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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/955 

frá 27. maí 2021 

um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins  

(ESB) 2019/1156 að því er varðar eyðublöð, sniðmát, verklagsreglur og tæknilegar ráðstafanir  

fyrir birtingar og tilkynningar á reglum, gjöldum og þóknunum vegna markaðssetningar og þær 

upplýsingar sem á að senda til að koma upp og viðhalda miðlægu gagnasafni um markaðssetningu 

sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóða yfir landamæri, ásamt eyðublöðum, sniðmátum og  

verklagsreglum fyrir miðlun slíkra upplýsinga (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1156 frá 20. júní 2019 um að auðvelda dreifingu sjóða um 

sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri og um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 345/2013, (ESB) nr. 346/2013 og (ESB)  

nr. 1286/2014 (1), einkum 5. gr. (þriðju undirgrein 3. mgr.), 10. gr. (þriðju undirgrein 3. mgr.) og 13. gr. (þriðju undirgrein  

3. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tryggja ætti að upplýsingarnar sem lögbærum yfirvöldum ber að birta á vefsetrum sínum um gildandi landslög og 

stjórnsýslufyrirmæli sem gilda um markaðssetningarkröfur til sérhæfðra sjóða (AIFs) og verðbréfasjóða (UCITS) séu 

sambærilegar. Lögbær yfirvöld ættu því að nota sniðmát við birtingu slíkra upplýsinga. 

2) Auðvelt aðgengi ætti að vera að samantektum gildandi landslaga og stjórnsýslufyrirmæla sem gilda um markaðssetn-

ingarkröfur til sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóða. Lögbær yfirvöld ættu því að birta þessar samantektir á sama vefsetri 

og þessi gildandi landslög og stjórnsýslufyrirmæli eru birt. Samantektirnar ættu að vera skýrar, gagnorðar og auðskiljan-

legar. 

3) Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða (AIFMs), evrópskra áhættufjármagnssjóða (EuVECA), evrópskra félagslegra fram-

takssjóða (EuSEF) og rekstrarfélög verðbréfasjóða (UCITS) ættu að geta metið fyrirfram heildarkostnað af starfsemi 

sem nær yfir landamæri innan hvers aðildarríkis. Til að tryggja samanburðarhæfi þóknana og gjalda sem lögbær yfirvöld 

leggja á fyrir að sinna skyldum sínum í tengslum við slíka starfsemi sem nær yfir landamæri ætti að setja þessar 

þóknanir og gjöld, eða nauðsynlega þætti til útreiknings slíkra þóknana og gjalda, fram í formi töflu. 

4) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ætti að geta sannreynt hvort hún hefur fengið allar upplýsingar um þau 

ákvæði landslaga sem gilda um markaðssetningarkröfur til sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóða og samantektir á þeim og 

upplýsingar um þóknanir og gjöld sem lögð eru á í tengslum við starfsemi rekstraraðila sérhæfðra sjóða, evrópskra 

áhættufjármagnssjóða, evrópskra félagslegra framtakssjóða og rekstrarfélaga verðbréfasjóða, sem nær yfir landamæri. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ætti einnig að geta sannreynt hvort upplýsingarnar eru fullnægjandi og 

uppfærðar. Lögbær yfirvöld ættu því að nota stöðluð eyðublöð er þau tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni um tenglana á vefsetrin þar sem finna má þessar upplýsingar.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 211, 15.6.2021, bls. 30. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2022 

frá 10. Júní 2022 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-

bandsins nr. 66, 13.10.2022, bls. 35. 

(1) Stjtíð. ESB L 188, 12.7. 2019, bls. 55. 
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5) Bæði Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og lögbæru yfirvöldin ættu að tilnefna einn tengilið sem sendir og 

tekur við upplýsingum um tengla á vefsetur þar sem upplýsingar um ákvæði landslaga sem gilda um markaðssetningar-

kröfur til sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóða eru birtar. 

6) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal skv. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1156 birta á vefsetri sínu, 

eigi síðar en 2. febrúar 2022, miðlægt gagnasafn sem inniheldur alla sérhæfða sjóði, rekstraraðila sérhæfðra sjóða, 

rekstraraðila evrópskra félagslegra framtakssjóða, rekstraraðila evrópskra áhættufjármagnssjóða, verðbréfasjóði og 

rekstrarfélög verðbréfasjóða sem eru markaðssett í aðildarríki öðru en heimaaðildarríki sínu. Upplýsingarnar sem lögbær 

yfirvöld veita skal færa í þetta miðlæga gagnasafn eigi síðar en fimm virkum dögum eftir lok hvers ársfjórðungs sem 

lýkur 31. mars, 30. júní, 30. september og 31. desember. Því ættu kröfur varðandi veitingu slíkra upplýsinga af hálfu 

lögbærra yfirvalda í miðlæga gagnasafninu ekki að koma til framkvæmda fyrr en 2. febrúar 2022. 

7) Til að tilkynningagáttin sem um getur í 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1156 virki snurðulaust er nauðsynlegt að 

gera tæknilegar ráðstafanir til að hægt sé að upphala fylgigögnum í tilkynningargáttina. Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin skal tryggja heildstæðni, heilleika og leynd upplýsinganna sem eru í tilkynningagáttinni. 

