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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 6ης Μαρτίου 2009
όσον αφορά τις παρεκκλίσεις που μπορούν να παραχωρούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
958/2007 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών
οργανισμών (ΕΚΤ/2007/8)
(ΕΚΤ/2009/4)
(2009/245/ΕΚ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 958/2007 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, της 27ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τα στατιστικά στοι
χεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών
οργανισμών (ΕΚΤ/2007/8) (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 958/2007 (ΕΚΤ/2007/8) ορίζονται
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. Το διοικητικό συμβούλιο
επανεξετάζει τις εν λόγω κατηγορίες τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια.

Άρθρο 2
Τελική διάταξη

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 958/2007
(ΕΚΤ/2007/8) προβλέπει ότι παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις
παροχής στατιστικών στοιχείων μπορούν να παραχωρούνται σε επεν
δυτικούς οργανισμούς (ΕΟ) που υπόκεινται σε εθνικούς λογιστικούς
κανόνες, οι οποίοι επιτρέπουν την αποτίμηση του ενεργητικού τους
ανά χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του τριμήνου. Επιπλέον, προ
βλέπει ότι οι κατηγορίες ΕΟ στις οποίες οι εθνικές κεντρικές τρά
πεζες (ΕθνΚΤ) έχουν την ευχέρεια να παραχωρούν παρεκκλίσεις
αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο,

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών
που έχουν υιοθετήσει το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 6 Μαρτίου 2009.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Παρεκκλίσεις
Οι κατηγορίες ΕΟ στις οποίες οι ΕθνΚΤ έχουν την ευχέρεια να
παραχωρούν παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος

(1) ΕΕ L 211 της 11.8.2007, σ. 8.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

Γαλλία

(Οργανισμοί συλλογικών
επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία)

Organismes de placement
collectif immobilier

(Εταιρίες επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία)

Sociétés civiles de
placement immobilier

Code monétaire et
financier

Code monétaire et
financier

(Νομισματικός και
χρηματοπιστωτικός
κώδικας)

(Αμοιβαία κεφάλαια
επιχειρηματικών
συμμετοχών)

Αριθ. 2778 της 30ής
Δεκεμβρίου 1999

Αριθμός/ημερομηνία νομικής
πράξης

Κεφάλαιο IV,
ενότητα 5 L214-89
έως L214-146

Κεφάλαιο IV,
ενότητα 3 L214-50
έως L214-84

Κεφάλαιο IV,
ενότητα 1,
υποενότητα 10,
L214-36 έως L21438

Άρθρο 21

Σχετικές διατάξεις

Règlement général de
l’Autorité des marchés
financiers

Règlement général de
l’Autorité des marchés
financiers

(Γενικός κανονισμός της
αρχής χρηματοπιστωτικών
αγορών)

Règlement général de
l’Autorité des marchés
financiers

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

Τίτλος νομικής πράξης

Αριθ. 2778 της
30ής Δεκεμβρίου
1999

Αριθμός/ημερομηνία
νομικής πράξης

Βιβλίο IV,
Άρθρο 424-66

Εξαμηνιαία

Ετήσια

Εξαμηνιαία

Βιβλίο IV,
Άρθρο 141-13

Βιβλίο IV,
Άρθρο 422-44

Ετήσια

Συχνότητα
αποτίμησης βάσει της
εθνικής νομοθεσίας

Άρθρο 22
παράγραφος 7
και άρθρο 27
παράγραφοι 3 και
4

Σχετικές διατάξεις

Νομική πράξη που ορίζει τη συχνότητα αποτίμησης
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Γαλλία

Code monétaire et
financier

Fonds commun de
placement à risque

Γαλλία

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

Τίτλος νομικής πράξης

Εταιρίες επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία

Ονομασία κατηγορίας ΕΟ

Ελλάδα

Κράτος μέλος

Νομική πράξη που αφορά την κατηγορία

Κατηγορίες επενδυτικών οργανισμών στις οποίες μπορούν να παραχωρούνται παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 958/2007
(ΕΚΤ/2007/8)
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Decreto-Lei

(Νομοθετικό διάταγμα)

(Κεφάλαια επιχειρηματικού
κινδύνου)

(Υπουργικό διάταγμα –
Κανονισμός για την
εφαρμογή του άρθρου 37
του νομοθετικού
διατάγματος αριθ. 58 της
24ης Φεβρουαρίου 1998)

Decreto ministeriale —
Regolamento attuativo
dell’articolo 37 del
decreto legislativo del
24 febbraio 1998, n. 58

(Νομοθετικό διάταγμα –
ενιαίο κείμενο διατάξεων
του τομέα
χρηματοπιστωτικής
διαμεσολάβησης)

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

Τίτλος νομικής πράξης

Fundos de capital de risco

Κλειστά αμοιβαία
κεφάλαια)

Fondi chiusi

Ονομασία κατηγορίας ΕΟ

Αριθ. 375/2007 της
8ης Νοεμβρίου 2007

Αριθ. 228 της 24ης
Μαΐου 1999

Αριθ. 58 της 24ης
Φεβρουαρίου 1998

Αριθμός/ημερομηνία νομικής
πράξης

Άρθρο 18

Κεφάλαιο ΙΙ, άρθρο
12

Μέρος ΙΙ, άρθρο 37

Μέρος Ι, άρθρο 1

Σχετικές διατάξεις

(Κανονισμός της Επιτροπής
για την αγορά κινητών
αξιών)

Regulamento da
Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários

(Πράξη της Banca d’Italia
– Κανονισμός για τη
συλλογική διαχείριση
αποταμιεύσεων)

Provvedimento della
Banca d’Italia —
Regolamento sulla
gestione collettiva del
risparmio

Τίτλος νομικής πράξης

Αριθ. 1/2008 της
14ης Φεβρουαρίου
2008

14 Απριλίου 2005

Αριθμός/ημερομηνία
νομικής πράξης

Άρθρα 4 και 11

Τίτλος V,
κεφάλαιο 1,
ενότητα II,
παράγραφος 4.6

Σχετικές διατάξεις

Νομική πράξη που ορίζει τη συχνότητα αποτίμησης

Εξαμηνιαία

Εξαμηνιαία

Συχνότητα
αποτίμησης βάσει της
εθνικής νομοθεσίας

EL

Πορτογαλία

Ιταλία

Κράτος μέλος

Νομική πράξη που αφορά την κατηγορία
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