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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 448/2013 

av 15. mai 2013 

om fastsettelse av en framgangsmåte for å bestemme referansemedlemsstaten for en AIF-forvalter 

etablert i en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/61/EU av 8. juni 2011 om AIF-forvaltere og om endring 

av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF)  

nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010(1), særlig artikkel 37 

nr. 14, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I situasjonene nevnt i artikkel 37 nr. 4 bokstav b), 

bokstav c) i), bokstav e) og f) og bokstav g) i) i direktiv 

2011/61/EU kan mer enn én medlemsstat anses som 

mulig referansemedlemsstat for en AIF-forvalter 

etablert i en tredjestat som har til hensikt å forvalte 

alternative investeringsfond (heretter kalt «AIF-er») 

etablert i Unionen og/eller markedsføre AIF-er som den 

forvalter, i Unionen. I disse tilfellene skal AIF-

forvalteren etablert i en tredjestat sende en anmodning 

til vedkommende myndigheter i disse medlemsstatene 

for å bestemme referansemedlemsstat. Anmodningen 

skal ledsages av alle relevante opplysninger og 

dokumenter som kreves for å bestemme referanse-

medlemsstat for denne AIF-forvalteren. En felles 

beslutning bør vedtas av berørte vedkommende 

myndigheter for å bestemme referansemedlemsstat. Det 

må fastsettes en framgangsmåte som skal følges av 

berørte vedkommende myndigheter når referanse-

medlemsstat skal bestemmes. Mens det er 

vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater 

som har et felles ansvar for å bestemme referanse-

medlemsstat, skal Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(2), sikre at alle mulige referanse-

medlemsstater blir behørig involvert i beslutnings-

prosessen og bidrar til å komme fram til en avtale. 

2) Framgangsmåten for å bestemme referansemedlemsstat 

er forskjellig fra framgangsmåten for å søke om pass i 

henhold til direktiv 2011/61/EU. Når referanse-

medlemsstaten er blitt bestemt, skal den berørte AIF-

forvalteren etablert i en tredjestat søke om tillatelse hos 

vedkommende myndighet i nevnte medlemsstat etter 

samme framgangsmåte og på samme vilkår som for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 16.5.2013, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 202/2016 av  

30. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 13 av 23.2.2017, s. 36. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1. 

(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

AIF-forvaltere i henhold til artikkel 7 og 8 i direktiv 

2011/61/EU. 

3) Direktiv 2011/61/EU forplikter medlemsstatene til å 

anvende lovene og forskriftene som innarbeider nevnte 

direktiv, fra 22. juli 2013. Uten at dette berører den 

delegerte rettsakt omhandlet i artikkel 67 nr. 6 i direktiv 

2011/61/EU, utsettes derfor også anvendelsen av denne 

forordning til samme dato. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Framgangsmåte for å bestemme referansemedlemsstat 

blant flere mulige referansemedlemsstater 

1.  Dersom en AIF-forvalter etablert i en tredjestat, som har 

til hensikt å forvalte AIF-er etablert i Unionen uten å 

markedsføre dem eller å markedsføre AIF-er som den forvalter, 

i Unionen, sender en anmodning for å bestemme 

referansemedlemsstat i henhold til artikkel 37 nr. 4 annet ledd i 

direktiv 2011/61/EU, skal anmodningen være skriftlig og rettet 

til vedkommende myndigheter i medlemsstatene som er mulige 

referansemedlemsstater. I anmodningen skal alle mulige 

referansemedlemsstater føres opp. 

2.  Anmodningen fra AIF-forvalteren etablert i en tredjestat 

skal inneholde opplysningene og dokumentene som kreves for å 

bestemme referansemedlemsstat. 

3.  I situasjonen nevnt i artikkel 37 nr. 4 bokstav b) i direktiv 

2011/61/EU skal slike opplysninger og dokumenter omfatte 

a)  en angivelse av medlemsstatene der AIF-ene som blir 

forvaltet av AIF-forvalteren etablert i en tredjestat, er 

etablert, 

b)  en angivelse av medlemsstatene der eiendeler blir forvaltet 

av AIF-forvalteren etablert i en tredjestat, 

c)  det samlede beløp for eiendeler som AIF-forvalteren 

etablert i en tredjestat forvalter i de ulike medlemsstatene. 

4.  I situasjonen nevnt i artikkel 37 nr. 4 bokstav c) i) i 

direktiv 2011/61/EU skal slike opplysninger og dokumenter 

omfatte 

a)  en angivelse av medlemsstaten der AIF-et som blir forvaltet 

av AIF-forvalteren etablert i en tredjestat, er etablert, 

b)  en angivelse av medlemsstatene der AIF-forvalteren 

etablert i en tredjestat har til hensikt å markedsføre AIF-et.  
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5.  I situasjonene nevnt i artikkel 37 nr. 4 bokstav e) og 

bokstav g) i) i direktiv 2011/61/EU skal slike opplysninger og 

dokumenter omfatte 

a)  en angivelse av medlemsstatene der AIF-er som blir 

forvaltet av en AIF-forvalter etablert i en tredjestat, er 

etablert. 

b)  en beskrivelse av markedsføringsstrategien som 

dokumenterer at AIF-forvalteren etablert i en tredjestat har 

til hensikt å markedsføre et bestemt AIF eller flere AIF-er i 

en bestemt medlemsstat eller i flere medlemsstater, og å 

drive aktiv markedsføring i bestemte medlemsstater, der 

minst følgende angis: 

i) medlemsstatene der distributørene (og AIF-forvalteren 

ved egendistribusjon) kommer til å markedsføre andeler 

eller aksjer i AIF-er som forvaltes av AIF-forvalteren, 

herunder forventet andel av forvaltede eiendeler 

innenfor den samlede markedsføringen i Unionen, 

ii) et overslag over forventet antall investorer i 

målgruppen med hjemsted i medlemsstatene der AIF-

forvalteren har til hensikt å markedsføre AIF-ene, 

iii) de offisielle språkene i medlemsstatene som tilbuds- og 

markedsføringsdokumentene er blitt eller vil bli 

oversatt til, 

iv) fordelingen av markedsføringsaktiviteter i medlems-

statene der AIF-forvalteren har til hensikt å 

markedsføre AIF-ene, særlig med hensyn til hvor 

framtredende de er og hvor ofte annonsering og 

omreisende salgskampanjer finner sted. 