8) Ákvæðin í þessari reglugerð eru nátengd þar sem í þeim eru sett fram stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir 

tilkynningu upplýsinga til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um dreifingu sérhæfðra sjóða og 

verðbréfasjóða yfir landamæri og birtingu lögbærra yfirvalda á slíkum upplýsingum á vefsetrum sínum. Til að tryggja 

samræmi í því hvernig stöðluðu eyðublöðin eru sett fram og vegna þess að efnisleg innri tengsl eru á milli ákvæða 

þessarar reglugerðar þykir rétt að hafa þessi ákvæði í einni reglugerð. 

9) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

10) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlits-

stöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti 

hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1095/2010 (2). Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur þó ekki haft samráð um drögin að tæknilegu 

framkvæmdarstöðlunum sem tilgreina stöðluðu eyðublöðin, sniðmátin og verklagsreglurnar um sendingu upplýsinga frá 

lögbærum landsyfirvöldum í tengslum við ákvæði landslaga sem gilda um markaðssetningarkröfur og í tengslum við 

eftirlitsgjöld og -þóknanir vegna starfsemi rekstraraðila sérhæfðra sjóða, evrópskra áhættufjármagnssjóða, evrópskra 

félagslegra framtakssjóða og rekstrarfélaga verðbréfasjóða, sem nær yfir landamæri og drögin að tæknilegu 

framkvæmdarstöðlunum sem tilgreina upplýsingarnar sem lögbæru yfirvöldin skulu senda og eyðublöðin, sniðmátin og 

verklagsreglurnar um sendingu upplýsinga frá lögbærum yfirvöldum til Evrópsku verðbréfamarkaðseftir-

litsstofnunarinnar í þeim tilgangi að koma á fót og viðhalda miðlægu gagnasafni um markaðssetningu sérhæfðra sjóða 

og verðbréfasjóða yfir landamæri og um tæknilegar ráðstafanir fyrir virkni tilkynningagáttarinnar þar sem verulega 

óhóflegt væri að leita eftir áliti hagsmunaaðila á ákvæðum sem aðeins hafa áhrif á Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunina og lögbær yfirvöld. 

11) Beitingu ákvæða þessarar reglugerðar um birtingu landsákvæða um markaðssetningarkröfur ætti að samræma við 

daginn þegar 4. og 5. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1156, sem tengjast þeirri skyldu, koma til framkvæmda. Beitingu 

ákvæða þessarar reglugerðar um upplýsingar sem skal senda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í þeim 

tilgangi að koma á fót og viðhalda miðlægu gagnasafni ætti að samræma við dagsetninguna sem um getur í 1. mgr.  

12. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1156 sem tengist þeirri skyldu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Birting ákvæða landslaga um markaðssetningarkröfur 

1. Lögbær yfirvöld skulu birta á vefsetri sínu þær upplýsingar sem um getur í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1156 

með því að nota sniðmátið sem sett er fram í I. viðauka þessarar reglugerðar.  

  

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2009/77/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84). 
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2. Lögbær yfirvöld skulu birta þær upplýsingar sem um getur í fyrstu undirgrein, annaðhvort í heild sinni á til þess ætlaðri 

vefsíðu á vefsetrum þeirra eða á sérstökum vefsíðum þar sem upplýsingarnar sem um getur í þessari málsgrein eru settar fram 

fyrir annars vegar sérhæfða sjóði og hins vegar verðbréfasjóði. 

3. Lögbær yfirvöld skulu birta samantektir á þeim upplýsingum sem um getur í 1. mgr. á skýran, gagnorðan og auðskilj-

anlegan hátt, með því að nota sniðmátið sem sett er fram í II. viðauka þessarar reglugerðar. Þessar samantektir skal birta á sömu 

vefsíðu og upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr., annaðhvort efst eða neðst á þeirri vefsíðu. 

2. gr. 

Birting upplýsinga um þóknanir eða gjöld sem lögbær yfirvöld leggja á fyrir að sinna skyldum sínum í tengslum við 

starfsemi rekstraraðila sérhæfðra sjóða, evrópskra áhættufjármagnssjóða, evrópskra félagslegra framtakssjóða og 

verðbréfasjóða yfir landamæri 

Lögbær yfirvöld skulu birta upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1156, aðgreindar fyrir hverja 

tegund gjalds eða þóknunar, með því að nota sniðmátið sem sett er fram í III. viðauka þessarar reglugerðar. 

3. gr. 

Tilkynningar til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar 

1. Lögbær yfirvöld skulu tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um tenglana á vefsetur sín þar sem 

upplýsingarnar sem um getur í 1. gr. eru birtar og um allar breytingar á þeim tenglum og á upplýsingunum sem birtar eru á 

viðkomandi vefsíðum með því að nota sniðmátin sem sett eru fram í IV. viðauka. 

2. Lögbær yfirvöld skulu tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um tenglana á vefsetur sín þar sem 

upplýsingarnar sem um getur í 2. gr. eru birtar og um allar breytingar á þeim tenglum og á upplýsingunum sem birtar eru á 

viðkomandi vefsíðum með því að nota sniðmátin sem sett eru fram í V. viðauka. 

3. Lögbær yfirvöld skulu tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um allar breytingar á tenglunum og þeim 

upplýsingum sem um getur í 1. og 2. mgr. innan 10 virkra daga frá því að breytingarnar eru gerðar á vefsetri lögbæra 

yfirvaldsins. 

