
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 448/2013 

frá 15. maí 2013 

um að koma á fót málsmeðferð til að ákvarða tilvísunaraðildarríki fyrir rekstraraðila sérhæfðra 

sjóða utan ESB samkvæmt tilskipun 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 14. mgr. 37. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Við þær aðstæður sem um getur í b-lið, i. lið c-liðar, e- og f-lið og i. lið g-liðar 4. mgr. 37. gr. tilskipunar 2011/61/ESB væri 

unnt að tiltaka fleiri en eitt aðildarríki sem tilvísunaraðildarríki fyrir rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB sem hyggjast 

stjórna sérhæfðum sjóðum innan ESB og/eða markaðssetja sérhæfða sjóði, sem þeir stjórna, í Sambandinu. Í þessum tilvikum 

verða rekstraraðilar sérhæfðra sjóða utan ESB að leggja fram beiðni til lögbærra yfirvalda þessara aðildarríkja til að ákvarða 

tilvísunaraðildarríki þeirra. Viðeigandi upplýsingar og gögn, sem nauðsynleg eru til að ákvarða tilvísunaraðildarríki fyrir 

þennan rekstraraðila sérhæfðra sjóða, ættu að fylgja beiðninni. Hlutaðeigandi lögbær yfirvöld ættu að taka sameiginlega 

ákvörðun til að ákvarða tilvísunaraðildarríki. Koma þarf á málsmeðferð sem viðkomandi lögbær yfirvöld skulu fylgja við 

ákvörðun á tilvísunaraðildarríki. Þó að tilnefning tilvísunaraðildarríkis sé á sameiginlega ábyrgð lögbærra yfirvalda 

hlutaðeigandi aðildarríkja ætti Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin, sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (2), að tryggja að öll möguleg tilvísunaraðildarríki taki tilhlýðilegan þátt í slíkri ákvarðanatöku 

og aðstoða þau við að komast að samkomulagi. 

2) Málsmeðferðin við ákvörðun á tilvísunaraðildarríki er frábrugðin málsmeðferðinni við umsókn um markaðssetningarskilríki 

samkvæmt tilskipun 2011/61/ESB. Þegar ákvörðun hefur verið tekin um tilvísunaraðildarríki skal hlutaðeigandi rekstraraðili 

sérhæfðra sjóða utan ESB sækja um leyfi til lögbærra yfirvalda þess aðildarríkis, samkvæmt sömu málsmeðferð og með sömu 

skilyrðum og gilda um rekstraraðila sérhæfðra sjóða skv. 7. og 8. gr. tilskipunar 2011/61/ESB. 

3) Tilskipun 2011/61/ESB skuldbindur aðildarríkin til að beita lögum og stjórnsýslufyrirmælum sem lögleiða þá tilskipun frá 

22. júlí 2013. Án þess að það hafi áhrif á framseldu gerðirnar sem krafist er í 6. mgr. 67. gr. tilskipunar 2011/61/ESB er 

beitingu þessarar reglugerðar því einnig frestað til sama dags. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit evrópsku verðbréfanefndarinnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Málsmeðferð við ákvörðun á tilvísunaraðildarríki úr hópi mögulegra tilvísunaraðildarríkja 

1.  Ef rekstraraðili sérhæfðra sjóða utan ESB sem hyggst reka sérhæfða sjóði innan ESB án þess að markaðssetja þá, eða sem 

hyggst markaðssetja sérhæfða sjóði undir sinni stjórn innan Sambandsins, leggur fram beiðni um ákvörðun á tilvísunaraðildarríki 

samkvæmt annarri undirgrein 4. mgr. 37. gr. tilskipunar 2011/61/ESB skal sú beiðni vera skrifleg og send lögbærum yfirvöldum 

þeirra aðildarríkja sem eru möguleg tilvísunaraðildarríki. Í beiðninni skal vera listi yfir öll möguleg tilvísunaraðildarríki. 

2.  Beiðni rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB skal innihalda upplýsingar og gögn sem nauðsynleg eru við ákvörðun á 

tilvísunaraðildarríki. 

3.  Við þær aðstæður sem um getur í b-lið 4. mgr. 37. gr. tilskipunar 2011/61/ESB skulu slíkar upplýsingar og gögn innihalda: 

a)  upplýsingar um aðildarríkin þar sem sérhæfðu sjóðirnir, sem eru undir stjórn rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB, hafa 

staðfestu, 

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

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



b)  upplýsingar um aðildarríkin þar sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða utan ESB stýra eignum, 

c)  fjárhæð eigna í stýringu rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB í mismunandi aðildarríkjum. 

4.  Við þær aðstæður sem um getur í i. lið c-liðar 4. mgr. 37. gr. tilskipunar 2011/61/ESB skulu slíkar upplýsingar og gögn 

innihalda: 

a)  upplýsingar um aðildarríkið þar sem sérhæfði sjóðurinn, sem er undir stjórn rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB, hefur 

staðfestu, 

b)  upplýsingar um aðildarríkin þar sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða utan ESB hyggst markaðssetja sérhæfða sjóðinn. 

5.  Við þær aðstæður sem um getur í e-lið og i. lið g-liðar 4. mgr. 37. gr. tilskipunar 2011/61/ESB skulu slíkar upplýsingar og gögn 

innihalda: 

a)  upplýsingar um aðildarríkin þar sem sérhæfðir sjóðir, sem eru undir stjórn rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB, hafa staðfestu, 

b)  lýsingu á markaðssetningaráætlun sem færir sönnur á þau áform rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB um að markaðssetja 

tiltekinn sérhæfðan sjóð eða marga sérhæfða sjóði í tilteknu aðildarríki eða í mörgum aðildarríkjum og að þróa skilvirka 

markaðssetningu í tilteknu aðildarríki, sem tilgreinir a.m.k.: 

i.  aðildarríkin þar sem dreifingaraðilarnir (og rekstraraðili sérhæfðra sjóða, ef hann sér sjálfur um dreifinguna) munu 

markaðssetja hlutdeildarskírteini eða hlutabréf sérhæfðra sjóða, sem eru undir stjórn rekstraraðila sérhæfðra sjóða, 

þ.m.t. væntanlegan hluta, í formi eigna í stýringu, af heildarmarkaðssetningu innan Sambandsins, 

ii.  mat á væntanlegum fjölda áætlaðra fjárfesta sem hafa lögheimili í aðildarríkjunum þar sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða 

hyggst markaðssetja sérhæfða sjóði sína, 

iii.  opinber tungumál aðildarríkjanna sem tilboðs- og markaðssetningargögn hafa verið eða munu verða þýdd yfir á, 

iv.  dreifingu markaðssetningaraðgerða um aðildarríkin þar sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða hyggst markaðssetja sérhæfða sjóði 

sína, einkum með tilliti til þess hversu áberandi og tíðar auglýsingar og kynningar (e. road show) verða. 

6.  Við þær aðstæður sem um getur í f-lið 4. mgr. 37. gr. tilskipunar 2011/61/ESB skulu slíkar upplýsingar og gögn innihalda 

upplýsingarnar sem mælt er fyrir um í b-lið 5. mgr. þessarar greinar. 

7.  Lögbæru yfirvöldin, sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða utan ESB snýr sér til sem lögbærra yfirvalda mögulegs 

tilvísunaraðildarríkis, skulu strax við móttöku beiðninnar, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, og eigi síðar en þremur 

viðskiptadögum eftir viðtöku beiðninnar, hafa samband sín á milli og við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina til að ákveða 

hvort einhver önnur lögbær yfirvöld innan Sambandsins séu mögulega þátttakendur skv. 4. mgr. 37. gr. tilskipunar 2011/61/ESB. 

Samkvæmt beiðni Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skulu lögbær yfirvöld án tafar láta henni í té fullfrágengna 

beiðni sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða utan ESB lagði fram. 

8.  Ef ákveðið er að önnur lögbær yfirvöld í Sambandinu gætu tekið þátt skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

tafarlaust upplýsa þau um það og tryggja að þeim sé send fullfrágengin beiðni rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB. 

9.  Sérhvert lögbært yfirvald sem tekur þátt í málsmeðferðinni og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin geta óskað eftir 

viðeigandi viðbótarupplýsingum og gögnum frá rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB sem nauðsynleg eru til að ákvarða 

tilvísunaraðildarríki. 

Slík ósk um viðbótarupplýsingar eða -gögn skal vera skrifleg, innihalda ástæður og send samtímis öllum öðrum hlutaðeigandi 

lögbærum yfirvöldum og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni. 

Þegar yfirvaldið sem leggur fram beiðni eða Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin fær viðbótarupplýsingarnar eða -gögnin í 

hendur skal yfirvaldið sem leggur fram beiðni tafarlaust senda viðkomandi upplýsingar eða gögn til allra annarra hlutaðeigandi 

yfirvalda og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, eftir því sem við á. 

10.  Innan viku frá viðtöku lögbæru yfirvaldanna á beiðninni sem um getur í 1. mgr. frá rekstraraðila sérhæfðu sjóðanna eða, eftir 

atvikum, viðtöku annarra lögbærra yfirvalda innan Sambandsins skv. 8. mgr. skulu öll hlutaðeigandi lögbær yfirvöld skila hvert öðru 

og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni áliti um ákvörðunina á viðeigandi tilvísunaraðildarríki. 



11.  Í framhaldi af því skulu öll lögbær yfirvöld í sameiningu ákvarða tilvísunaraðildarríkið. Ákvörðunin skal tekin eigi síðar en 

einum mánuði frá viðtöku lögbæru yfirvaldanna, sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða utan ESB hefur tilgreint, á beiðninni eða, eftir 

atvikum, viðtöku hinna lögbæru yfirvaldanna innan Sambandsins skv. 8. mgr. 

Þegar óskað er eftir viðbótarupplýsingum skal framlengja tímamörkin sem um getur í fyrstu undirgrein þannig að þau nái yfir 

tímabilið frá því beðið er um viðbótarupplýsingar og -gögn sem um getur í 9. mgr. þar til slíkum upplýsingum eða gögnum er veitt 

viðtaka. 

12.  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal aðstoða viðkomandi lögbær yfirvöld og, ef nauðsyn krefur, auðvelda 

ákvörðun á tilvísunaraðildarríki skv. 31. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010. 

13.  Lögbært yfirvald aðildarríkisins sem er tilnefnt sem tilvísunaraðildarríki skal, skriflega og án ástæðulausrar tafar, skýra 

rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB frá þeirri ákvörðun. 

14.  Ef rekstraraðili sérhæfðra sjóða utan ESB sem leggur fram beiðni fær ekki skriflegar upplýsingar innan sjö daga frá 

ákvörðuninni eða viðkomandi lögbær yfirvöld hafa ekki ákvarðað tilvísunaraðildarríkið innan þeirra tímamarka sem um getur í fyrstu 

undirgrein 11. mgr. þessarar greinar getur rekstraraðili sérhæfðra sjóða utan ESB sem leggur fram beiðni sjálfur valið 

tilvísunaraðildarríki sitt í samræmi við viðmiðin sem sett eru fram í annarri undirgrein 4. mgr. 37. gr. tilskipunar 2011/61/ESB. 

Rekstraraðili sérhæfðra sjóða utan ESB skal án tafar upplýsa öll lögbær yfirvöld, sem upphaflega fengu tilkynningu, og Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina skriflega um val sitt á tilvísunaraðildarríki. 

15. Ef tilvísunaraðildarríkið sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða utan ESB valdi og tilvísunaraðildarríkið sem lögbæru yfirvöldin 

ákvörðuðu eru ekki þau sömu skulu hlutaðeigandi lögbær yfirvöld upplýsa rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB um ákvörðunina 

eins fljótt og auðið er, en eigi síðar en tveimur viðskiptadögum eftir að hafa fengið upplýsingar um val rekstraraðila sérhæfðra sjóða 

skv. 14. mgr. Í þessu tilviki skal ákvörðunin ganga framar. 

2. gr. 

Gildistaka 

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

Reglugerð þessi kemur til framkvæmda frá og með 22. júlí 2013. 

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

Gjört í Brussel 15. maí 2013. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 forseti. 

 José Manuel BARROSO 

_____________ 


