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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/647/EBE frá 18. desember
1989 um eiginfjárhlutfall lánastofnana (1), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/15/EB (2),
einkum 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í sjöunda undirlið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/647/EBE eru
,,fjölþjóðlegir þróunarbankar“ skilgreindir með því að telja þá
upp.

Fjárfestingarlánastofnun Ameríkuríkja er í eignartengslum við
Þróunarbanka Ameríkuríkja. Markmiðið með Fjárfestingarlána-
stofnun Ameríkuríkja er að efla efnahagsþróun í þróunarlöndum
svæðisins með því að stuðla að því að stofnuð verði einkafyrirtæki
- og þá einkum lítil og meðalstór - þau færð út og færð til
nútímahorfs, til að bæta við þá starfsemi sem fram fer á vegum
Þróunarbanka Ameríkuríkja. Fjárfestingarlánastofnun
Ameríkuríkja hefur í grundvallaratriðum sömu einkenni og
,,fjölþjóðlegir þróunarbankar“ og ætti því að falla undir
skilgreininguna á ,,fjölþjóðlegum þróunarbönkum“ sem fram kemur
í tilskipun 89/647/EBE.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru í samræmi
við álit ráðgjafarnefndarinnar um bankamál sem gegnir hlutverki
nefndar sem á að vera framkvæmdastjórninni til ráðuneytis í
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 9. gr.
tilskipunar 89/647/EBE.

Þessi tilskipun varðar Evrópska efnahagssvæðið. Málsmeðferð
samkvæmt 99. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið
hefur verið fylgt.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Skilgreiningin á ,,fjölþjóðlegum þróunarbönkum“ sem fram kemur
í sjöunda undirlið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/647/EBE skal taka
til Fjárfestingarlánastofnunar Ameríkuríkja.

2. gr.
1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fara

að ákvæðum tilskipunar þessarar eigi síðar en 1. júlí 1996.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar
þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari
reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugusta degi frá því að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 314, 28. 12. 1995, bls. 17, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/96 frá 26.
febrúar 1996 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 386, 30. 12. 1989, bls. 14.

(2) Stjtíð. EB nr. L 125, 8. 6. 1995, bls. 23.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 95/67/EB

frá 15. desember 1995

um tæknilega breytingu á tilskipun ráðsins 89/647/EBE um eiginfjárhlutfall lánastofnana
að því er varðar skilgreiningu á hugtakinu ,,fjölþjóðlegir þróunarbankar“(*)

(Texti sem varðar EES)

Gjört í Brussel 15. desember 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Mario MONTI

framkvæmdastjóri.


