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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 594/2014 

av 3. juni 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for meldingen i henhold til artikkel 17 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for sosialt 

entreprenørskap(1), særlig artikkel 17 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 346/2013 skal vedkommende myndighet i hjemstaten til et europeisk 

fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF) underrette vertsstatene og Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA) om hendelser knyttet til passene til forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap.  

I henhold til artikkel 22 nr. 3 i nevnte forordning skal vedkommende myndighet i hjemstaten også underrette ved-

kommende myndigheter i vertsstatene om at en EuSEF-forvalter er fjernet fra registeret. 

2)  Ettersom ESMA ennå ikke har utviklet et særlig IT-verktøy for slik underretning, er e-post det best egnede formatet for 

denne typen meldinger mellom vedkommende myndigheter og til ESMA. ESMA bør derfor opprette en liste med 

relevante e-postadresser og informere alle vedkommende myndigheter om denne. 

3)  Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

4)  På grunn av meldingsformatets begrensede omfang og virkning og i lys av at bare vedkommende myndigheter skal 

bruke det særlige formatet, har ESMA ikke gjennomført offentlige høringer om innføringen av dette meldingsformatet. 

ESMA har anmodet om en uttalelse fra ESMAs interessentgruppe for verdipapirer og markeder, som er opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes formatet for meldinger mellom vedkommende myndigheter og til ESMA om tilsynsopplys-

ninger som gjelder hendelsene omhandlet i artikkel 17 nr. 1 og artikkel 22 nr. 3 i forordning (EU) nr. 346/2013. 

Artikkel 2 

Formatet for meldingen 

Vedkommende myndighet i hjemstaten til et europeisk fond for sosialt entreprenørskap skal per e-post underrette 

vedkommende myndigheter i vertsstatene og ESMA om hendelsene omhandlet i artikkel 17 nr. 1 og artikkel 22 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 346/2013 ved å fylle ut skjemaet angitt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 4.6.2014, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2018 av 23. mars 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 51. 

(1) EUT L 115 av 25.4.2013, s. 18. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Artikkel 3 

Liste med e-postadresser 

Vedkommende myndigheter skal meddele ESMA den e-postadressen som skal brukes ved melding av tilsynsopplysninger. 

ESMA skal informere alle vedkommende myndigheter om listen med relevante e-postadresser, herunder ESMAs relevante e-

postadresse. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 3. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Melding om registrering av en forvalter av et europeisk fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF) eller ajourføring av 

opplysninger som allerede er gitt 

Melding om registrering hos (myndighetens navn) av en EuSEF-forvalter eller ajourføring av opplysninger som allerede er gitt 

(Navn på myndigheten i hjemstaten) melder at 

(EuSEF-forvalterens navn), 

med følgende kontaktopplysninger, (forvalterens registrerte adresse), 

er registrert hos (myndighetens navn) i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) nr. 346/2013 for å forvalte fondene som 

er angitt i tabellen nedenfor. Forvalteren har til hensikt å markedsføre EuSEF-et i medlemsstatene som er angitt i tabellen 

nedenfor.  

EuSEF-ets navn Hjemsted Vertsstater 

   

   

Instruksjoner: 

Angi om du underretter om endringer av opplysninger som allerede er gitt i en tidligere melding: Ja  Nei  

Dersom svaret er ja, oppgi hvilke opplysninger som ønskes endret:  

  Tilføyelse av et nytt EuSEF. 

  Tilføyelse av et nytt hjemsted i forbindelse med etableringen av et EuSEF. 

  Tilføyelse av en ny medlemsstat der forvalteren har til hensikt å markedsføre EuSEF-et. 

  Fjerning av EuSEF-forvaltere fra det nasjonale registeret i samsvar med artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i EuSEF-

forordningen(1). 

 __________  

  

(1) Dersom dette er tilfelle, vennligst erstatt teksten etter forvalterens adresse med følgende tekst: «er fjernet fra det nasjonale registeret over 

EuSEF-forvaltere i samsvar med artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i EuSEF-forordningen». 


