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KOMMISJONSDIREKTIV 2010/16/EU
av 9. mars 2010

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF med hensyn til utelukkelse av en
institusjon fra dets virkeområde(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

Direktiv 2006/48/EF bør derfor endres.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

6)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Den europeiske komité for bankspørsmål —

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

4)

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

Det slovenske finansdepartementet har anmodet om
at SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.
Ljubljana (heretter kalt «SID Bank») oppføres på listen
over institusjoner som er utelukket fra virkeområdet for
direktiv 2006/48/EF, som fastsatt i artikkel 2 i nevnte
direktiv.

SID Bank støtter den slovenske regjerings strukturog sosialpolitikk samt andre tiltak ved å tilby bl.a.
finansielle tjenester, rådgivning og utdanning på områder
som internasjonal handel og internasjonalt samarbeid,
økonomiske stimuleringstiltak for små og mellomstore
bedrifter, forskning og utvikling, regionutvikling samt
kommersiell og offentlig infrastruktur. Republikken
Slovenia er eneste aksjeeier i SID Bank og er også
garantist for alle bankens forpliktelser.

SID Bank er en institusjon som driver særlig virksomhet
i allmennhetens interesse, og er derfor kvalifisert til å
bli oppført på listen over institusjoner som er utelukket
fra virkeområdet for direktiv 2006/48/EF i henhold til
artikkel 2 i nevnte direktiv.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 10.3.2010, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2011 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 56.
(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.

I artikkel 2 i direktiv 2006/48/EF innsettes følgende nye
strekpunkt etter syttende strekpunkt:

«— i Slovenia, «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka,
d.d. Ljubljana».»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2010 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. juli
2010.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
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.
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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, 9. mars 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
Formann
______________
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