4. gr. 

Einn tengiliður 

1. Að því er varðar tilkynningarnar sem um getur í 3. gr. skal hvert lögbært yfirvald tilnefna einn tengilið fyrir sendingu 

upplýsinganna og samskipti um hvers konar mál sem tengjast framlagningu slíkra upplýsinga. 

2. Lögbær yfirvöld skulu tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um eina tengiliðinn sem um getur í 1. mgr. 

3. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal tilnefna einn tengilið fyrir móttöku upplýsinganna sem um getur í 1. og 

2. gr. og samskipti um hvers konar mál sem tengjast móttöku þeirra upplýsinga sem um getur í þessari grein. 

4. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal tilkynna lögbærum yfirvöldum um eina tengiliðinn sem um getur í  

3. mgr. 
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5. gr. 

Upplýsingar sem skal senda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í þeim tilgangi að koma á fót og viðhalda 

miðlæga gagnasafninu um markaðssetningu sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóða yfir landamæri 

1. Í þeim tilgangi að koma á fót og viðhalda miðlæga gagnasafninu sem um getur í 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2019/1156 

skulu lögbær yfirvöld í heimaaðildarríkjum senda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýsingarnar sem 

tilgreindar eru í töflu 1 í VI. viðauka við þessa reglugerð og allar uppfærslur á þeim á ársfjórðungsgrundvelli. 

2. Lögbær yfirvöld í heimaaðildarríkjum skulu senda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýsingarnar sem um 

getur í 1. mgr. eigi síðar en fimm virkum dögum eftir lok hvers ársfjórðungs sem lýkur 31. mars, 30. júní, 30. september og  

31. desember. 

6. gr. 

Tæknilegar ráðstafanir fyrir virkni tilkynningagáttarinnar sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin  

kemur á fót 

1. Lögbær yfirvöld skulu senda upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 5. gr. á almennu XML-sniði með því að nota 

reitasniðið sem mælt er fyrir um í töflu 2 í VI. viðauka. 

2. Lögbær yfirvöld skulu senda skjölin sem um getur í 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1156 rafrænt um 

tilkynningagáttina sem komið er á fót af Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í samræmi við 2. mgr. 13. gr. þeirrar 

reglugerðar. 

3. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal tryggja heildstæðni, heilleika og trúnað upplýsinganna sem um getur í  

1. og 2. mgr. við sendingu um tilkynningagáttina. 

4. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal tryggja að tilkynningagáttin sem um getur í 2. mgr. vinni og athugi á 

sjálfvirkan hátt allar sendar upplýsingar og fylgigögn og sendi lögbæra yfirvaldinu sem sendir endurgjöf um hvort sendingin 

hafi tekist og um allar villur sem komu upp við þá sendingu. 

7. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

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

Ákvæði 1. gr. og 1. mgr. 3. gr. koma til framkvæmda frá og með 2. ágúst 2021 og ákvæði 5. gr. koma til framkvæmda frá og 

með 2. febrúar 2022. 

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

Gjört í Brussel 27. maí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Sniðmát fyrir birtingu ákvæða landslaga um markaðssetningarkröfur til sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóða 

[Tilgreina skal dagsetninguna þegar upplýsingunum var síðast breytt] 

Á þessari síðu má finna upplýsingar um landslög og stjórnsýslufyrirmæli sem gilda um þær markaðssetningarkröfur sem um 

getur í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1156 frá 20. júní 2019 um að auðvelda dreifingu 

sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri. 

Markaðssetningarkröfur til verðbréfasjóða 

(Færa skal inn uppfærðar og tæmandi upplýsingar um gildandi landslög og stjórnsýslufyrirmæli um markaðssetningarkröfur 

til verðbréfasjóða, þ.m.t. tengla á óstyttar útgáfur þessara laga og stjórnsýslufyrirmæla) 

Upplýsingarnar skulu innihalda a.m.k. eftirfarandi flokka reglna sem gilda um: 

a) snið og inntak markaðsefnis, þ.m.t. tilgreiningu á þeim upplýsingum og skjölum sem tilkynna skal til lögbæra 

yfirvaldsins áður en markaðssetning hefst, 

b) sannprófun lögbæra yfirvaldsins á markaðsefni, 

c) kvaðir um skýrslugjöf í tengslum við markaðssetningu, 

d) reglur um leyfi til að stunda viðskipti yfir landamæri innan EES, 

e) afturköllun tilkynninga um ráðstafanir vegna markaðssetningar, 

f) aðrar reglur sem gilda um markaðssetningu verðbréfasjóða innan lögsögu lögbærs yfirvalds [eftir atvikum]. 

Fyrirvari: [Heiti lögbærs yfirvalds] hefur gert viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að upplýsingarnar um þau ákvæði 

landslaga sem gilda um markaðssetningarkröfur til verðbréfasjóða í [heiti aðildarríkisins] sem eru á þessari vefsíðu séu 

uppfærðar og tæmandi. [Heiti lögbærs yfirvalds] ber ekki ábyrgð á að viðhalda ytri vefsetrum og ber ekki ábyrgð á villum eða 

ef eitthvað vantar á ytri vefsetrum sem tenglar á þessari vefsíðu vísa á. 

