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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/647/EØF av 18. desember
1989 om kredittinstitusjoners kapitaldekning(1), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 95/15/EF(2), særlig artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

I artikkel 2 nr. 1 sjuende strekpunkt i direktiv 89/647/EØF er
«multilaterale utviklingsbanker» definert ved en oppregning av
institusjonene.

Det interamerikanske investeringsselskap er medlem av gruppen
Den interamerikanske utviklingsbank. Det interamerikanske
investeringsselskap har til formål å fremme den økonomiske
utvikling i regionens utviklingsland gjennom støtte til opprettelse,
utvidelse og modernisering av private foretak, fortrinnsvis små og
mellomstore bedrifter, som et supplement til Den interamerikanske
utviklingsbanks virksomhet. Det interamerikanske (investerings-
selskap) har de samme vesentlige kjennetegn som de «multilaterale
utviklingsbanker», og derfor bør selskapet omfattes av definisjonen
av «multilaterale utviklingsbanker» i direktiv 89/647/EØF.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den
rådgivende komité for bankspørsmål, som er den komité som skal
bistå Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten fastsatt i
artikkel 9 nr. 2 i direktiv 89/647/EØF.

Dette direktiv er relevant for Det europeiske økonomiske

samarbeidsområde (EØS), og framgangsmåten i artikkel 99 i
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde er
fulgt -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Definisjonen av «multilaterale utviklingsbanker» i artikkel 2 nr. 1
sjuende strekpunkt i direktiv 89/647/EØF skal omfatte Det
interamerikanske investeringsselskap.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for

å etterkomme bestemmelsene i dette direktiv, senest 1. juli
1996.

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 lover og forskrifter 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 De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 314 av 28.12.1995, s. 72, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 386 av 30.12.1989, s. 14.

(2) EFT nr. L 125 av 8.6.1995, s. 23.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/67/EF

av 15. desember 1995

om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om
kredittinstitusjoners kapitaldekning med hensyn til definisjonen av

«multilaterale utviklingsbanker»(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1995.

For Kommisjonen

Mario MONTI

Medlem av Kommisjonen


