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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/
EB frá 14. júní 2006 um stofnun og rekstur lánastofnana (1), 
einkum í d-lið 1. mgr. 150. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 2. gr. tilskipunar 2006/48/EB eru tilgreindar þær 
stofnanir sem eru ótvírætt útilokaðar frá gildissviði 
þeirrar tilskipunar.

2) Fjármálaráðuneyti Lýðveldisins Slóveníu hefur óskað 
eftir skráningu SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, 
d.d. Ljubljana (hér á eftir nefndur „SID-banki“) í skránni 
yfir þær stofnanir sem falla utan gildissviðs tilskipunar 
2006/48/EB sem mælt er fyrir um í 2. gr. þeirrar 
tilskipunar.

3) SID-banki styður við þróunarstefnu, félagslega og 
opinbera stefnu Slóvensku ríkisstjórnarinnar með því 
að veita fjármálaþjónustu, ráðgjöf og fræðslu á sviðum 
eins og alþjóðaviðskiptum og alþjóðlegri samvinnu, 
efnahagshvata fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, rannsóknir 
og þróunarstarfsemi, svæðaþróun, og grunnvirki 
einkaaðila og opinbert grunnvirki, ásamt öðru. Lýðveldið 
Slóvenía er eini hluthafi í SID-banka og það er einnig 
ábyrgðaraðili allra skuldbindinga sem bankinn stofnar til.

4) SID-banki er stofnun sem tekur þátt í tiltekinni starfsemi 
er varðar hagsmuni almennings og er því hæf til innfærslu 
á skrá yfir stofnanir sem falla utan gildissviðs tilskipunar 
2006/48/EB skv. 2. gr. þeirrar tilskipunar.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 60, 10.3.2010, bls. 15. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2011 frá 1. júlí 2011 um 
breytingu á IX viðauka (Fjármálapjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, bls. 56.

(1) Stjtíð. ESB L 177, 30.6.2006, bls. 1.

5) Því ber að breyta tilskipun 2006/48/EB til samræmis við 
það.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru 
í samræmi við álit evrópsku bankanefndarinnar.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Í 2. gr. tilskipunar 2006/48/EB bætist eftirfarandi liður á eftir 
sautjánda lið:

„—  í Slóveníu, „SID-Slovenska izvozna in razvojna 
banka, d.d. Ljubljana“,“

2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
30. júní 2010. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni 
texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli viðkomandi 
ákvæða og þessarar tilskipunar.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. júlí 2010.

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 tekur til.

Tilskipun	framkvæmdastjórnarinnar	2010/16/ESB

frá	9.	mars	2010

um	breytingu	á	tilskipun	Evrópuþingsins	og	ráðsins	2006/48/EB	að	því	er	tekur	til	þess	hvort	
tiltekin	stofnun	falli	utan	gildissviðs	hennar	(*)
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3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 9. mars 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 forseti

_____________