Markaðssetningarkröfur til sérhæfðra sjóða 

(Færa skal inn uppfærðar og tæmandi upplýsingar um gildandi landslög og stjórnsýslufyrirmæli um markaðssetningu 

sérhæfðra sjóða, þ.m.t. tengla á óstytta útgáfu þessara laga og stjórnsýslufyrirmæla). Ef um er að ræða sértæk ákvæði sem 

gilda um markaðssetningu tiltekinna flokka sérhæfðra sjóða (t.d. sérhæfðra fasteignasjóða, sérhæfðra sjóða með óskráð 

hlutabréf o.s.frv.), skal færa inn viðeigandi landslög og stjórnsýslufyrirmæli fyrir hvern þessara flokka. 

Upplýsingarnar skulu innihalda a.m.k. eftirfarandi flokka reglna sem gilda um: 

a) fyrirframleyfi til markaðssetningar, 

b) snið og inntak markaðsefnis, þ.m.t. tilgreiningu á þeim upplýsingum og skjölum sem tilkynna skal til lögbæra 

yfirvaldsins áður en markaðssetning hefst, 

c) sannprófun lögbæra yfirvaldsins á markaðsefni, 

d) markaðssetningu til almennra fjárfesta eða til fagfjárfesta, 

e) kvaðir um skýrslugjöf í tengslum við markaðssetningu, 

f) reglur um leyfi til að stunda viðskipti yfir landamæri innan EES, 

g) dreifingu sjóða með staðfestu í þriðja landi samkvæmt landsbundnu fyrirkomulagi um lokað útboð [eftir atvikum], 

h) dreifingu opinna sérhæfðra sjóða og lokaðra sérhæfðra sjóða, 

i) afturköllun tilkynninga um ráðstafanir vegna markaðssetningar, 

j) aðrar reglur sem gilda um markaðssetningu sérhæfðra sjóða innan lögsögu lögbærs yfirvalds [eftir atvikum]. 

Fyrirvari: [Heiti lögbærs yfirvalds] hefur gert viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að upplýsingarnar um þau ákvæði 

landslaga sem gilda um markaðssetningarkröfur til sérhæfðra sjóða í [heiti aðildarríkisins] sem eru á þessari vefsíðu séu 

uppfærðar og tæmandi. [Heiti lögbærs yfirvalds] ber ekki ábyrgð á að viðhalda ytri vefsetrum og ber ekki ábyrgð á villum eða 

ef eitthvað vantar á ytri vefsetrum sem tenglar á þessari vefsíðu vísa á. 
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Aðrar kröfur* 

Til viðbótar við ákvæðin sem um getur hér að ofan, sem sett eru fram sérstaklega fyrir markaðssetningu [verðbréfasjóða/ 

sérhæfðra sjóða/verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða], geta verið önnur lagaákvæði sem gilda við markaðssetningu þeirra í 

[heiti aðildarríkis], þrátt fyrir að þau séu ekki sérstaklega sniðin að markaðssetningu [verðbréfasjóða/sérhæfðra sjóða/ 

verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða], með hliðsjón af stöðu þeirra sem taka þátt í markaðssetningu hluta eða hlutdeildar-

skírteina í [verðbréfasjóðum/sérhæfðum sjóðum/verðbréfasjóðum og sérhæfðum sjóðum]. Markaðssetning í [heiti 

aðildarríkis] getur hrint af stað beitingu annarra krafna, s.s. [tilgreina skal viðkomandi hluta landslaga sem gæti gilt]. 

Fyrirvari: Eftirfarandi listi yfir landslög sem gætu gilt er ekki tæmandi og [heiti lögbærs yfirvalds] ber ekki ábyrgð á því ef 

eitthvað vantar á listann. Eftirlit með kröfunum sem leiða af þessum lögum fellur ekki undir eftirlit [heiti lögbæra 

yfirvaldsins]. Leggja ætti mat á gildissvið þessara krafna og annarra lagaskilyrða áður en markaðssetning eða fjárfesting í 

[verðbréfasjóði/sérhæfðum sjóði/verðbréfasjóði og sérhæfðum sjóði] fer fram. Ef um óvissu er að ræða ættu þeir sem 

markaðssetja eða fjárfesta í verðbréfasjóðum eða sérhæfðum sjóðum að leita eftir óháðri ráðgjöf í samræmi við gildandi 

kröfur um þeirra eigin stöðu. 

* Ef markaðssetningarkröfur verðbréfasjóða og markaðssetningarkröfur sérhæfðra sjóða eru birtar á aðgreindum 

vefsetrum lögbærs yfirvalds skal birta „aðrar kröfur“ á báðum síðum. 
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II. VIÐAUKI 

Sniðmát fyrir birtingu samantekta á ákvæðum landslaga um markaðssetningarkröfur fyrir sérhæfða sjóði og 

verðbréfasjóði 

[Tilgreina skal dagsetninguna þegar upplýsingunum var síðast breytt ef þessi samantekt er birt á annarri vefsíðu en 

upplýsingarnar í I. viðauka] 

Samantekt markaðssetningarkrafna fyrir verðbréfasjóði 

(Færa skal inn samantekt markaðssetningarkrafna til verðbréfasjóða, þar sem sérstaklega eru tilgreindar reglur sem gilda 

um: 

a) tilkynningu og fyrirframsamþykki á markaðsefni, 

b) allar aðrar kröfur vegna markaðssetningar verðbréfasjóða sem lögbæra yfirvaldið telur viðeigandi [eftir atvikum]). 

