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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 7 декември 2012 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2009/4 относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени
съгласно Регламент (ЕО) № 958/2007 относно статистиката на активите и пасивите на
инвестиционните фондове (ЕЦБ/2007/8)
(ЕЦБ/2012/28)
(2013/20/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 958/2007 на Европейската
централна банка от 27 юли 2007 г. относно статистиката на
активите
и
пасивите
на
инвестиционните
фондове
(ЕЦБ/2007/8) (1), и по специално член 3, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Категориите инвестиционни фондове, за които нацио
налните централни банки (НЦБ) могат да предоставят
дерогации съгласно член 3, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 958/2007, са определени в приложението към
Решение ЕЦБ/2009/4 от 6 март 2009 г. относно дерога
циите, които могат да бъдат предоставени съгласно
Регламент (ЕО) № 958/2007 относно статистиката на
активите и пасивите на инвестиционните фондове
(ЕЦБ/2007/8) (2).
Въпреки че категориите инвестиционни фондове,
определени в приложението към Решение ЕЦБ/2009/4,
остават непроменени, приложението следва да бъде
изменено, за да бъдат актуализирани някои позовавания
на национални законодателства,

(1) ОВ L 211, 11.8.2007 г., стр. 8.
(2) ОВ L 72, 18.3.2009 г., стр. 21.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложението към Решение ЕЦБ/2009/4 се заменя с текста на
приложението към настоящото решение.
Член 2
Адресати на настоящото решение са НЦБ на държавите-членки,
чиято парична единица е еврото.

Съставено във Франкфурт на Майн на 7 декември 2012 година.

Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ
Категории инвестиционни фондове, за които могат да бъдат предоставени дерогации съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 958/2007

Гърция

Наименование на категория
инвестиционен фонд

Εταιρίες επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία

Франция

Fonds commun de
placement à risque
(Взаимни фондове за
рисков капитал)

Франция

Sociétés civiles de
placement immobilier

Наименование на правния акт

Αμοιβαία Κεφάλαια
Ακίνητης Περιουσίας –
Εταιρίες Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία και
άλλες διατάξεις

Organismes de placement
collectif immobilier

Член 21

Code monétaire et financier
(Паричен и финансов
кодекс)

Наименование на правния
акт

Номер/дата на правния
акт

Αμοιβαία Κεφάλαια
Ακίνητης Περιουσίας –
Εταιρίες Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία και
άλλες διατάξεις

№ 2778 от
30 декември 1999 г.

Съответни разпоредби

Честота на оценка
съгласно нацио
налното законода
телство

Член 22, параграф 7
и член 27, параграфи
3 и 4

Годишно

Книга IV,
член 412-42

Два пъти годишно

(Закон за взаимните
фондове, инвестиращи
в недвижими имоти
— инвестиционни
дружества,
инвестиращи в
недвижими имоти, и
други правни
разпоредби)
Глава IV, раздел 1,
подраздел 2 от
L214-28 до L21432

Règlement général de
l’Autorité des Marchés
Financiers
(Общ регламент на
Службата за финансови
пазари)

Code monétaire et
financier

Глава IV, раздел 3,
от L214-50 до
L214-84

Règlement général de
l’Autorité des Marchés
Financiers

Книга IV,
член 422-44

Годишно

Code monétaire et
financier

Глава IV, раздел 5,
от L214-89 до
L214-146

Règlement général de
l’Autorité des Marchés
Financiers

Книга IV,
член 424-66

Два пъти годишно

15.1.2013 г.

(Предприятия за
колективно
инвестиране в
недвижими имоти)

№ 2778 от
30 декември 1999 г.

Съответни разпоредби

(Закон за взаимните
фондове, инвестиращи в
недвижими имоти —
инвестиционни
дружества, инвестиращи
в недвижими имоти, и
други правни разпоредби)

(Инвестиционни
дружества за
недвижими имоти)
Франция

Номер/дата на правния
акт

Правен акт, определящ честотата на оценка
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(Инвестиционни
дружества за
недвижими имоти)

Правен акт, отнасящ се до категорията

BG

Държава-членка

Италия

Наименование на категория
инвестиционен фонд

Fondi chiusi
(Затворени фондове)

Правен акт, отнасящ се до категорията
Наименование на правния акт

№ 58 от
24 февруари 1998 г.

Съответни разпоредби

Част I, член 1
Част II, членове 36,
37 и 39

(Законодателен декрет
— всички разпоредби в
областта на финансовото
посредничество)
№ 228 от
24 май 1999 г.

Глава II, член 12

№ 375/2007 от
8 ноември 2007 г.

Член 18

Наименование на правния
акт

Номер/дата на правния
акт

Provvedimento della
Banca d'Italia –
Regolamento sulla
gestione collettiva del
risparmio

8 май 2012 г.

Дял V, глава 1,
раздел II, параграф
4.6

Два пъти годишно

№ 1/2008 от
14 февруари 2008 г.

Членове 4 и 11

Два пъти годишно“

Съответни разпоредби

(Закон за Banca d’Italia
— Регламент за
колективното
управление на
спестявания)

(Министерски декрет —
Регламент за изпълнение
на член 37 от
Законодателен декрет №
58 от 24 февруари
1998 г.)
Португалия

Fundos de capital de risco

Decreto-Lei

(Фондове за рисков
капитал)

(Декрет-закон)

Regulamento da
Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários
(Регламент на
Комисията за пазари на
ценни книжа)

Официален вестник на Европейския съюз

Decreto ministeriale –
Regolamento attuаtivo
dell’articolo 37 del Decreto
legislativo di 24 febbraio
1998, nr. 58

Честота на оценка
съгласно нацио
налното законода
телство

BG

Decreto legislativo – Testo
unico delle disposizioni in
materia di intermediazione
finanziaria

Номер/дата на правния
акт

Правен акт, определящ честотата на оценка

15.1.2013 г.

Държава-членка
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