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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/1100
z dne 17. julija 2020
o spremembi Sklepa (EU) 2015/32 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (EU) št. 1073/2013
(ECB/2020/33)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in
obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (1) ter zlasti člena 8(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Člen 8(2) Uredbe (EU) št. 1073/2013 (ECB/2013/38) določa, da se lahko investicijskim skladom, za katere veljajo
nacionalna računovodska pravila, ki omogočajo vrednotenje njihovih sredstev z manjšo frekvenco od četrtletne,
odobrijo odstopanja od zahtev za statistično poročanje. Navedeni člen dalje določa, da kategorije investicijskih
skladov, katerim lahko nacionalne centralne banke (NCB) po lastnem preudarku odobrijo odstopanja, določi Svet
ECB. Seznam teh kategorij investicijskih skladov je v sklepu, ki ga sprejme Svet ECB.

(2)

V okviru pregleda, ki je predpisan v členu 1 Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) (2), je
Svet ECB določil, da je treba za Avstrijo, Latvijo, Litvo in Portugalsko vključiti dodatne kategorije investicijskih
skladov, za katere se lahko odobrijo odstopanja po členu 8(2) Uredbe (EU) št. 1073/2013 (ECB/2013/38), za
Francijo odstraniti kategorije investicijskih skladov, ki se ne uporabljajo več, ter vnesti manjše spremembe zaradi
sprememb nekaterih nacionalnih pravnih aktov.

(3)

Zato je treba Sklep (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sprememba
Priloga k Sklepu (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.
Člen 2
Začetek učinkovanja
Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.
Člen 3
Naslovniki
Ta sklep je naslovljen na NCB držav članic, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 17. julija 2020
Predsednica ECB
Christine LAGARDE

(1) UL L 297, 7.11.2013, str. 73.
(2) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/32 z dne 29. decembra 2014 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (EU)
št. 1073/2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (ECB/2014/62) (UL L 5, 9.1.2015, str. 17)..
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PRILOGA

Priloga k Sklepu (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) se nadomesti z naslednjim:
„PRILOGA

KATEGORIJE INVESTICIJSKIH SKLADOV, KATERIM SE LAHKO ODOBRIJO ODSTOPANJA PO ČLENU 8(2) UREDBE (EU) št. 1073/2013 (ECB/2013/38)
SL

Pravni akt, ki ureja to kategorijo
Država članica

Avstrija

Francija

Italija

Naslov pravnega akta

Pravni akt, ki določa frekvenco vrednotenja

Številka/datum
pravnega akta

Upoštevne
določbe

Naslov pravnega akta

Številka/datum
pravnega akta

Upoštevne
določbe

Frekvenca
vrednotenja po
nacionalni
zakonodaji

Alternative Invest
mentfonds
(Alternativni investi
cijski skladi za profe
sionalne vlagatelje)

Alternative Invest
mentfonds ManagerGesetz – AIFMG 2013
(Zakon o družbah za
upravljanje alterna
tivnih investicijskih
skladov)

BGBl. I
št. 135/2013

AIFMG 2013 §
2
in ne
po AIFMG § 48

Alternative Investmentfonds
Manager-Gesetz – AIFMG
2013
(Zakon o družbah za
upravljanje alternativnih
investicijskih skladov)

BGBl. I
št. 135/2013

AIFMG 2013
§17 (3)

Letno

Immobilienfonds
(Nepremičninski in
vesticijski skladi)

Immobilien-Invest
mentfondsgesetz – Im
moInvFG 2003
(Zakon o nepremič
ninskih investicijskih
skladih)

BGBl. I
št. 80/2003

ImmoInvFG
2003 § 1

Immobilien-Investment
fondsgesetz – ImmoInvFG
2003
(Zakon o nepremičninskih
investicijskih skladih)

BGBl. I
št. 80/2003

ImmoInvFG
2003 § 29 (2)

Letno

Fonds commun de pla
cement à risque
(Vzajemni skladi tve
ganega kapitala)

Code monétaire et fi
nancier
(Denarni in finančni
zakonik)

Fondi chiusi
(Zaprti skladi)

Decreto legislativo –
Testo unico delle dispo
sizioni in materia di
intermediazione finan
ziaria
(Uredba z zakonsko
močjo – vse določbe s
področja finančnega
posredovanja)

Poglavje IV, od
delek 2, odsta
vek 2,
L214-28
do
L214-32
Št. 58 z dne 24.
februarja 1998

Del I, člen 1
Del II, členi 36,
37 in 39

Règlement général de l’Auto
rité des MarchésFinanciers
(Splošna uredba organa za
finančne trge)

