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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2006/48/
EF	av	14.	juni	2006	om	adgang	til	å	starte	og	utøve	virksomhet	
som	kredittinstitusjon	(omarbeiding)(1),	særlig	artikkel	150	nr.	
1	bokstav	d)	og	l),	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	artikkel	2	i	direktiv	2006/48/EF	angis	de	institusjonene	
som	er	utelukket	fra	direktivets	virkeområde.

2)	 Det	 danske	 økonomi-	 og	 næringsdepartementet	 har	
anmodet	om	at	Dansk	Landbrugs	Realkreditfond	fjernes	
fra	listen	i	artikkel	2	i	direktiv	2006/48/EF.	En	vurdering	
av	Dansk	Landbrugs	Realkreditfonds	 rettslige	 status	 og	
særlige	struktur	viser	at	det	er	berettiget	å	fjerne	det	fra	
artikkel	 2	 i	 direktiv	 2006/48/EF.	 Det	 danske	 økonomi-	
og	 næringsdepartementet	 har	 også	 anmodet	 om	 at	
navnet	 Danmarks	 Skibskreditfond	 endres	 til	 Danmarks	
Skibskredit	A/S	ettersom	institusjonen	har	fått	nytt	navn.

3)	 Del	 1	 nr.	 20	 i	 vedlegg	 VI	 til	 direktiv	 2006/48/EF	
inneholder	en	liste	over	engasjementer	med	multilaterale	
utviklingsbanker	som	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%.

4)	 Verdensbanken,	 som	 handler	 på	 vegne	 av	 Den	
internasjonale	finansieringsordning	for	immunisering,	har	
anmodet	om	at	sistnevnte	oppføres	på	listen	i	del	1	nr.	20	
i	vedlegg	VI	i	direktiv	2006/48/EF.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 87	 av	 28.3.2007,	 s.	 9,	 er	
omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 66/2008	 av	 6.	 juni	 2008	 om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	IX	(Finansielle	tjenester),	se	EØS-tillegget	
til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	11.

(1)	 EUT	L	177	av	30.6.2006,	s.	1.

5)	 Den	 internasjonale	 finansieringsordning	 for	
immunisering	 er	 en	 ny	 type	 internasjonal	 institusjon	
for	 utviklingsfinansiering.	 Institusjonens	 finansielle	
grunnlag	omfatter	rettslig	bindende	betalingsforpliktelser	
(tilskudd)	 fra	 ulike	 giverstater.	 Midlene	 som	 Den	
internasjonale	 finansieringsordning	 for	 immunisering	
låner	i	de	internasjonale	kapitalmarkedene,	vil	finansiere	
immuniseringsprogrammer	 i	 70	 av	 de	 fattigste	 landene	
i	 verden.	 Den	 internasjonale	 finansieringsordning	
for	 immunisering	 vil	 fungere	 som	 bank	 for	 Den	
globale	 allianse	 for	 vaksiner	 og	 immunisering	 med	
sikte	 på	 å	 skaffe	 tilskuddsmidler	 til	 støtteberettigede	
immuniseringsprogrammer	 i	 utviklingslandene.	 Den	
internasjonale	 finansieringsordning	 for	 immunisering	
vil	 sette	 ut	 sine	 to	 viktigste	 virksomhetsområder	 til	
eksisterende	multinasjonale	organisasjoner:	finansiering,	
økonomistyring	 og	 risikohåndtering	 vil	 bli	 satt	 ut	 til	
Verdensbanken,	mens	Den	globale	allianse	for	vaksiner	og	
immunisering	vil	få	ansvaret	for	sekretariatsfunksjonene.

6)	 Den	 internasjonale	 finansieringsordning	 for	
immunisering	har	samme	risikoprofil	som	de	multilaterale	
utviklingsbankene	 oppført	 i	 del	 1	 nr.	 20	 i	 vedlegg	 VI	
til	 direktiv	 2006/48/EF,	 og	 er	 derfor	 berettiget	 til	 å	 bli	
innlemmet	 i	 del	 1	 nr.	 20	 i	 vedlegg	VI	 og	 følgelig	 til	 å	
nyte	 godt	 av	 en	 risikovekt	 på	 0	%	 i	 henhold	 til	 nevnte	
bestemmelse.

7)	 Den	islamske	utviklingsbank	har	anmodet	om	å	bli	oppført	
på	listen	i	del	1	nr.	20	i	vedlegg	VI	til	direktiv	2006/48/EF.

