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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

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. 3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 2011/61/ESB geta
rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, sem uppfylla skilyrðin sem 
kveðið er á um í 2. mgr. 3. gr. þeirrar tilskipunar valið að
hún taki til þeirra til að njóta ávinnings af réttindunum
sem hún veitir. Með því að velja að tilskipunin taki til
þeirra fellur rekstraraðili sérhæfðra sjóða undir beitingu
tilskipunar 2011/61/ESB í heild sinni.

2) Í tilskipun 2011/61/ESB er kveðið á um málsmeðferð
við veitingu starfsleyfis til rekstraraðila sérhæfðra sjóða.
Gögnin og upplýsingarnar, sem á að láta í té samkvæmt
þeirri málsmeðferð, veita nauðsynlegar upplýsingar um
rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem óskar eftir starfsleyfi og
því ætti að nota sömu gögn og málsmeðferð þegar hann
velur að tilskipunin taki til hans. Það eru engar sérstakar
ástæður í tengslum við valið um að falla undir tilskipunina 
sem myndu réttlæta notkun annarrar málsmeðferðar en
þeirrar sem gildir um rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem hafa 
eignir í stýringu sem eru umfram viðmiðunarfjárhæðina
sem kveðið er á um í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2011/61/
ESB. Af þessum sökum ættu rekstraraðilar sérhæfðra
sjóða, sem velja að tilskipun 2011/61/ESB taki til
þeirra, að fylgja sömu málsmeðferð og komið er á fyrir
rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem skyldaðir eru til að
sækja um starfsleyfi samkvæmt tilskipun 2011/61/ESB.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 132, 16.5.2013, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 202/2016 frá 23. september 
2016 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, 
biður birtingar

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

3) Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, sem hafa rétt til að
velja að tilskipunin taki til þeirra, eru rekstraraðilar
sérhæfðra sjóða sem hafa áður annaðhvort verið skráðir
í samræmi við 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 2011/61/ESB
eða fengið starfsleyfi sem rekstrarfélög verðbréfasjóða
í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og
stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS) (2).
Rétt þykir að komast hjá tvöfaldri skýrslugjöf og gera grein 
fyrir gögnunum og upplýsingunum sem rekstraraðilar
sérhæfðra sjóða hafa þegar lagt fram til lögbærra yfirvalda
samkvæmt málsmeðferð við skráningu og leyfisveitingu,
að því tilskildu að þessi gögn og upplýsingar séu uppfærð.

4) Lögbær yfirvöld ættu að skoða beiðni um að falla undir
tilskipunina og veita leyfi þess efnis samkvæmt sömu
skilyrðum og samkvæmt sömu málsmeðferð og ef um væri 
að ræða rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem hafa eignir í
stýringu sem eru umfram viðeigandi viðmiðunarfjárhæðir
sem kveðið er á um í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2011/61/
ESB.

5) Mikilvægt er að skýra sambandið milli málsmeðferð-
arinnar, sem gildir fyrir þá rekstraraðila sérhæfðra sjóða
sem velja að tilskipunin taki til þeirra, og afturköllun
starfsleyfis sem veitt er rekstraraðilum sérhæfðra
sjóða samkvæmt tilskipun 2011/61/ESB. Rekstraraðili
sérhæfðra sjóða, sem fær starfsleyfi samkvæmt tilskipun
2011/61/ESB og eignir í stýringu hans fara síðan undir
viðmiðunarfjárhæðirnar sem settar eru fram í 2. mgr.
3. gr. tilskipunar 2011/61/ESB, heldur starfsleyfinu og
fellur undir beitingu þeirrar tilskipunar í heild sinni á 
meðan starfsleyfið er ekki afturkallað. Afturköllun starfs
leyfis ætti ekki að gerast sjálfkrafa þegar eignir í stýringu 
rekstraraðila sérhæfðra sjóða, sem hefur starfsleyfi, fara 
undir viðkomandi viðmiðunarfjárhæð, heldur aðeins sam-
kvæmt beiðni rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Af þessum 

(2) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 
(ESB) nr. 447/2013

frá 15. maí 2013

um að koma á málsmeðferð fyrir rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem velja að tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB taki til þeirra (*)
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sökum ætti það ekki að vera mögulegt fyrir rekstraraðila 
sérhæfðra sjóða að óska eftir því að tilskipunin taki til 
hans á meðan hann hefur starfsleyfi samkvæmt tilskipun 
2011/61/ESB, en rekstraraðili sérhæfðra sjóða, sem 
starfsleyfið hefur verið afturkallað fyrir að beiðni hans, 
ætti áfram að geta óskað eftir því að tilskipunin taki til 
hans samkvæmt tilskipun 2011/61/ESB.

6) Tilskipun 2011/61/ESB skuldbindur aðildarríkin til að
beita lögum og stjórnsýslufyrirmælum sem lögleiða þá
tilskipun frá 22. júlí 2013. Beitingu þessarar reglugerðar
er því einnig frestað til sama dags.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Málsmeðferð og skilyrði um að mega falla undir 
tilskipunina

1. Rekstraraðili sérhæfðra sjóða, sem uppfyllir skilyrðin
sem kveðið er á um í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2011/61/ESB 
og velur að tilskipunin taki til hans samkvæmt þeirri tilskipun, 
skal leggja fram umsókn um starfsleyfi til lögbæra yfirvaldsins 
í heimaaðildarríki sínu.

Umsóknin skal fylgja sömu málsmeðferð og kveðið er á um 
í 1.–5. mgr. 7. gr. tilskipunar 2011/61/ESB og ráðstöfununum 
sem samþykktar eru til framkvæmdar henni.

2. Lögbæra yfirvaldið í heimaaðildarríkinu getur veitt
rekstraraðila sérhæfðra sjóða, sem um getur í 1. mgr., 
undanþágu frá því að leggja fram allar upplýsingar og gögn 
sem krafist er skv. 7. gr. tilskipunarinnar, að því tilskildu að 
undanþegnu upplýsingarnar eða gögnin hafi þegar verið lögð 
fram til lögbæra yfirvaldsins til skráningar í samræmi við 
3. mgr. 3. gr. þeirrar tilskipunar eða sem hluti af málsmeðferð
við leyfisveitingu skv. 5. gr. tilskipunar 2009/65/EB og að því 
tilskildu að slíkar upplýsingar og gögn séu enn uppfærð og að 
rekstraraðili sérhæfðra sjóða hafi staðfest það skriflega.

3. Lögbæra yfirvaldið í heimaaðildarríkinu skal veita
starfsleyfi samkvæmt sömu málsmeðferð og kveðið er á um í 
1.–5. mgr. 8. gr. tilskipunar 2011/61/ESB.

2. gr.

Gildistaka og beiting

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

Reglugerð þessi kemur til framkvæmda 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,

José Manuel BARROSO

forseti.

____________