Samantekt markaðssetningarkrafna til sérhæfðra sjóða 

(Færa skal inn samantekt markaðssetningarkrafna til sérhæfðra sjóða þar sem sérstaklega eru tilgreindar reglur sem gilda 

um: 

a) tilkynningu og fyrirframsamþykki á markaðssetningu, 

b) tilkynningu og fyrirframsamþykki á markaðsefni, 

c) markaðssetningu sem beinist að almennum fjárfestum eða fagfjárfestum, 

d) viðbótarkröfur sem gilda sérstaklega um markaðssetningu tiltekinna flokka sérhæfðra sjóða samkvæmt landslögum (t.d. 

sérhæfða sjóði með óskráð hlutabréf eða sérhæfða fasteignasjóði), 

e) allar aðrar kröfur vegna markaðssetningar sérhæfðra sjóða sem lögbæra yfirvaldið telur viðeigandi [eftir atvikum].) 
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III. VIÐAUKI 

Sniðmát fyrir birtingu eftirlitsgjalda og -þóknana 

[Tilgreina skal dagsetninguna þegar upplýsingunum var síðast breytt] 

Á þessari síðu eru upplýsingar um þóknanir og gjöld sem [heiti lögbærs yfirvalds] leggur á fyrir að sinna skyldum sínum 

vegna starfsemi rekstraraðila sérhæfðra sjóða, evrópskra félagslegra framtakssjóða, evrópskra áhættufjármagnssjóða og 

rekstrarfélaga verðbréfasjóða, sem nær yfir landamæri sem um getur í 1. mgr. 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2019/1156 frá 20. júní 2019 um að auðvelda dreifingu sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri. 

[Lögbær yfirvöld skulu nota þetta sniðmát til að birta allar þóknanir og öll gjöld sem þau leggja á fyrir að sinna skyldum 

sínum vegna starfsemi rekstraraðila sérhæfðra sjóða, evrópskra félagslegra framtakssjóða, evrópskra áhættufjármagnssjóða 

og rekstrarfélaga verðbréfasjóða, sem nær yfir landamæri, þar sem þóknanir og gjöld eru sundurliðuð m.a., í eftirfarandi 

flokka, eftir því sem við á]. 

Þóknanir og gjöld vegna starfsemi sem nær yfir landamæri* 

a) skráningargjöld, 

b) gjöld vegna tilkynningar á skjölum og fyrir allar síðari uppfærslur á fyrirframtilkynningum, 

c) gjöld vegna leyfis til að stunda viðskipti yfir landamæri innan EES, 

d) gjöld vegna stjórnunar, 

e) öll önnur gjöld eða þóknanir sem komið er á samkvæmt lögum aðildarríkis [eftir atvikum]. 

Þóknanir og gjöld vegna markaðssetningar yfir landamæri* 

a) formarkaðssetningargjöld, 

b) skráningargjöld, 

c) gjöld vegna tilkynningar á skjölum og fyrir allar síðari uppfærslur á fyrirframtilkynningum, 

d) gjöld vegna leyfis til að stunda viðskipti yfir landamæri innan EES, 

e) gjöld vegna afturköllunar tilkynningar, 

f) öll önnur gjöld eða þóknanir sem komið er á samkvæmt lögum aðildarríkis 

[eftir atvikum]. 

* Ef hvorki gjöld né þóknanir eru lagðar á í tengslum við flokkana hér að ofan skal eftirfarandi fyrirvari látinn fylgja: 

„[Heiti lögbærs yfirvalds] leggur hvorki á gjöld né þóknanir í tengslum við [flokkur viðkomandi starfsemi]“. 

[Til viðbótar við listann yfir gjöld og þóknanir sem þau leggja á fyrir að sinna skyldum sínum í tengslum við rekstraraðila 

sérhæfðra sjóða, evrópskra félagslegra framtakssjóða, evrópskra áhættufjármagnssjóða og rekstrarfélög verðbréfasjóða, 

sem settur er fram hér á eftir, geta lögbær yfirvöld veitt almennar upplýsingar um uppbyggingu þessara gjalda og þóknana.] 

 

Sniðmát fyrir gjöld og þóknanir 

(Heiti eða stutt lýsing á gjaldi eða þóknun) 

(Lagagrundvöllur og tengill á óstytta útgáfu viðkomandi lagatexta) (Aðili sem ber ábyrgð á greiðslu gjalds eða þóknunar) 

(Starfsemi sem ber gjöld eða þóknun) 

(Lýsing á uppbyggingu gjalds eða þóknunar, þ.m.t. m.a. eftirfarandi upplýsingar: 

a) Fjárhæð – ef hún er sett fram sem föst fjárhæð – eða aðferð við útreikning gjalds eða þóknunar – þ.m.t. einkum 

hundraðshluti, grundvöllur útreiknings og tilgreining, eftir því sem við á, á lágmarks- eða hámarksfjárhæð gjalds eða 

þóknunar, ásamt dæmi, 

b) hvort um sé að ræða upphafsgjald eða -þóknun eða hlaupandi gjald eða þóknun og, eftir því sem við á, tíðni álagningar, 

c) gjalddagi gjalds eða þóknunar og 

d) allar viðbótarupplýsingar.) 

