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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

27.7.2020

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1100 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 17ης Ιουλίου 2020
που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/32 όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης παρεκκλίσεων βάσει
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2020/33)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά
με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2007/38) (1), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38) προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης
παρεκκλίσεων σε επενδυτικούς οργανισμούς (ΕΟ), οι οποίοι υπόκεινται σε εθνικούς λογιστικούς κανόνες που επιτρέπουν
την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού τους ανά χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του τριμήνου. Η ίδια διάταξη
ορίζει εξάλλου ότι οι κατηγορίες ΕΟ, στους οποίους οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) έχουν τη διακριτική ευχέρεια να
χορηγούν τέτοιες παρεκκλίσεις, θα αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Ο κατάλογος των κατηγοριών ΕΟ
περιλαμβάνεται σε απόφαση που εκδίδει το διοικητικό συμβούλιο.

(2)

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 1 της απόφασης (ΕΕ) 2015/32 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/62) (2) το διοικητικό συμβούλιο έκρινε απαραίτητο να προστεθούν περαιτέρω κατηγορίες
επενδυτικών οργανισμών στους οποίους μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38) όσον αφορά την Αυστρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την
Πορτογαλία, να απαλειφθούν κατηγορίες επενδυτικών κεφαλαίων οι οποίες έχουν παύσει να ισχύουν όσον αφορά τη
Γαλλία και να γίνουν ελάσσονες τροποποιήσεις λόγω αλλαγών σε ορισμένες εθνικές νομικές πράξεις.

(3)

Για τους λόγους αυτούς η απόφαση (ΕΕ) 2015/32 (ΕΚΤ/2014/62) θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση
Το παράρτημα της απόφασης (ΕΕ) 2015/32 (ΕΚΤ/2014/62) αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στους αποδέκτες.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 17 Ιουλίου 2020.
Η Πρόεδρος της ΕΚΤ
Christine LAGARDE

(1) ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 73.
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2015/32 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 29ης Δεκεμβρίου 2014, όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης
παρεκκλίσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών
οργανισμών (ΕΚΤ/2013/38) (ΕΚΤ/2014/62) (ΕΕ L 5 της 9.1.2015, σ. 17).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της απόφασης (ΕΕ) 2015/32 (ΕΚΤ/2014/62) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38)
EL

Νομική πράξη που αφορά την κατηγορία
Κράτος μέλος

Ονομασία κατηγορίας ΕΟ
Τίτλος νομικής πράξης

Αυστρία

Γαλλία

Ιταλία

Σχετικές διατάξεις

Τίτλος νομικής πράξης

Αριθμός/ημερομηνία νομικής
πράξης

Σχετικές διατάξεις

Συχνότητα αποτίμησης βάσει της εθνικής
νομοθε-σίας

Alternative Inves
tmentfonds
(Οργανισμοί εναλλα
κτικών επενδύσεων για
επαγγελματίες επενδυ
τές)

Alternative Inves
tmentfonds ManagerGesetz – AIFMG 2013
(Νόμος περί εταιρειών
διαχείρισης οργανι
σμών εναλλακτικών
επενδύσεων)

BGBl. I
αριθ. 135/2013

AIFMG 2013
παράγρα-φος 2
και όχι
AIFG παράγραφος 48

Alternative Investmentfonds
Manager-Gesetz – AIFMG
2013
(Νόμος περί εταιρειών δια
χείρισης οργανισμών εναλ
λακτικών επενδύσεων)

BGBl. I
αριθ. 135/2013

AIFMG 2013
παράγραφος 17
σημείο 3

Ετήσια

Immobilienfonds
(Οργανισμοί επενδύ
σεων σε ακίνητη πε
ριουσία)

Immobilien-Inves
tmentfondsgesetz —
ImmopInvFG 2003
(Νόμος περί οργανι
σμών επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία)

BGBl. I
αριθ. 80/2003

ImmoInvFG
2003 παράγραφος 1

Immobilien-Investment
fondsgesetz — ImmopInvFG
2003
(Νόμος περί οργανισμών
επενδύσεων σε ακίνητη πε
ριουσία)

BGBl. I
αριθ. 80/2003

ImmoInvFG
2003 παράγρα
φος 29 σημείο 2

Ετήσια

Fonds commun de pla
cement à risque
(Αμοιβαία κεφάλαια
επιχειρηματικούκινδύ
νου)

Code monétaire etfi
nancier
(Νομισματικός και
χρηματοπιστωτικός
κώδικας)

Fondi chiusi
(Κλειστά αμοιβαία κε
φάλαια)

Decreto legislativo –
Testo unico delle dispo
sizioni in materia di
intermediazione finan
ziaria
(Νομοθετικό διάταγμα
– ενιαίο κείμενο δια
τάξεων του τομέα
χρηματοπιστωτικής
διαμεσολάβησης)

Κεφάλαιο IV,
ενότητα 2, πα
ράγρα-φος 2,
L214-28
έως
L214-32
Αριθ. 58 της
24ης Φεβρουα
ρίου 1998

Μέρος I, άρθρο 1
Μέρος II, άρθρα
36, 37 και 39

Règlement général de l’Auto
rité des MarchésFinanciers
(Γενικός κανονισμός αρχής
χρηματοπιστωτικών αγο
ρών)
23 Δεκεμβρίου
2016

Τίτλος V, κεφά
λαιο 1, ενότητα
II, παράγραφος
4.6

Εξαμη-νιαία

Ετήσια

L 241/33

Provvedimento della Banca
d’Italia – Regolamento sulla
gestione collettiva del rispar
mio
(Πράξη της Banca d’Italia –
Κανονισμός για τη συλλο
γική διαχείριση αποταμιεύ
σεων)

