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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 
2000/12/EF av 20. mars 2000 om adgang til å starte og utøve 
virksomhet som kredittinstitusjon(1), særlig artikkel 60 nr. 1 
femte strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 1 nr. 19 i direktiv 2000/12/EF defineres 
«multilaterale utviklingsbanker» i form av en opplisting.

2) I et brev av november 2002 anmodet Organisasjonen 
for multilaterale investeringsgarantier (MIGA) om å bli 
oppført på listen i artikkel 1 nr. 19 i direktiv 2000/12/
EF.

3) MIGA er medlem av Verdensbankgruppen. MIGA 
tilbyr garantier til investorer i privat sektor mot ikke-
kommersielle risikoer, og særlig risikoen for tap, i henhold 
til klart definerte kriterier, som skyldes at valuta ikke kan 
konverteres og overføres, ekspropriasjon, krig og sosial 
uro, samt kontraktsbrudd utført av et regjeringsorgan. 
Formålet med MIGA er å fremme økonomisk utvikling i 
de utviklingsland som er medlemmer i fondet, gjennom 
å oppmuntre til etablering, utvidelse og modernisering 
av private særlig små og mellomstore — foretak, 
med sikte på å utfylle virksomheten som utføres av 
Verdensbankgruppens øvrige medlemmer.

4) MIGA har samme risikoprofil som de multilaterale 
utviklingsbankene som er oppført i artikkel 1 nr. 19 i 
direktiv 2000/12/EF, og er derfor kvalifisert til å bli 
oppført i artikkel 1 nr. 19 og følgelig til å dra nytte av den 
foretrukne risikovektingen som er fastsatt i artikkel 43 i 
direktiv 2000/12/EF.

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen som skal bistå Kommisjonen i 
samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 60 nr. 2 i 
direktiv 2000/12/EF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 28.4.2004, s. 44, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2006 av 10. mars 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 28 av 1.6.2006, s. 19.

(1) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2002/87/
EF (EFT L 35 av 11.2.2002, s. 1).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Artikkel 1 nr. 19 i direktiv 2000/12/EF skal lyde:

«19. «multilaterale utviklingsbanker» Den internasjonale 
bank for gjenoppbygging og utvikling, Det internasjonale 
finansieringsinstitutt, Den interamerikanske utviklings-
bank, Den asiatiske utviklingsbank, Den afrikanske 
utviklingsbank, Europarådets bosettingsfond, Den 
nordiske investeringsbank, Den karibiske utviklingsbank, 
Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling, 
Det europeiske investeringsfond, Det interamerikanske 
investeringsselskap og Organisasjonen for multilaterale 
investeringsgarantier.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2004 sette i kraft de lover 
og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

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.

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. april 2004.

 For Kommisjonen

 Frederik BOLKESTEIN

  Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKtIV 2004/69/EF

av 27. april 2004

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 med hensyn til definisjon av «multilaterale 
utviklingsbanker»*
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