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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 
(EB) nr. 946/2012

frá 12. júlí 2012

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

leggur á lánshæfismatsfyrirtæki, þ.m.t. reglur um rétt til varnar  
og tímabundin ákvæði (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu sam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1060/2009 frá 16. september 2009 um lánshæfis
matsfyrirtæki (1), eins og henni var breytt með reglugerð (ESB) 
nr. 513/2011 (2), einkum 7. mgr. 23. gr. e,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Framkvæmdastjórninni hefur verið veitt umboð til að sam-
þykkja starfsreglur vegna beitingar heimilda Evrópsku 
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA) til að 
leggja sektir eða févíti á lánshæfismatsfyrirtæki og aðila 
sem taka þátt í matsaðgerðum. Þessar reglur ber að sam-
þykkja með framseldri gerð og ættu þær að innihalda 
ákvæði um rétt til varnar, tímabundin ákvæði, ákvæði um 
innheimtu sekta eða févíta, sem og sundurliðuð ákvæði 
um fyrningarfresti við álagningu gjalda og fullnustu 
fjársekta og févíta.

2) Í þessari framseldu gerð eru tilgreindar þær starfsreglur 
sem Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 
ber að fara eftir við álagningu sekta og févíta, innan 
ramma þeirra beinu eftirlitsheimilda sem hún hefur 
yfir láns hæfismatsfyrirtækjum. Mikilvægt er að slíkar 
starfsreglur, sem eftirlitsstofnun Evrópusambandsins ber 
að fylgja, gildi beint og útheimti ekki frekari innleiðingu í 
landslög. Því þykir rétt að framkvæmdastjórnin 
samþykki þessar reglur með Evrópusambandsreglugerð. 
Enn fremur er einungis hægt að ná markmiðinu um 
samræmdar reglur um rétt til varnar fyrir lánshæfis
matsfyrirtæki með reglugerð.

3) Rétturinn til að flytja mál sitt er viðurkenndur í alið
2. mgr. 41. gr. sáttmálans um grundvallarréttindi. Til að
virða málsvarnarrétt lánshæfismatsfyrirtækja og annarra 
aðila sem falla undir aðgerðir af hálfu Evrópsku verð-
bréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, og til að tryggja að 
allar viðeigandi staðreyndir séu teknar til greina við 
samþykkt á framkvæmdarákvörðunum, ætti Evrópska 
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin að hlýða á sjónarmið 
lánshæfismatsfyrirtækja eða annarra hlutaðeigandi aðila. 
Rétturinn til að flytja mál sitt ætti að fara fram með því 
að veita hlutaðeigandi aðilum réttinn til að leggja

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 282, 16.10.2012, bls. 23. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2016 frá 23. 
september 2016 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-
samninginn, biður birtingar 

(1) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 145, 31.5.2011, bls. 30.

fram skriflegar greinargerðir sem svar við yfirlýsingum 
um niðurstöður sem eru útgefnar af rannsakanda og 
eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits stofn-
un arinnar.

4) Að lokinni móttöku skriflegra athugasemda lánshæfis
mats fyrirtækisins til rannsakandans mun eftirlitsstjórnin
taka við heildarskýrslu, að meðtöldum athugasemdunum.

5) Þó getur komið fyrir að einhverjir þættir skriflegra
athugasemda sem lánshæfismatsfyrirtækið leggur fram
fyrir rannsakanda, eða eftirlitsstjórnar séu ekki nægilega
skýrir eða sundurliðaðir og þarfnist frekari útskýringa
af hálfu lánshæfismatsfyrirtækisins. Telji rannsakandinn
eða eftirlitsstjórnin að þetta sé raunin getur Evrópska
verð bréfamarkaðseftirlitsstofnunin kallað til munnlegrar
skýrslugjafar lánshæfismatsfyrirtækisins til að skýra
þessa þætti.

