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Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 272/2012 

frá 7. febrúar 2012 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 að því er varðar gjöld sem Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin innheimtir af lánshæfismatsfyrirtækjum 

(Texti sem varðar EES) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 16. september 2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (1), 

einkum 2. mgr. 19. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ákvæði 62. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópsku 

eftirlitsyfirvaldi (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) (2) kveða á um að tekjur Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA) ættu einnig að samanstanda af gjöldum sem greidd eru til Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í tilvikum sem tilgreind eru í löggjöf Sambandsins ásamt framlögum frá innlendum opinberum 

yfirvöldum og styrk frá Sambandinu. 

2) Til að tryggja skilvirka notkun á fjárhagsáætlun Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, og létta þar með fjárhagslega 

byrði aðildarríkja og Sambandsins, er nauðsynlegt að tryggja að lánshæfismatsfyrirtæki greiði a.m.k. allan kostnað í tengslum við 

eftirlit með þeim. Hvers konar halla, sem kann að eiga sér stað á 1. fjárhagsári, ætti að endurheimta hjá lánshæfismatsfyrirtækjum á 

næsta ári á eftir. 

3) Til að veita bæði Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni og viðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki vissu um fjárhagsáætlun 

ætti að leggja árlegt eftirlitsgjald á lánshæfismatsfyrirtæki með veltu yfir ákveðinni viðmiðunarfjárhæð. Árleg eftirlitsgjöld ættu ekki 

að verða byrði á nýja aðila á lánshæfismatsmarkaðinum. Enn fremur er gengið út frá því að lítil lánshæfismatsfyrirtæki hafi töluvert 

lægri eftirlitskostnað í för með sér en stærri lánshæfismatsfyrirtæki. Því þykir við hæfi að undanþiggja lítil lánshæfismatsfyrirtæki að 

fullu frá því að greiða árlegt eftirlitsgjald ef velta lánshæfismatsfyrirtækisins, eða samstæða lánshæfismatsfyrirtækja sem það tilheyrir, 

fer ekki yfir tiltekna viðmiðunarfjárhæð. 

4) Til að tryggja sanngjarna og gagnsæja ráðstöfun gjalda, sem einnig endurspeglar raunverulega stjórnsýslubyrði á hverja einingu 

sem er undir eftirliti, ætti að reikna eftirlitsgjaldið út í samræmi við veltu lánshæfismatsfyrirtækisins, sem verður til við matsstarfssemi 

þess og hliðarstarfsemi, þar eð kostnaður við eftirlit er meiri hjá stærri lánshæfismatsfyrirtækjum en þeim smærri. Enn fremur krefst 

veiting hliðarstarfsemi meira eftirlits þar eð fylgjast þarf með hagsmunaárekstrum sem mögulega verða til við veitingu hliðarstarfsemi. 

Lánshæfismatsfyrirtæki ættu ekki að sniðganga sanngjarna úthlutun gjalda í samræmi við þessa reglugerð með því að endurúthluta 

tekjum til annarra eininga innan samstæðu sinnar til að lækka framlagt gjald sitt. Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni ber að 

vakta og tilkynna um alla tvísýna þróun hvað þetta varðar. 

5) Leggja ætti skráningargjald á lánshæfismatsfyrirtæki með staðfestu í Sambandinu til að endurspegla kostnað Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar vegna úrvinnslu umsóknar um skráningu. Flækja og kostnaðurinn sem tengist umsókninni 

eykst þegar lánshæfismatsfyrirtæki sækir um að gefa út mat fyrir samsetta fjármálagerninga eða ráðgerir að samþykkja mat frá 

matsfyrirtækjum í þriðju löndum eða hefur útibú. Þar af leiðandi ætti að reikna skráningargjaldið út samkvæmt þessum þáttum. 

Kostnaður við úrvinnslu fer einnig að miklu leyti eftir stærð lánshæfismatsfyrirtækisins sem sækir um. Þar sem framtíðarvelta nýs 

lánshæfismatsfyrirtækis er ekki þekkt þegar hún sækir um skráningu ætti fjöldi starfsmanna að koma í stað veltu sem almennur 

grunnur við útreikning vegna allra lánshæfismatsfyrirtækja. 