6.  I situasjonen nevnt i artikkel 37 nr. 4 bokstav f) i direktiv 

2011/61/EU skal slike opplysninger og dokumenter omfatte 

opplysninger fastsatt i nr. 5 bokstav b) i denne artikkel. 

7.  Vedkommende myndigheter som blir kontaktet av en 

AIF-forvalter etablert i en tredjestat som vedkommende 

myndigheter i mulige referansemedlemsstater, skal umiddelbart 

og senest tre virkedager etter mottak av anmodningen nevnt i 

nr. 1 i denne artikkel, kontakte hverandre og Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) for å beslutte 

om andre vedkommende myndigheter i Unionen er berørt i 

henhold til artikkel 37 nr. 4 i direktiv 2011/61/EU. 

På ESMAs anmodning skal vedkommende myndigheter 

umiddelbart gi ESMA den fullstendige anmodningen fra AIF-

forvalteren etablert i en tredjestat. 

8.  Dersom det besluttes at andre vedkommende myndigheter 

i Unionen kan være berørt, skal ESMA umiddelbart underrette 

dem og sikre at den fullstendige anmodningen fra AIF-

forvalteren etablert i en tredjestat blir oversendt til dem. 

9.  Hver vedkommende myndighet som medvirker i 

framgangsmåten, samt ESMA, kan anmode AIF-forvalteren 

etablert i en tredjestat om relevante tilleggsopplysninger og 

tilleggsdokumenter som kreves for å bestemme referanse-

medlemsstat. 

En slik anmodning om tilleggsopplysninger og tilleggs-

dokumenter skal være skriftlig, skal inneholde begrunnelser og 

skal formidles samtidig til alle andre vedkommende 

myndigheter samt ESMA. 

Når anmodende vedkommende myndighet eller ESMA mottar 

tilleggsopplysningene eller tilleggsdokumentene, skal 

anmodende myndighet umiddelbart oversende disse opp-

lysningene eller dokumentene til alle andre berørte myndigheter 

og ESMA. 

10.  Senest en uke fra vedkommende myndigheters mottak av 

anmodningen nevnt i nr. 1 fra AIF-forvalteren, eller eventuelt 

fra andre vedkommende myndigheter i Unionen i henhold til nr. 

8, skal alle berørte vedkommende myndigheter framlegge en 

uttalelse for hverandre og for ESMA med hensyn til fastsettelse 

av egnet referansemedlemsstat. 

11.  Deretter skal alle vedkommende myndigheter i fellesskap 

bestemme referansemedlemsstat. Avgjørelsen skal tas senest en 

måned etter mottak av anmodningen fra vedkommende 

myndigheter utpekt av AIF-forvalteren etablert i en tredjestat, 

eventuelt av andre vedkommende myndigheter i Unionen i 

henhold til nr. 8. 

Dersom det anmodes om tilleggsopplysninger, skal fristen 

nevnt i første ledd utvides til å omfatte perioden mellom 

anmodningen om tilleggsopplysninger og tilleggsdokumenter 

nevnt i nr. 9 og mottaket av slike opplysninger eller 

dokumenter. 

12.  ESMA skal bistå berørte vedkommende myndigheter og 

om nødvendig lette fastsettelsen av referansemedlemsstat i 

henhold til artikkel 31 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

13.  Vedkommende myndighet i den medlemsstat som blir 

bestemt som referansemedlemsstat, skal skriftlig og uten 

unødig opphold underrette AIF-forvalteren etablert i en 

tredjestat om denne avgjørelsen. 

14.  Dersom den anmodende AIF-forvalter etablert i en 

tredjestat ikke underrettes skriftlig innen sju dager etter 

avgjørelsen, eller dersom de berørte vedkommende 

myndigheter ikke har bestemt referansemedlemsstat innen 

fristen nevnt i første ledd i nr. 11 i denne artikkel, kan den 

anmodende AIF-forvalter etablert i en tredjestat selv velge 

referansemedlemsstat i samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 

37 nr. 4 annet ledd i direktiv 2011/61/EU. 

AIF-forvalteren etablert i en tredjestat skal umiddelbart skriftlig 

underrette alle vedkommende myndigheter som opprinnelig ble 

kontaktet, samt ESMA, om valg av referansemedlemsstat. 

15. Dersom referansemedlemsstaten valgt av AIF-forvalteren 

etablert i en tredjestat ikke er den samme som referanse-

medlemsstaten bestemt av vedkommende myndigheter, skal de 

berørte vedkommende myndigheter underrette AIF-forvalteren 

etablert i en tredjestat om avgjørelsen snarest mulig, men ikke 

senere enn to virkedager etter å ha blitt underrettet om AIF-

forvalterens valg i henhold til nr. 14. I dette tilfellet skal 

avgjørelsen ha forrang. 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning får anvendelse fra 22. juli 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 15. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