(Lögbær yfirvöld geta veitt viðbótarupplýsingar um uppbyggingu, tíðni eða útreikningsaðferð gjalds eða þóknunar. Ef 

yfirvaldið telur að upplýsingarnar sem er að finna í línunum hér að ofan gætu verið óskýrar eða misvísandi er skylt að veita 

viðbótarupplýsingar.) 
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Fyrirvari: Gjöldin eða þóknanirnar í listanum hér að ofan eru þau sem [heiti lögbæra yfirvaldsins] leggur á. Markaðssetning 

verðbréfasjóðs eða sérhæfðs sjóðs í [heiti aðildarríkis] getur þó haft í för með sér annan kostnað í tengslum við 

stjórnsýsluskuldbindingar, ráðgjöf þriðja aðila eða viðskiptaþróun. [Heiti lögbærs yfirvalds] ber ekki ábyrgð á að viðhalda 

ytri vefsetrum og ber ekki ábyrgð á villum eða ef eitthvað vantar á ytri vefsetrum sem tenglar á þessari vefsíðu vísa á. 
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IV. VIÐAUKI 

Sniðmát fyrir sendingu upplýsinga skv. 1. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar 

Eyðublað fyrir sendingu upplýsinga í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2019/1156 

FRÁ: 

Aðildarríki: 

Lögbært yfirvald: 

Tilnefndur tengiliður: 

Tölvupóstfang: 

(Upphafleg tilkynning) 

Ágæti viðtakandi, 

Í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1156 frá 20. júní 2019 um að auðvelda 

dreifingu sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri eru hér með veittar þær upplýsingar sem um getur í því ákvæði, 

þ.e.: 

— tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] þar sem birtar eru upplýsingar um gildandi landslög og stjórnsýslufyrirmæli 

sem gilda um markaðssetningarkröfur til sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóða og samantektir á þeim og 

— samantekt markaðssetningarkrafna til birtingar á vefsetri Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. 

Þessar upplýsingar má finna í eftirfarandi töflu. 

Tenglar á vefsetur lögbæra yfirvaldsins 

Tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] þar sem 

upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/1156 eru birtar á [tilgreina skal tungumálið sem 

tíðkast innan alþjóðafjármálageirans]. 

[Setja skal inn tengil] 

(Eftir atvikum) Tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] 

þar sem upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 5. gr. 

reglugerðar (ESB) 2019/1156 eru birtar á [tilgreina skal hitt 

tungumálið]. 

[Setja skal inn tengil] 

Samantekt markaðssetningarkrafna 

Samantekt markaðssetningarkrafna sem um getur í 1. mgr.  

5. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1156 á [tilgreina skal 

tungumálið sem tíðkast innan alþjóðafjármálageirans] 

[Færa skal inn samantekt markaðssetningarkrafna] 

Samantekt markaðssetningarkrafna sem um getur í 1. mgr.  

5. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1156 á [tilgreina skal hitt 

tungumálið] 

[Færa skal inn samantekt markaðssetningarkrafna] 

Virðingarfyllst, 

[Undirskrift] 

(Ef tilkynningin varðar breytingu á upplýsingum sem áður voru tilkynntar) 
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Ágæti viðtakandi, 

Í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1156 tilkynnist hér með um breytingu á upplýsingunum sem um getur í 

þessu ákvæði, þ.e. (annaðhvort) á tenglinum á vefsetur [heiti yfirvalds] þar sem upplýsingarnar um gildandi landslög og 

stjórnsýslufyrirmæli um markaðssetningarkröfur til sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóða og samantektir á þeim eru birtar, 

(og/eða) samantekt á markaðssetningarkröfum til birtingar á vefsetri Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. 

Í töflunni hér fyrir neðan er að finna upplýsingar um breytinguna sem gerð er [dagsetningin þegar breytingin var gerð á 

vefsetri lögbæra yfirvaldsins]. 

Tenglar á vefsetur lögbærra yfirvalda 

Fyrri tengill Uppfærður tengill 

Tengill á vefsetur [heiti lögbær yfirvalds] þar sem 

upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/1156 voru birtar á [tilgreina skal tungumálið 

sem tíðkast innan alþjóðafjármálageirans]: 

[Færa skal inn fyrri tengil] 

Uppfærður tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] þar 

sem upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/1156 eru birtar á [tilgreina skal tungumálið sem 

tíðkast innan alþjóðafjármálageirans]. 

[Færa skal inn uppfærðan tengil] 

Tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] þar sem 

upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/1156 voru birtar á [tilgreina skal hitt 

tungumálið]: 

[Færa skal inn uppfærðan tengil] 

Uppfærður tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] þar 

sem upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/1156 eru birtar á [tilgreina skal hitt tungumálið]. 