6) Réttur sérhvers aðila til aðgangs að skjölum sem hann
varða, að teknu tilliti til réttmætra ástæðna er varða
trúnað, þagnarskyldu og viðskiptaleynd, er viðurkenndur 
í b-lið 2. mgr. 41. gr. sáttmála Evrópusambandsins um
grundvallarréttindi. Í 23. gr. e (4. mgr.), 25. gr. (2. mgr.)
og 36. gr. c (2. mgr.) í reglugerð (EB) nr. 1060/2009 er
kveðið á um að til að verja málsvarnarrétt aðila sem
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur til
meðferðar, skuli þeir hafa rétt til aðgangs að málsskjölum 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits stofnun arinnar, með 
fyrirvara um lögmæta hagsmuni annarra aðila sem vilja
varðveita viðskiptaleyndarmál sín og persónu upplýs-
ingar. Rétt til aðgangs að málsskjölum skal ekki ná til
trúnaðarupplýsinga.

7) Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2003 (3) er mælt fyrir
um ítarlegar reglur um fyrningarfresti þegar fram-
kvæmdastjórnin þarf að sekta fyrirtæki skv. 101. gr. eða
102. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.
Gildandi löggjöf í aðildarríkjum kveður einnig á um
reglur um fyrningarfresti, annaðhvort sérstaklega á sviði
verðbréfa, eða almennt séð um almennan stjórnsýslurétt.
Sameiginleg einkenni hafa verið dregin út úr þessum
landsreglum og úr löggjöf Sambandsins, og endurspeglast 
aðallega í 6. gr. og 7. gr. þessarar reglugerðar.

8) Reglugerð (EB) nr. 1060/2009 og þessi reglugerð vísa til
tímabila og dagsetninga. Þetta á t.d. við þegar um er að
ræða skráningarferli lánshæfismatsfyrirtækja, eða þegar
kveðið er á um fyrningarfresti vegna álagningar gjalda
og fullnustu viðurlaga. Svo hægt sé að reikna þessi
tímabil rétt er við hæfi að beita reglum sem eru þegar til

(3) Stjtíð. EB L 1, 4.1.2003, bls. 1.
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í löggjöf Sambandsins, nánar tiltekið í reglugerð ráðsins 
(EBE, KBE) nr. 1182/71 frá 3. júní 1971 sem setur reglur 
um hvernig reikna eigi tímabil, dagsetningar og fresti (4) 
fyrir gerðir ráðsins og framkvæmda stjórnarinnar.

9) Ákvæði 36. gr. d reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 kveða
á um að viðurlög, sem Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin leggur á skv. 36. gr. a og 36. gr. b
þeirrar reglugerðar, skuli vera framfylgjanleg, og að sú
fram fylgd skuli lúta réttarfarsreglum í gildi í viðkom andi 
ríki á yfir ráðasvæðinu þar sem þær eru fram kvæmdar.
Hlið stæðar fjárhæðir ætti að færa í fjárlög Evrópu sam-
bandsins.

10) Til að tryggja strax notkun virkra eftirlits- og fram fylgd-
araðgerða skal þessi reglugerð öðlast gildi á þriðja degi
eftir birtingu hennar,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.

Efni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um málsmeðferðarreglur 
varðandi fjársektir og févíti sem Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin skal leggja á lánshæfismatsfyrirtæki eða aðra 
aðila sem lúta framfylgdarmálsmeðferð Evrópsku verð bréfa-
markaðs eftirlitsstofnunarinnar, þ.m.t. réttinum til varnar og 
fyrningarfresti.

2. gr.

Réttur til að flytja mál sitt fyrir rannsakandanum

1. Eftir að rannsakandinn hefur lokið rannsókn sinni og
áður en hann leggur málsskjölin fyrir eftirlitsstjórn Evrópsku 
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skv. 1. mgr. 3. gr. 
skal hann upplýsa aðilann sem sætir rannsókn skriflega um 
niðurstöður sínar og gefa honum kost á að leggja fram skriflega 
greinargerð skv. 3. mgr. Í því yfirliti niðurstaðna skal setja fram 
þær staðreyndir sem líklegar eru til að fela í sér eitt eða fleiri af 
þeim brotum sem uppgefin eru í III. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 1060/2009, þ.m.t. íþyngjandi eða mildandi þætti þessara 
brota.

2. Í yfirliti niðurstaðna skal kveða á um hæfilegan frest
sem gerir aðilanum sem sætir rannsókn kleift að leggja fram 
skriflega greinargerð. Rannsakandanum er ekki skylt að taka 
tillit til skriflegra greinargerða sem berast eftir að fresturinn er 
útrunninn.

3. Aðilinn sem sætir rannsókn getur í skriflegri greinargerð
sinni sett fram allar þekktar staðreyndir, sem eru viðkomandi 
málsvörninni. Hann skal láta fylgja öll viðeigandi skjöl til 
sönnunar staðreyndum sem eru settar fram. Hann getur lagt 
til að rannsakandinn hlýði á aðra aðila sem staðfesta framsett 
málsatvik í greinargerðum þess aðila sem sætir rannsókn.

4. Rannsakandinn getur einnig boðið aðila er sætir rannsókn 
sem yfirlit niðurstaðna hefur verið sent til að sækja munnlega 
skýrslugjöf. Aðilarnir sem sæta rannsókn geta notið aðstoðar 

(4) Stjtíð. EB L 124, 8.6.1971, bls. 1.

lögmanna sinna eða annarra hæfra aðila sem eru samþykktir 
af rannsakandanum. Munnleg skýrslugjöf skal ekki fara fram 
opinberlega.

3. gr.

Réttur til að flytja mál sitt fyrir eftirlitsstjórn Evrópsku  
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar að því er varðar 

sektir og eftirlitsráðstafanir

1. Fullgerð skýrsla sem rannsakandinn á að senda til eftir-
litsstjórnar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits stofnunar innar 
skal innihalda að lágmarki eftirfarandi skjöl:

— afrit af yfirliti niðurstaðna sem hann sendi til lánshæfis
matsfyrirtækisins,

— afrit af skriflegum greinargerðum lánshæfismats fyrir
tækisins,

— fundargerðir munnlegra skýrslugjafa.

2. Þegar eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnunarinnar telur að málsskjölin sem rannsakandinn sendi 
séu ekki fullnægjandi skal hún senda þau til baka til rann-
sakandans með rökstuddri beiðni um viðbótarskjöl.

3. Telji eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnunarinnar, á grunni fullgerðrar skýrslu, að staðreyndirnar 
sem er lýst í yfirliti niðurstaðna leiði ekki í ljós nein möguleg 
brot sem talin eru upp í III. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 1060/2009, skal hún taka ákvörðun um hvort loka eigi 
málinu og skal hún tilkynna slíka ákvörðun til þeirra aðila sem 
sæta rannsókn.

4. Sé eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-
stofn un arinnar ekki sammála niðurstöðum rannsakandans, 
skal hún senda nýtt yfirlit niðurstaðna til þeirra aðila sem sæta 
rannsókn.

Í yfirliti niðurstaðna skal kveða á um hæfilegan frest sem gerir 
aðilunum sem sæta rannsókn kleift að leggja fram skriflega 
greinargerð. Eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnunarinnar er ekki skylt að taka tillit til skriflegra 
greinargerða sem berast eftir að fresturinn rennur út fyrir 
samþykkt ákvörðunar um tilvist brots og um eftirlitsráðstafanir 
og álagningu sektar í samræmi við 24. gr. og 36. gr. a reglugerðar 
(EB) nr. 1060/2009.

Eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits stofnunar-
innar getur einnig boðið þeim aðilum sem sæta rannsókn 
sem yfirlit niðurstaðna hefur verið sent til að sækja munnlega 
skýrslugjöf. Aðilarnir sem sæta rannsókn geta notið að-
stoðar lögmanna sinna eða annarra hæfra aðila sem eru sam-
þykktir af eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðs eftir lits-
stofnunarinnar. Munnleg skýrslugjöf skal ekki fara fram opin-
berlega.

5. Sé eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnunarinnar sammála niðurstöðum rannsakandans, skal 
hún upplýsa aðilana sem sæta rannsókn samkvæmt því. Í 
slíkum skilaboðum skal kveða á um hæfilegan frest sem gerir 
aðilanum sem sætir rannsókn kleift að leggja fram skriflega 
greinargerð. Eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnunarinnar er ekki skylt að taka tillit til skriflegra 
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greinargerða sem berast eftir að fresturinn rennur út fyrir 
samþykkt ákvörðunar um tilvist brots og um eftirlitsráðstafanir 
og álagningar sektar í samræmi við 24. gr. og 36. gr. a 
reglugerðar (EB) nr. 1060/2009.

Eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits stofnunar-
innar getur einnig boðið þeim aðilum sem sæta rannsókn 
sem yfirlit niðurstaðna hefur verið sent til að sækja munnlega 
skýrslugjöf. Aðilarnir sem sæta rannsókn geta notið að stoð ar 
lögmanna sinna eða annarra hæfra aðila sem eru sam þykktir 
af eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðs eftir lits stofn un-
arinnar. Munnleg skýrslugjöf skal ekki fara fram opin berlega.

6. Hafi eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits
stofnunarinnar ákveðið að eitt eða fleiri brot, sem eru talin upp í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1060/2009, hafi verið framin
af aðila sem sætir rannsókn og hafi samþykkt að leggja á sekt 
í samræmi við 36. gr. a, skal hún tilkynna án tafar um slíka 
ákvörðun til þess aðila sem sætir rannsókn.

4. gr.

Réttur til að flytja mál sitt fyrir eftirlitsstjórn Evrópsku 
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar að því er  

varðar févíti

Áður en ákvörðun er tekin um að leggja á févíti skv. 1. mgr. 
36. gr. b reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 skal eftirlitsstjórnin
senda yfirlit niðurstaðna til þess aðila sem sætir málsmeðferð 
þar sem grein er gerð fyrir ástæðum þess að álagning févítis sé 
réttlætt og fjárhæð févítis fyrir hvern dag sem ekki er farið að 
ákvæðum. Í yfirliti niðurstaðna skal kveða á um frest sem gerir 
viðkomandi aðila kleift að leggja fram skriflega greinargerð. 
Eftirlitsstjórninni er ekki skylt að taka tillit til skriflegra 
greinargerða sem berast eftir að fresturinn rennur út vegna 
ákvörðunar um févíti.

Þegar lánshæfismatsfyrirtækið eða hlutaðeigandi aðili hafa 
farið að viðeigandi ákvörðun sem um getur í a- til d-lið 1. mgr. 
36. gr. b reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 er ekki lengur hægt að
leggja á févíti.

Eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits stofnunar-
innar getur einnig boðið þeim aðilum sem sæta málsmeðferð að 
sækja munnlega skýrslugjöf. Aðilarnir sem sæta málsmeðferð 
geta notið aðstoðar lögmanna sinna eða annarra hæfra aðila sem 
eru samþykktir af eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunarinnar. Munnleg skýrslugjöf skal ekki fara fram 
opinberlega.

5. gr.

Aðgangur að málsskjölum og notkun skjala

1. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal veita
þeim málsaðilum, sem rannsakandinn eða eftirlitsstjórnin hafa 
sent yfirlit niðurstaðna, aðgang að málsskjölum. Veita skal 
aðgang eftir að tilkynnt hefur verið um yfirlit niðurstaðna.

2. Málsskjöl sem aðgangur er veittur að samkvæmt
þessari grein skal einungis nota að því er varðar lagalega 
eða stjórnsýslumeðferð varðandi beitingu reglugerðar (EB) 
nr. 1060/2009.

6. gr.

Fyrningarfrestur að því er varðar viðurlög

1. Valdheimildir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits stofn-
unarinnar til að leggja sektir á lánshæfismatsfyrirtæki eru með 
fyrirvara um eftirfarandi fyrningarfresti:

a) þrjú ár ef um er að ræða brot sem lágmarksgrunnfjárhæð
fyrirséðu sektarinnar í 2. mgr. 36. gr. a reglugerðar (EB)
nr. 1060/2009 er 50 000 evrur eða minna,

b) fimm ár fyrir öll önnur brot.

2. Tímabilin sem um getur í 1. mgr. skulu hefjast á þeim
degi sem er næst á eftir þeim degi sem brotið er framið. Sé 
hins vegar um áframhaldandi eða endurtekin brot að ræða skulu 
tímabilin talin frá þeim degi er brotinu lýkur.

3. Sérhver aðgerð sem Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftir litsstofnunin grípur til í þeim tilgangi að rannsaka eða 
hefja málsmeðferð, að því er varðar brot á reglugerð (EB) 
nr. 1060/2009, rýfur fyrningarfrestinn vegna álagningar sekta. 
Fyrningarfrestur skal rofinn frá og með þeim degi sem láns
hæfis matsfyrirtækinu eða aðilanum að rannsókninni eða máls
meðferðinni, er tilkynnt um aðgerðina.

4. Í hvert sinn sem fyrningarfrestur er rofinn hefst jafnlangur
frestur að nýju. Fyrningarfresturinn rennur þó út eigi síðar en 
að tvöföldum fyrningarfresti liðnum án þess að Evrópska verð-
bréfa markaðseftirlitsstofnunin hafi ákvarðað sekt. Framlengja 
skal frestinn sem þeim tíma nemur er fyrning var rofin 
skv. 5. mgr..

5. Gera skal hlé á fyrningarfrestinum vegna sekta á meðan
ákvörðun Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar er 
til meðferðar hjá kærunefndinni, í samræmi við 58. gr. reglu-
gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (5) og 
hjá Evrópudómstólnum, í samræmi við 36. gr. e reglugerðar 
(EB) nr. 1060/2009.

7. gr.

Fyrningarfrestir til fullnustu viðurlaga

1. Valdheimildir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits stofn-
un arinnar til fullnustu ákvarðana skv. 36. gr. a og 36. gr. b 
reglu gerðar (EB) nr. 1060/2009 eru með fyrirvara um fyrn-
ingar frest til fimm ára.

2. Fimm ára fresturinn sem um getur í 1. mgr. skal hefjast á
þeim degi sem er næst á eftir þeim degi sem ákvörðunin verður 
endanleg.

3. Gera skal hlé á fyrningarfresti til fullnustu viðurlaga við:

a) tilkynningu Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits stofnunar-
innar til lánshæfismatsfyrirtækis eða annars hlutaðeigandi
aðila vegna ákvörðunar sem breytir upphaflegri fjárhæð
sektarinnar eða févítisins,

b) sérhverja aðgerð Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnunarinnar eða yfirvalds aðildarríkis sem starfar að
beiðni Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar
sem er ætlað að framfylgja greiðslu eða greiðsluskilmálum
og skilyrðum sektarinnar eða févítisins.

(5) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.
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4. Í hvert sinn sem fyrningarfrestur er rofinn hefst jafnlangur 
frestur að nýju.

5. Fyrningarfrestur til fullnustu viðurlaga skal felldur niður 
tímabundið þegar:

a) greiðslufrestur er veittur, 

b) fullnustu greiðslu er frestað uns ákvörðun kærunefndar 
liggur fyrir, í samræmi við 58. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 1095/2010 og Evrópudómstólsins, í samræmi við 
36. gr. e reglugerðar (EB) nr. 1060/2009.

8. gr.

Innheimta sekta og févíta

Fjárhæðir sekta og févíta sem Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin innheimtir skulu lagðar inn á reikning sem 
ber vexti og sem er opnaður af þeim sem annast bókhaldsstjórn 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits stofnunarinnar þar til þær 
verða endanlegar. Í millitíðinni skal ekki færa slíkar fjárhæðir 
í rekstraráætlun Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnun-
arinnar eða skrá þær sem rekstrarfjárhæðir.

Þegar sá sem annast bókhaldsstjórn Evrópsku verðbréfa-
markaðseftirlitsstofnunarinnar hefur komið því á að sektir og/
eða févíti séu endanleg að lokinni niðurstöðu allra mögulegra 
vefenginga, skal hann flytja þessar fjárhæðir með áföllnum 
vöxtum til framkvæmdastjórnarinnar. Þessar fjárhæðir skal 
síðan skrá í fjárlög ESB sem almennar tekjur.

Sá sem annast bókhaldsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunarinnar skal gera þeim sem fer með greiðslu-
heimildir á stjórnarsviði innri markaðar og þjónustu reglulega 
grein fyrir fjárhæðum sekta og févíta sem eru lagðar á og stöðu 
þeirra.

9. gr.

Útreikningur tímabila, dagsetninga og tímamarka

Reglugerð (EBE, KBE) nr. 1182/71 skal gilda um tímabil, 
dagsetningar og fresti.

10. gr.

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 12. júlí 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 forseti.

___________




