fjárfestingu innan og utan ESB, sem og um rekstraraðila sjóða um sameiginlega fjárfestingu innan og utan ESB, 

c) sönnunargögn sem sýna að rekstraraðilar sjóða um sameiginlega fjárfestingu innan ESB, með starfsleyfi innan lögsögu þeirra, 

hafi mætt erfiðleikum eða takmörkunum við að stofna aðsetur sitt eða markaðssetja sjóði um sameiginlega fjárfestingu sem þeir 

stýra í þriðja landi, þar sem þriðja landið er tilgreint, 

d) sönnunargögn sem sýna núverandi erfiðleika eða takmarkanir í þriðju löndum sem hafa þau áhrif að letja rekstraraðila sjóða um 

sameiginlega fjárfestingu innan ESB, með starfsleyfi innan lögsögu þeirra, til að taka ákvörðun um að stofna aðsetur sitt eða 

markaðssetja sjóði um sameiginlega fjárfestingu sem þeir stjórna í þriðja landi, þar sem þriðja landið er tilgreint, 

e) upplýsingar sem tilgreina öll önnur almenn eða sértæk vandamál sem rekstraraðila sjóða um sameiginlega fjárfestingu innan ESB 

mæta við að stofna aðsetur sitt eða markaðssetja sjóði um sameiginlega fjárfestingu sem þeir stjórna í þriðju löndum, þar sem 

þriðja landið er tilgreint. 

15. gr. 

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

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

Gjört í Brussel, 18.12.2014 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

____________ 