8)	 Den	islamske	utviklingsbank	er	opprettet	av	regjeringene	
i	 29	 land	 med	 hovedsakelig	 muslimsk	 befolkning	 for	
å	 fremme	 økonomisk	 utvikling	 og	 sosial	 framgang	 i	
deltakerlandene	og	muslimske	samfunn,	både	enkeltvis	og	
i	fellesskap	og	i	samsvar	med	shariareglene.	Den	islamske	
utviklingsbank	 kan	 utføre	 alle	 typer	 virksomhet	 som	
fremmer	dette	formålet.	I	avtalen	nevnes	f.eks.	uttrykkelig	
egenkapitalinvesteringer,	 lån,	 handelsfinansiering	 og	
teknisk	bistand.

KOMMISJONSDIREKTIV	2007/18/EF

av	27.	mars	2007

om	endring	av	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2006/48/EF	med	hensyn	til	visse	institusjoners	
utelukkelse	fra	eller	innlemmelse	i	dets	virkeområde,	og	om	behandlingen	av	engasjementer	med	

multilaterale	utviklingsbanker(*)
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9)	 Den	islamske	utviklingsbank	har	samme	risikoprofil	som	
de	multilaterale	utviklingsbankene	oppført	i	del	1	nr.	20	i	
vedlegg	VI	til	direktiv	2006/48/EF,	og	er	derfor	berettiget	
til	å	bli	innlemmet	i	del	1	nr.	20	i	vedlegg	VI	og	følgelig	
til	å	nyte	godt	av	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	nevnte	
bestemmelse.

10)	 Direktiv	2006/48/EF	bør	derfor	endres.

11)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	direktiv	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	Den	europeiske	verdipapirkomité	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

I	direktiv	2006/48/EF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	2	skal	fjerde	strekpunkt	lyde:

«—		 i	 Danmark,	 «Dansk	 Eksportfinansieringsfond»,	
«Danmarks	Skibskredit	A/S»	og	«KommuneKredit»,

2.	 I	vedlegg	VI	skal	del	1	nr.	20	lyde:

«20.		Engasjementer	 med	 følgende	 multilaterale	
utviklingsbanker	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%:

a)	 Den	 internasjonale	bank	 for	gjenoppbygging	og	
utvikling,

b)	 Det	internasjonale	finansieringsinstitutt,

c)	 Den	interamerikanske	utviklingsbank,

d)	 Den	asiatiske	utviklingsbank,

e)	 Den	afrikanske	utviklingsbank,

f)	 Europarådets	utviklingsbank

g)	 Den	nordiske	investeringsbank,

h)	 Den	karibiske	utviklingsbank,

i)	 Den	 europeiske	 bank	 for	 gjenoppbygging	 og	
utvikling,

j)	 Den	europeiske	investeringsbank,

k)	 Det	europeiske	investeringsfond,

l)	 Organisasjonen	 for	 multilaterale	
investeringsgarantier,

m)	 Den	 internasjonale	 finansieringsordning	 for	
immunisering,	og

n)	 Den	islamske	utviklingsbank.»

Artikkel 2

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 30.	 september	 2007	 vedta	
og	 kunngjøre	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	
å	 etterkomme	 dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 oversende	
Kommisjonen	 teksten	 til	 disse	 bestemmelsene	 og	 en	
sammenligningstabell	som	viser	sammenhengen	mellom	disse	
bestemmelsene	og	bestemmelsene	i	dette	direktiv.

Medlemsstatene	 skal	 anvende	 disse	 bestemmelsene	 fra	 1.	
oktober	2007.

Disse	bestemmelsene	 skal,	når	de	vedtas	av	medlemsstatene,	
inneholde	en	henvisning	til	dette	direktiv,	eller	det	skal	vises	til	
direktivet	når	de	kunngjøres.	Nærmere	regler	for	henvisningen	
fastsettes	av	medlemsstatene.

2.	 Medlemsstatene	skal	oversende	Kommisjonen	teksten	til	
de	viktigste	internrettslige	bestemmelser	som	de	vedtar	på	det	
området	dette	direktiv	omhandler.

Artikkel 3

Dette	direktiv	trer	i	kraft	den	20.	dag	etter	at	det	er	kunngjort	i	
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	27.	mars	2007.

 For Kommisjonen

	 Charlie	McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen


