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AFGØRELSER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 7. december 2012
om ændring af beslutning ECB/2009/4 om undtagelser i henhold til forordning (EF) nr. 958/2007 om
statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8)
(ECB/2012/28)
(2013/20/EU)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning
(EF) nr. 958/2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende
investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8) (1),
særlig artikel 3, stk. 2, og

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilaget til beslutning ECB/2009/4 erstattes af teksten i bilaget til
denne afgørelse.

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

De kategorier af investeringsforeninger (IF'er), som de
nationale centralbanker skønsmæssigt kan give
undtagelser i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 958/2007, er fastlagt i bilaget til beslutning
ECB/2009/4 af 6. marts 2009 om undtagelser i
henhold til forordning (EF) nr. 958/2007 om statistik
vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver
(ECB/2007/8) (2).
Investeringsforeningskategorierne i bilaget til beslutning
ECB/2009/4 forbliver uændrede, men bilaget bør
ændres for at ajourføre visse henvisninger til national
lovgivning —

(1) EUT L 211 af 11.8.2007, s. 8.
(2) EUT L 72 af 18.3.2009, s. 21.

Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til de nationale centralbanker i de
medlemsstater, der har euroen som valuta.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 7. december 2012.

Mario DRAGHI

Formand for ECB
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BILAG
»BILAG
Investeringsforeningskategorier med mulighed for undtagelse iht. artikel 3, stk.2, i forordning (EF) nr. 958/2007

Grækenland

Navn på IF-kategori

Εταιρίες επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία
(Investeringsselskaber i
fast ejendom)

Retsakt med henvisning til kategorien
Retsaktens titel

Retsaktens nr./dato

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

Nr. 2778 af
30. december 1999

Relevante bestemmelser

Artikel 21

Frankrig

Fonds commun de place
ment à risque
(Venturekapitalinveste
ringsselskaber)

Frankrig

Sociétés civiles de place
ment immobilier

Code monétaire et financier
(Monetære og finansielle
lov)

Hyppighed af
vurdering i henhold
til national lov

Retsaktens titel

Retsaktens nr./dato

Relevante bestemmelser

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

Nr. 2778 af
30. december 1999

Artikel 22, stk. 7, og
artikel 27, stk. 3 og
4

Årlig

Bog IV, Artikel 41242

Halvårlig

(Lov om investerings
foreninger vedr. fast
ejendom — investe
ringsselskaber vedr.
fast ejendom og andre
lovbestemmelser)

Kapitel IV, Afsnit 1,
underafsnit 2,
L214-28 til
L214-32

Règlement général de
l’Autorité des Marchés
Financiers
(Generelt reglement for
tilsynet med det
finansielle marked)

Code monétaire et finan
cier

Kapitel IV, Afsnit 3
L214-50 til
L214-84

Règlement général de
l’Autorité des Marchés
Financiers

Bog IV, Artikel 42244

Årlig

Code monétaire et finan
cier

Kapitel IV, Afsnit 5
L214-89 til
L214-146

Règlement général de
l’Autorité des Marchés
Financiers

Bog IV, Artikel 42466

Halvårlig

Den Europæiske Unions Tidende

(Lov om investerings
foreninger vedr. fast
ejendom — investe
ringsselskaber vedr. fast
ejendom og andre
lovbestemmelser)

Retsakt til afgørelse af hyppighed af vurdering

DA

Medlemsstat

(Investeringsselskaber i
fast ejendom)

Frankrig

Organismes de placement
collectif immobilier

15.1.2013

(Investeringsforeninger
i fast ejendom)

Italien

Navn på IF-kategori

Fondi chiusi
(Lukkede fonde)

Retsakt med henvisning til kategorien
Retsaktens titel

Nr. 58 af
24. februar 1998

Relevante bestemmelser

Del I, Artikel 1
Del II, Artikel 36,
37 og 39

(Lovdekret — alle
bestemmelser vedr.
finansiel formidling)
Decreto ministeriale —
Regolamento attuativo
dell’articolo 37 del Decreto
legislativo di 24 febbraio
1998, nr. 58

Retsaktens titel

Provvedimento della
Banca d'Italia — Rego
lamento sulla gestione
collettiva del risparmio

Retsaktens nr./dato

Relevante bestemmelser

Hyppighed af
vurdering i henhold
til national lov

8. maj 2012

Afsnit V, Kapitel 1,
sektion II, punkt 4.6

Halvårlig

Nr. 1/2008 af
14. februar 2008

Artikel 4 og 11

Halvårlig«

DA

Decreto legislativo —
Testo unico delle disposi
zioni in materia di inter
mediazione finanziaria

Retsaktens nr./dato

Retsakt til afgørelse af hyppighed af vurdering

(Lov om Banca d’Italia
— Forordning om
kollektiv forvaltning af
opsparing)
Kapitel II, Artikel 12

Fundos de capital de risco

Decreto-Lei

Nr. 375/2007 af
8. november 2007

Artikel 18

(Risikokapital-fonde)

(Lovdekret)

Regulamento da
Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários
(Forordning om
Kommissionen for
Værdipapirmarkedet)

Den Europæiske Unions Tidende

Nr. 228 af
24. maj 1999

(Ministerielt dekret —
Forordning til gennem
førelse af Artikel 37 i
Lovdekret Nr. 58 af
24. februar 1998)
Portugal

15.1.2013

Medlemsstat
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