[Færa skal inn fyrri tengil] 

Og/eða 

Samantekt markaðssetningarkrafna 

Fyrri samantekt markaðssetningarkrafna Uppfærð samantekt markaðssetningarkrafna 

Fyrri útgáfa af samantekt markaðssetningarkrafna sem birt 

var á [tilgreina skal tungumálið sem tíðkast innan alþjóða-

fjármálageirans]: 

Uppfærð útgáfa af samantekt markaðssetningarkrafna sem 

birt var á [tilgreina skal tungumálið sem tíðkast innan 

alþjóðafjármálageirans]: 

[Færa skal inn fyrri útgáfu af samantekt markaðssetningar-

krafna] 

[Færa skal inn uppfærða útgáfu af samantekt markaðssetn-

ingarkrafna] 

Fyrri útgáfa af samantekt markaðssetningarkrafna sem birt 

var á [tilgreina skal hitt tungumálið]: 

Uppfærð útgáfa af samantekt markaðssetningarkrafna sem 

birt var á [tilgreina skal hitt tungumálið]: 

[Færa skal inn fyrri útgáfu af samantekt markaðssetningar-

krafna] 

[Færa skal inn uppfærða útgáfu af samantekt markaðssetn-

ingarkrafna] 

Virðingarfyllst, 

[Undirskrift] 
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V. VIÐAUKI 

Sniðmát fyrir tilkynningu upplýsinga skv. 2. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar 

Eyðublað fyrir sendingu upplýsinga í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2019/1156 

FRÁ: 

Aðildarríki: 

Lögbært yfirvald: 

Tilnefndur tengiliður: 

Tölvupóstfang: 

Ágæti viðtakandi, 

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1156 frá 20. júní 2019 um að auðvelda 

dreifingu sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri eru hér með veittar þær upplýsingar sem um getur í þessu 

ákvæði, þ.e. tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] þar sem birtar eru upplýsingar um gjöld og þóknanir sem lagðar eru á 

í [aðildarríki] í tengslum við starfsemi rekstraraðila sérhæfðra sjóða, evrópskra áhættufjármagnssjóða, evrópskra félagslegra 

framtakssjóða og rekstrarfélaga verðbréfasjóða, sem nær yfir landamæri. 

Tenglar á vefsetur lögbærra yfirvalda 

Tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] þar sem 

upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 10. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/1156 eru birtar á [tilgreina skal tungumálið sem 

tíðkast innan alþjóðafjármálageirans]. 

[Setja skal inn tengil] 

(Eftir atvikum) Tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] 

þar sem upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 10. gr. 

reglugerðar (ESB) 2019/1156 eru birtar á [tilgreina skal hitt 

tungumálið]. 

[Setja skal inn tengil] 

(Ef tilkynningin varðar breytingu á upplýsingum sem áður voru tilkynntar) 

Ágæti viðtakandi, 

Hér með eru tilkynntar breytingar á upplýsingunum sem um getur í 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1156, þ.e. á tengli 

á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] þar sem birtar eru upplýsingar um gjöld og þóknanir sem lagðar eru á í [aðildarríki] í 

tengslum við starfsemi rekstraraðila sérhæfðra sjóða, evrópskra áhættufjármagnssjóða, evrópskra félagslegra framtakssjóða 

og verðbréfasjóða, sem nær yfir landamæri. 

(Eftir atvikum) Hér með eru tilkynntar breytingar á upplýsingunum sem birtar eru á vefsetri [heiti lögbærs yfirvalds] að því 

er varðar eftirlitsgjöld og -þóknanir sem lagðar eru á í [aðildarríki] í tengslum við starfsemi rekstraraðila sérhæfðra sjóða, 

evrópskra áhættufjármagnssjóða, evrópskra félagslegra framtakssjóða og rekstrarfélaga verðbréfasjóða, sem nær yfir 

landamæri. 

Í töflunni hér fyrir neðan er að finna upplýsingar um breytinguna sem gerð er [dagsetningin þegar breytingin var gerð á 

vefsetri lögbæra yfirvaldsins]. 

Tenglar á vefsetur lögbærra yfirvalda 

Fyrri tengill Uppfærður tengill 

Tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] þar sem 

upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 10. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/1156 voru birtar á [tilgreina skal tungumálið 

sem tíðkast innan alþjóðafjármálageirans]: 

[Færa skal inn fyrri tengil] 

Uppfærður tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] þar sem 

upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 10. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/1156 eru birtar á [tilgreina skal tungumálið sem 

notað er innan alþjóðafjármálageirans]. 

[Færa skal inn uppfærðan tengil] 
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(Eftir atvikum) Tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] 

þar sem upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 10. gr. 

reglugerðar (ESB) 2019/1156 voru birtar á [tilgreina skal 

hitt tungumálið]: 

[Færa skal inn fyrri tengil] 

(Eftir atvikum) Tengill á vefsetur [heiti lögbærs yfirvalds] þar 

sem upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 10. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/1156 eru birtar á [tilgreina skal hitt tungumálið]: 

[Færa skal inn uppfærðan tengil] 

Og/eða 

Upplýsingar um eftirlitsgjöld og -þóknanir 

Fyrri eftirlitsgjöld og -þóknanir Uppfærð eftirlitsgjöld og -þóknanir 

Fyrri upplýsingar um eftirlitsgjöld og -þóknanir: Uppfærðar upplýsingar um eftirlitsgjöld og -þóknanir: 

[Færa skal inn fyrri upplýsingar um eftirlitsgjöld og  

-þóknanir] 

[Færa skal inn uppfærðar upplýsingar um eftirlitsgjöld og  

-þóknanir] 

Virðingarfyllst, 

[Undirskrift] 
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VI. VIÐAUKI 

GÖGN SEM SKAL VEITA EVRÓPSKU VERÐBRÉFAMARKAÐSEFTIRLITSSTOFNUNINNI TIL AÐ KOMA Á FÓT OG VIÐHALDA MIÐLÆGU GAGNASAFNI UM MARKAÐSSETNINGU 

SÉRHÆFÐRA SJÓÐA OG VERÐBRÉFASJÓÐA YFIR LANDAMÆRI 

Tafla 1 

Reitir sem skal tilkynna 

Númer Reitur Innihald sem skal koma fram Staðlar og snið sem nota skal 

1 Heiti sjóðs Fullt heiti sjóðs. {ALPHANUM-350} 

2 Landsauðkenniskóði sjóðs Einkvæmt auðkenni sjóðs. {ALPHANUM-35} 

3 LEI-auðkenni sjóðs LEI-auðkenni sjóðs. {LEI} 

4 ISIN-númer hlutabréfaflokks Alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa hlutabréfaflokks. {ISIN} 

5 Heiti rekstrarfélagsins Fullt heiti rekstrarfélags. {ALPHANUM-350} 

6 LEI-auðkenni rekstrarfélags LEI-auðkenni rekstrarfélags. {LEI} 

7 Landsauðkenniskóði rekstrarfélags sjóðs Einkvæmt auðkenni rekstrarfélags sjóðs sem úthlutað er 

af lögbæru yfirvaldi. 

{ALPHANUM-35} 

8 Tegund sjóðs Tegund sjóðs. Valið úr lista fyrirframskilgreindra reita: 

— [UCIT] fyrir verðbréfasjóði 

— [AIFS] fyrir sérhæfða sjóði 

— [ESEF] fyrir evrópska félagslega framtakssjóði 

— [EVCA] fyrir evrópska áhættufjármagnssjóði 

— [LTIF] fyrir evrópska langtímafjárfestingarsjóði 

9 Sendiaðildarríki Heiti aðildarríkisins sem sendir upplýsingarnar. {COUNTRYCODE_2} 

10 Gistiaðildarríki Lögbær yfirvöld skulu tilgreina öll gistiaðildarríki sem 

tilkynnt hefur verið að markaðssetning muni fara fram í. 

{COUNTRYCODE_2} 

11 Dagsetning tilkynningar Fyrir hvert gistiaðildarríki skal lögbæra yfirvaldið 

tilgreina hvenær það sendi lögbæra yfirvaldinu í 

gistiaðildarríkinu tilkynninguna um markaðssetningu 

sjóðsins. 

{DATEFORMAT} 
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12 Dagsetning afturköllunar á tilkynningu Fyrir hvert gistiaðildarríki skal lögbæra yfirvaldið 

tilgreina hvenær það sendi lögbæra yfirvaldinu í 

gistiaðildarríkinu afturköllun tilkynningar um 

markaðssetningu sjóðsins. 

{DATEFORMAT} 

13 Tilkynningarskjölin eins og um getur í 1. mgr. 93. gr. í 

tilskipun 2009/65/EB og í 2. mgr. 31. gr. og 2. mgr. 32. gr. í 

tilskipun 2011/61/ESB 

Lögbær yfirvöld skulu tilgreina nafn skrárinnar sem er 

notuð til að senda tilkynningarskjölin. 

Snið sem gerir það kleift að greina innihaldið án þess að breyta 

skjalinu í annað snið. 

14 Tungumál tilkynningarskjalsins. Tungumálið sem tilkynningarskjalið er skrifað á. {LANGUAGE} 

15 Skjölin fyrir afturköllun tilkynningar eins og um getur í 2. 

mgr. 93. gr. a í tilskipun 2009/65/EB og í 2. mgr. 32. gr. a í 

tilskipun 2011/61/ESB 

Eftir atvikum, tilgreinir nafn skrárinnar sem er notuð til 

að senda skjölin með afturköllun tilkynningarinnar. 

Snið sem gerir kleift að greina innihaldið án þess að breyta 

skjalinu í annað snið. 

16 Tungumál skjalanna fyrir afturköllun tilkynningar Tungumálið sem afturköllun tilkynningar er skrifuð á. {LANGUAGE} 

17 Markaðssett Lögbær yfirvöld skulu, ef mögulegt er, tilgreina hvort 

sjóðurinn sé í raun markaðssettur. 

Valið úr lista fyrirframskilgreindra reita: 

— [Y] fyrir já 

— [N] fyrir nei 

— [NA] fyrir ekki tiltækt 

18 Form sjóðs Lögbær yfirvöld skulu tilgreina hvort sjóðurinn lúti innri 

stjórn. 

Valið úr lista fyrirframskilgreindra reita: 

— [Y] fyrir já 

— [N] fyrir nei 

Tafla 2 

Reitasnið 

Númer Tákn Gagnategund Skilgreining 

1 {ALPHANUM-n} Allt að n-alstöfum Reitur fyrir frjálsan texta 

2 {LEI} 20 alstafir LEI-auðkenni lögaðila eins og það er skilgreint í ISO 17442 

3 {ISIN} 12 alstafir ISIN-kóði eins og hann er skilgreindur í ISO 6166 

4 {COUNTRYCODE_2} Tveir alstafir Tveggja bókstafa landskóði, eins og hann er skilgreindur í ISO 

3166-1 alfa-2 landskóði 

5 {LANGUAGE} Tveggja stafa kóði ISO 639-1 

6 {DATEFORMAT} Dagsetningar á eftirfarandi sniði: ÁÁÁÁ-MM-DD, 

dagsetningar skal setja fram á samræmdum heimstíma 

ISO 8601 dagsetningarsnið 

 