23. december
2016

Naslov V, po
glavje 1, oddelek
II, odstavek 4.6

Polletno

Letno

L 241/33

Provvedimento della Banca
d’Italia – Regolamento sulla
gestione collettiva del rispar
mio
(Pravni akt centralne banke
Banca d’Italia – Uredba o
kolektivnem upravljanju
prihrankov)

Knjiga IV,
naslov II,
Člen 422-12013
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Avstrija

Ime kategorije
investicijskega sklada

L 241/34

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

Latvija
(Alternativni investi
cijski skladi)

Alternatīvo ieguldīju
mu fondu un to pār
valdnieku likums
(Zakon o alternativ
nih investicijskih
skladih in njihovih
upraviteljih)

Informuotiesiems inve
stuotojams skirti kolek
tyvinio investavimo
subjektai

Informuotiesiems inve
stuotojams skirtų ko
lektyvinio investavimo
subjektų įstatymas

(Kolektivni naložbeni
podjemi, namenjeni
poučenim vlagate
ljem)

(Zakon o kolektivnih
naložbenih podje
mih, namenjenih po
učenim vlagateljem)

Alternatyvieji kolekty
vinio investavimo sub
jektai

Alternatyviųjų kolekty
vinio investavimo sub
jektų valdytojų įstaty
mas

Litva

Litva

(Zakon o upraviteljih
alternativnih kolek
tivnih naložbenih
podjemov)

Alternatīvo ieguldījumu fon
du un to pārvaldnieku likums
Zakon z dne
9. julija 2013

Poglavje III, del 6
oddelka 27

(Zakon o alternativnih in
vesticijskih skladih in nji
hovih upraviteljih)

Zakon z dne 9.
julija 2013

Poglavje III, del 6
oddelka 27

Letno

Št. XII-376 z dne
18. junija 2013
(Kot je bil na
zadnje spreme
njen 12. decem
bra 2019)

Člen 2(5)

Informuotiesiems investuoto
jams skirtų kolektyvinio in
vestavimo subjektų įstatymas

Št. XII-376 z dne
18. junija 2013
(Kot je bil na
zadnje spreme
njen 12. decem
bra 2019)

Člen 42(2)

Polletno / letno

Št. XII-1467 z
dne 18. decem
bra 2014

Člen 3(13)

Alternatyviųjų kolektyvinio
investavimo subjektų valdy
tojų įstatymas

Št. XII-1467 z
dne 18. decem
bra 2014

Člen 16(1)

Polletno / letno

(Zakon o upraviteljih al
ternativnih kolektivnih
naložbenih podjemov)

(Kot je bil na
zadnje spreme
njen 12. decem
bra 2019)

(Kot je bil na
zadnje spreme
njen 12. decem
bra 2019)

(Zakon o kolektivnih na
ložbenih podjemih, na
menjenih poučenim vla
gateljem)
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(Alternativni kolek
tivni naložbeni po
djemi)

Poglavje II, člen
12
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Alternatīvo ieguldīju
mu fondi

Št. 228 z dne 24.
maja 1999

SL

(Ministrska uredba
– Uredba za izvedbo
člena 37 Uredbe z
zakonsko močjo
št. 58 z dne 24. fe
bruarja 1998)

Lei
(Zakon)

Št. 18/2015 z
dne 4. marca
2015

Št. 18/2015 z
dne 4. marca
2015

Člena 1 in 3

Člena 1 in 4

Št. 3/2015 z dne
3. novembra
2015

Regulamento da Comissão do
Mercado de Valores Mobi
liários
(Uredba Komisije za trg
vrednostnih papirjev)

Št. 3/2015 z dne
3. novembra
2015

Št. 7/2016 z dne
29. novembra
2016

Člena 2 in 15§1

Polletno

Pravilo 2

Člena 2 in 15§2

Letno“
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Člena 1 in 5

Regulamento da Comissão do
Mercado de Valores Mobi
liários
(Uredba Komisije za trg
vrednostnih papirjev)
Instrução da Comissão do
Mercado de Valores Mobi
liários
(Smernice Komisije za trg
vrednostnih papirjev)

SL

Portugalska

Fundos de empreende
dorismo social
(Skladi za socialno
podjetništvo)
Organismos de investi
mento alternativo espe
cializado
(Specializirani alter
nativni investicijski
skladi)

Lei
(Zakon)
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Portugalska

Fundos de capital de
risco
(Skladi zasebnega ka
pitala in skladi tvega
nega kapitala)
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