Βιβλίο IV,
τίτλος II,
άρθρο 422-12013
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Αυστρία

Αριθμός/ημερομηνία νομικής
πράξης

Νομική πράξη που ορίζει τη συχνότητα αποτίμησης

L 241/34

Decreto ministeriale –
Regolamento attuativo
dell’articolo 37 del
Decreto legislativo di 24
febbraio1998, nr. 58

Λετονία
(Οργανισμοί εναλλα
κτικών επενδύσεων)

Λιθουανία

Λιθουανία

(Νόμος περί οργανι
σμών εναλλακτικών
επενδύσεων και διαχει
ριστών τους)

Informuotiesiems inve
stuotojams skirti kole
ktyvinio investavimo
subjektai

Informuotiesiems inve
stuotojams skirtų kole
ktyvinio investavimo
subjektų įstatymas

(Νόμος περί οργανι
σμών συλλογικών
επενδύσεων που απευ
θύνονται σε ενημερω
μένους επενδυτές)

(Νόμος περί οργανι
σμών συλλογικών
επενδύσεων που απευ
θύνονται σε ενημερω
μένους επενδυτές)

Alternatyvieji kolekty
vinio investavimo sub
jektai

Alternatyviųjų kolekty
vinio investavimo sub
jektų valdytojų įstaty
mas
(Νόμος περί διαχειρι
στών οργανισμών
εναλλακτικών συλλο
γικών επενδύσεων)

Alternatīvo ieguldījumu fon
du un to pārvaldnieku likums
Νόμος της
9ης Ιουλίου
2013

Κεφάλαιο III,
μέρος 6, ενότητα
27

Αριθ. XII-376
της 18ης Ιουνίου
2013
(όπως τροπο
ποιή-θηκε τελευ
ταία στις 12 Δε
κεμβρίου 2019)

Άρθρο 2 παρά
γρα-φος 5

Αριθ. XII-1467
της 18ης Δεκεμ
βρίου 2014

Άρθρο 3 παρά
γρα-φος 13

(όπως τροπο
ποιήθη-κε τελευ
ταία στις 12 Δε
κεμβρίου 2019)

Κεφάλαιο III, μέ
ρος 6, ενότητα
27

(Νόμος περί οργανισμών
εναλλακτικών επενδύσεων
και διαχειριστών τους)

Νόμος της 9ης
Ιουλίου 2013

Informuotiesiems investuoto
jams skirtų kolektyvinio in
vestavimo subjektų įstatymas

Αριθ. XII-376
της 18ης Ιουνίου
2013
(όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία στις 12 Δε
κεμβρίου 2019)

Άρθρο 42 παρά
γραφος 2

Εξαμηνιαία/ετήσια

Alternatyviųjų kolektyvinio
investavimo subjektų valdy
tojų įstatymas

Αριθ. XII-1467
της 18ης Δεκεμ
βρίου 2014

Άρθρο 16 παρά
γραφος 1

Εξαμηνιαία/ετήσια

(Νόμος περί διαχειριστών
οργανισμών εναλλακτικών
συλλογικών επενδύσεων)

(όπως τροπο
ποιή-θηκε τελευ
ταία στις 12 Δε
κεμβρίου 2019)

(Νόμος περί οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων
που απευθύνονται σε ενη
μερωμένους επενδυτές)

Ετήσια

27.7.2020

(Οργανισμοί εναλλα
κτικών συλλογικών
επενδύσεων)

Κεφάλαιο II, άρ
θρο 12
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Alternatīvo ieguldīju
mu fondi

Alternatīvo ieguldīju
mu fondu un to pārval
dnieku likums

Αριθ. 228 της
24ης Μαΐου
1999

EL

(Υπουργικό διάταγμα –
Κανονισμός για την
εφαρμογή του άρ
θρου 37 του νομοθε
τικού διατάγματος
αριθ. 58 της 24ης Φε
βρουαρίου 1998)

Lei
(Νόμος)

Αριθ. 18/2015
της 4ης Μαρτίου
2015

Αριθ. 18/2015
της 4ης Μαρτίου
2015

Άρθρα 1 και 3

Άρθρα 1 και 4

Regulamento da Comissão do
Mercado de Valores Mobi
liários
(Κανονισμός επιτροπής
αγοράς κινητών αξιών)

Αριθ. 3/2015
της 3ης Νοεμ
βρίου 2015
Αριθ. 7/2016
της 29ης Νοεμ
βρίου 2016

Αριθ. 3/2015
της 3ης Νοεμ
βρίου 2015

Άρθρα 2 και 15
παράγραφος 1

Εξαμηνιαία

Κανόνας 2

Άρθρα 2 και 15
παράγραφος 2

Ετήσια»
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Άρθρα 1 και 5

Regulamento da Comissão do
Mercado de Valores Mobi
liários
(Κανονισμός επιτροπής
αγοράς κινητών αξιών)
Instrução da Comissão do
Mercado de Valores Mobi
liários
(Κατευθυντήρα γραμμή επι
τροπής αγοράς κινητών
αξιών)

EL

Πορτογα-λία

Fundos de empreende
dorismo social
(Ταμεία κοινωνικής
επιχειρηματικό-τητας)
Organismos de investi
mento alternativo espe
cializado
(Εξειδικευμένοι οργα
νισμοί εναλλακτικών
επενδύσεων)

Lei
(Νόμος)

27.7.2020

Πορτογα-λία

Fundos de capital de
risco
(Κεφάλαια επιχειρημα
τικών συμμετοχών και
επιχειρηματικού κιν
δύνου)
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