6) Þessi reglugerð ætti að kveða á um að leggja beri á lánshæfismatsfyrirtæki í þriðju löndum, sem sækja um vottun í Sambandinu 

skv. 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009, gjald til að mæta vottun þeirra og árlegum eftirlitskostnaði. Hvað þetta varðar eru 

nauðsynleg útgjöld Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar tengd vottun slíkra lánshæfismatsfyrirtækja í þriðju löndum, 

skv. 3. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 sem fylgir málsmeðferð samsvarandi þeirri sem á við um skráningu 

lánshæfismatsfyrirtækja með staðfestu í Sambandinu, ásamt nauðsynlegum útgjöldum Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar vegna eftirlits með vottuðum lánshæfismatsfyrirtækjum. 

7) Lánshæfismatsfyrirtækjum ber að fá endurgreitt hlutfall af gjaldinu sem upphaflega var lagt á vegna skráningar þeirra eða vottunar 

þegar umsókn er dregin til baka í skráningar- eða vottunarferlinu þar eð kostnaður Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar 

vegna úrvinnslu á umsókninni yrði lægri í slíkum tilvikum. 

8) Í ljósi hugsanlegrar framtíðarþróunar þykir rétt að endurskoða og uppfæra viðmiðunarfjárhæðir til undanþágu 

lánshæfismatsfyrirtækja frá því að greiða árlegt eftirlitsgjald og fjárhæðir skráningar- og vottunargjalda, eftir því sem nauðsynlegt er. 

Framkvæmdastjórninni ber að meta rétta beitingu þessara ráðstafana innan fjögurra ára frá gildistökudegi þessarar reglugerðar og gefa 

Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu um mögulega nauðsyn þess að endurskoða hana. 

9) Lögbær landsyfirvöld stofna til kostnaðar þegar þau annast verkefni sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin felur þeim í 

samræmi við 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 og þegar þau veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni aðstoð í öðrum 

tilvikum sem tilgreind eru í þeirri reglugerð. Gjöldin sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin leggur á lánshæfismatsfyrirtæki 

ættu einnig að mæta þeim kostnaði. Til að forðast það að lögbær yfirvöld stofni til taps eða innleysi hagnað við að annast verkefni sem 

þeim eru falin eða við að aðstoða Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina, ber Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að 

endurgreiða raunverulegan kostnað sem það lögbæra landsyfirvald hefur stofnað til. 
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10) Þessi reglugerð ætti að mynda grunn fyrir rétt Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar til að leggja gjöld á 

lánshæfismatsfyrirtæki. Til þess að greiða án tafar fyrir árangursríkri og skilvirkri starfsemi á sviði eftirlits og framfylgdar, ætti hún að 

öðlast gildi á þriðja degi eftir birtingu hennar, 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni 

Þessi reglugerð mælir fyrir um reglur varðandi gjöld sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal leggja á 

lánshæfismatsfyrirtæki vegna eftirlits, skráningar og vottunar. 

2. gr. 

Endurheimt eftirlitskostnaðar að fullu 

Gjöldin sem lögð eru á lánshæfismatsfyrirtæki skulu mæta: 

a) öllum kostnaði er tengist eftirliti Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar með lánshæfismatsfyrirtækjum í samræmi við 

reglugerð (EB) nr. 1060/2009, þ.m.t. kostnaður sem verður til vegna skráningar og vottunar lánshæfismatsfyrirtækja, 

b) öllum kostnaði vegna endurgreiðslu til lögbærra yfirvalda sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur falið verkefni í 

samræmi við 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009, 

c) öllum kostnaði vegna endurgreiðslu til lögbærra yfirvalda sem hafa veitt Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni aðstoð í 

samræmi við 4. mgr. 23. gr. c og 5. mgr. 23. gr. d í reglugerð (EB) nr. 1060/2009. 

3. gr. 

Viðeigandi velta 

1. Í þeim tilgangi að reikna út gjöldin sem um getur í 5. gr., 7. gr. (1. mgr.) og 11. gr. (1. og 2. mgr.) skal viðeigandi velta fyrir 

viðkomandi fjárhagsár (n) vera tekjur lánshæfismatsfyrirtækis eins og þær eru birtar í endurskoðuðu bókhaldi næstliðins árs (n-1) sem 

falla til við matsstarfsemi og hliðarstarfsemi. 

2. Ef lánshæfismatsfyrirtæki starfaði ekki á öllu árinu (n-1), skulu viðeigandi tekjur áætlaðar með því að framreikna þá fjárhæð fyrir 

allt fjárhagsárið. 

II. KAFLI 

GJÖLD 

4. gr. 

Tegundir gjalda og almennt greiðslufyrirkomulag 

1. Eftirfarandi tegundir gjalda skulu lögð á lánshæfismatsfyrirtæki með staðfestu í Sambandinu sem sækja um skráningu í samræmi 

við 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009: 

a) árleg eftirlitsgjöld skv. 5. gr., 

b) skráningargjöld skv. 6. gr. 

2. Eftirfarandi tegundir gjalda skulu lögð á lánshæfismatsfyrirtæki með staðfestu í þriðju löndum sem sækja um vottun í samræmi við 

2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009: 

a) föst árleg eftirlitsgjöld skv. 7. gr., 

b) vottunargjöld skv. 8. gr. 

3. Gjöldin skulu greidd í evrum. Þau skulu greidd eins og tilgreint er í 5. gr. (3. mgr.), 6. gr. (6. mgr.), 7. gr. (2. mgr.) og 8. gr. 

(2. mgr.). 

Allur greiðsludráttur skal leiða til álagningar dagsekta sem jafngilda 0,1% af fjárhæðinni sem er gjaldfallin. 

5. gr. 

Árlegt eftirlitsgjald vegna skráðra lánshæfismatsfyrirtækja 

1. Árlegt eftirlitsgjald skal lagt á skráð lánshæfismatsfyrirtæki. 

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein skal skráð lánshæfismatsfyrirtæki undanþegið frá því að greiða árlegt eftirlitsgjald ef heildartekjur þess, 

eins og þær eru birtar í nýjustu endurskoðuðu reikningsskilum þess, eru lægri en 10 milljónir evra, eða ef það er hluti af samstæðu 

lánshæfismatsfyrirtækja þar sem samanlagðar heildartekjur samstæðu lánshæfismatsfyrirtækjanna eru lægri en 10 milljónir evra. 

2. Reikna skal út árlegt eftirlitsgjald fyrir viðkomandi fjárhagsár á eftirfarandi hátt: 
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a) grunnurinn fyrir útreikning á árlegu eftirlitsgjaldi fyrir viðkomandi fjárhagsár skal vera áætluð útgjöld er tengjast eftirliti með 

lánshæfismatsfyrirtækjum eins og gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar fyrir það ár, sett 

fram og samþykkt í samræmi við 63. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, 

b) viðeigandi fjárhæð til útreiknings á árlegu eftirlitsgjaldi fyrir viðkomandi fjárhagsár skal vera áætluð útgjöld skv. a-lið, lækkuð 

með hvers kyns árlegu eftirlitsgjaldi sem leggja ber á vottuð lánshæfismatsfyrirtæki á viðkomandi fjárhagsári í samræmi við 7. gr. og 

hækkuð með halla frá fyrra fjárhagsári, 

c) skráð lánshæfismatsfyrirtæki, eins og um getur í 1. mgr., skal greiða árlegt eftirlitsgjald í formi hlutar viðkomandi fjárhæðar sem 

samsvarar hlutfalli viðeigandi veltu lánshæfismatsfyrirtækisins af viðeigandi heildarveltu allra skráðra lánshæfismatsfyrirtækja sem ber 

að greiða árlegt eftirlitsgjald í samræmi við 1. mgr. 

3. Árlegt eftirlitsgjald fyrir viðkomandi fjárhagsár skal greitt í tveimur afborgunum. 

Fyrsta afborgunin skal vera með gjalddaga í lok febrúarmánaðar þess árs og skal nema tveimur þriðju af áætluðu árlegu eftirlitsgjaldi. 

Ef viðeigandi velta er ekki enn til staðar á þeim tíma skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin byggja útreikningana á veltunni 

sem við á í síðustu endurskoðuðu reikningsskilum sem eru tiltæk. 

Seinni afborgunin skal vera með gjalddaga í lok ágústmánaðar. Fjárhæð seinni afborgunarinnar skal vera árlegt eftirlitsgjald, reiknað út 

skv. 2. mgr., lækkað með fjárhæð fyrstu innborgunarinnar. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal senda reikninga vegna afborgananna til lánshæfismatsfyrirtækjanna a.m.k. 30 dögum 

fyrir viðkomandi greiðsludag. 

6. gr. 

Skráningargjald 

1. Fjárhæð skráningargjaldsins, sem einstökum lánshæfismatsfyrirtækjum sem sækja um skráningu ber að greiða, skal vera í réttu 

hlutfalli við það hversu flókin umsóknin er og stærð lánshæfismatsfyrirtækisins eins og tilgreint er í 2.–5. mgr. 

2. Í þeim tilgangi að reikna út fjárhæð skráningargjaldsins skal taka tillit til eftirfarandi viðmiðana: 

a) hvort lánshæfismatsfyrirtæki ætlar sér að gefa út mat fyrir samsetta fjármálagerninga, 

b) hvort lánshæfismatsfyrirtæki hefur útibú í öðru aðildarríki eða í þriðja landi, 

c) hvort lánshæfismatsfyrirtæki ætlar sér að samþykkja mat. 

3. Þar sem engin af viðmiðununum sem settar eru fram í 2. mgr. eiga við skal skráningargjald reiknað út samkvæmt fjölda 

starfsmanna, á eftirfarandi hátt: 

a) lánshæfismatsfyrirtæki með færri en 15 starfsmenn skulu greiða 2000 evrur, 

b) lánshæfismatsfyrirtæki með 15 til 49 starfsmenn skulu greiða 15 000 evrur, 

c) lánshæfismatsfyrirtæki með að lágmarki 50 starfsmenn skulu greiða 40 000 evrur. 

4. Lánshæfismatsfyrirtæki sem uppfylla einungis eina af viðmiðununum sem settar eru fram í 2. mgr. skulu greiða eftirfarandi 

skráningargjöld samkvæmt fjölda starfsmanna sinna, á eftirfarandi hátt: 

a) lánshæfismatsfyrirtæki með færri en 15 starfsmenn skulu greiða 10 000 evrur, 

b) lánshæfismatsfyrirtæki með 15 til 49 starfsmenn skulu greiða 40 000 evrur, 

c) lánshæfismatsfyrirtæki með að lágmarki 50 starfsmenn skulu greiða 100 000 evrur. 

5. Lánshæfismatsfyrirtæki sem uppfylla að lágmarki tvær af viðmiðununum sem settar eru fram í 2. mgr. skulu greiða eftirfarandi 

skráningargjöld samkvæmt fjölda starfsmanna sinna, á eftirfarandi hátt: 

a) lánshæfismatsfyrirtæki með færri en 15 starfsmenn skulu greiða 30 000 evrur, 

b) lánshæfismatsfyrirtæki með 15 til 49 starfsmenn skulu greiða 85 000 evrur, 

c) lánshæfismatsfyrirtæki með að lágmarki 50 starfsmenn skulu greiða 125 000 evrur. 

6. Skráningargjaldið skal greitt að fullu um leið og lánshæfismatsfyrirtækið sækir um skráningu. 

7. Ef lánshæfismatsfyrirtæki dregur umsókn sína um skráningu til baka áður en Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur 

tilkynnt því að umsóknin sé fullnægjandi, í samræmi við aðra undirgrein 4. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009, skal Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin endurgreiða þrjá fjórðu hluta skráningargjaldsins sem var greitt. Ef umsókn er dregin til baka eftir 

þennan dag, en áður en Evrópska  verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin samþykkir rökstudda ákvörðun um skráningu eða að neita 

skráningu, skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin endurgreiða einn fjórða hluta skráningargjaldsins sem var greitt. 

8. Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. a skal skráð lánshæfismatsfyrirtæki, sem ber að greiða árlegt eftirlitsgjald í samræmi við 1. mgr. 5. gr., á 

skráningarárinu greiða upphafseftirlitsgjald sem nemur 500 evrum fyrir hvern heilan mánuð á tímabilinu frá skráningardegi og til loka 

fjárhagsársins. Gjaldið skal greitt að fullu þegar skráningin er tilkynnt lánshæfismatsfyrirtækinu. 

7. gr. 

Fast árlegt eftirlitsgjald fyrir vottuð lánshæfismatsfyrirtæki 
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1. Lánshæfismatsfyrirtæki, sem er vottað í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1060/2009, skal greiða árlegt eftirlitsgjald sem nemur 

6000 evrum. 

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein skal vottað lánshæfismatsfyrirtæki undanþegið frá því að greiða árlegt eftirlitsgjald ef heildartekjur þess, 

eins og þær eru birtar í nýjustu endurskoðuðu reikningsskilum þess, eru lægri en 10 milljónir evra, eða ef það er hluti af samstæðu 

lánshæfismatsfyrirtækja þar sem samanlagðar heildartekjur samstæðu lánshæfismatsfyrirtækjanna eru lægri en 10 milljónir evra. 

2. Árlegt eftirlitsgjald fyrir vottað lánshæfismatsfyrirtæki skal greitt í lok febrúarmánaðar. Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal senda reikning til vottaðs lánshæfismatsfyrirtækis a.m.k. 30 dögum fyrir þann dag. 

8. gr. 

Vottunargjald 

1. Lánshæfismatsfyrirtæki sem sækir um vottun skal greiða vottunargjald sem nemur 10 000 evrum. 

2. Vottunargjaldið skal greitt að fullu um leið og lánshæfismatsfyrirtækið sækir um vottun. 

3. Ef lánshæfismatsfyrirtæki dregur umsókn sína um vottun til baka áður en Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur 

tilkynnt henni að umsóknin sé fullnægjandi í samræmi við aðra undirgrein 4. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 skal 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin endurgreiða þrjá fjórðu hluta vottunargjaldsins. Ef umsókn er dregin til baka eftir þann 

dag, en áður en Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin samþykkir rökstudda ákvörðun um að votta eða að neita vottun, skal 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin endurgreiða einn fjórða hluta vottunargjaldsins. 

4. Þrátt fyrir ákvæði 7. gr. skal vottað lánshæfismatsfyrirtæki, sem ber að greiða árlegt eftirlitsgjald samkvæmt 1. mgr. 7. gr., á 

vottunararárinu greiða upphafseftirlitsgjald sem nemur 500 evrum fyrir hvern heilan mánuð á tímabilinu frá vottunardegi og til loka 

fjárhagsársins. Gjaldið skal greitt að fullu um leið og vottunin hefur verið tilkynnt lánshæfismatsfyrirtækinu. 

9. gr. 

Endurgreiðsla til lögbærra yfirvalda 

1. Einungis Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal leggja gjöld á lánshæfismatsfyrirtæki vegna skráningar þeirra, vottunar 

og eftirlits. Lögbær yfirvöld skulu ekki leggja gjöld á lánshæfismatsfyrirtæki, þ.m.t. í tilvikum þar sem þessi yfirvöld annast verkefni 

fyrir hönd Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skv. 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009. 

2. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal endurgreiða lögbæru yfirvaldi raunverulegan kostnað sem það stofnar til er það 

annast verkefni sem því hafa verið falin í samræmi við 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 eða vegna aðstoðar við Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina í samræmi við 4. mgr. 23. gr. c eða 5. mgr. 23. gr. d í þeirri reglugerð. Kostnaður til endurgreiðslu 

skal ná yfir allan fastan kostnað og breytilegan kostnað í tengslum við framkvæmd framseldra verkefna eða aðstoð sem er veitt 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni. 

III. KAFLI 

UMBREYTINGAR- OG LOKAÁKVÆÐI 

10. gr. 

Gjöld fyrir árið 2011 

1. Lánshæfismatsfyrirtæki, sem skráð eru árið 2011, skulu greiða, fyrir árið 2011, upphafseftirlitsgjald sem nemur 500 evrum fyrir 

hvern heilan mánuð á tímabilinu frá skráningardegi, en þó ekki fyrr en frá 1. júlí 2011, og til 31. desember 2011. Þessi gjöld skulu 

greidd að fullu fyrir lok apríl 2012. 

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein skal skráð lánshæfismatsfyrirtæki undanþegið frá því að greiða eftirlitsgjald árið 2011 ef heildartekjur þess, 

eins og þær eru birtar í nýjustu endurskoðuðu reikningsskilum þess, eru lægri en 10 milljónir evra, eða ef það er hluti af samstæðu 

lánshæfismatsfyrirtækja þar sem samanlagðar heildartekjur samstæðu lánshæfismatsfyrirtækjanna eru lægri en 10 milljónir evra. 

2. Lánshæfismatsfyrirtæki sem vottuð eru árið 2011 skulu greiða, fyrir árið 2011, upphafseftirlitsgjald sem nemur 500 evrum fyrir 

hvern heilan mánuð frá vottunardegi, en þó ekki fyrr en frá 1. júlí 2011, og til 31. desember 2011. Þetta gjald skal greitt að fullu fyrir 

lok apríl 2012. 

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein skal vottað lánshæfismatsfyrirtæki undanþegið frá því að greiða eftirlitsgjald árið 2011 ef viðkomandi velta 

þess er lægri en 10 milljónir evra, eða ef það er hluti af samstæðu lánshæfismatsfyrirtækja þar sem samanlagðar viðkomandi tekjur 

samstæðu lánshæfismatsfyrirtækja eru lægri en 10 milljónir evra. 

11. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja 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 7. febrúar 2012. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

forseti. 
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José Manuel Barroso 
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