
DYREKTYWA KOMISJI 2006/29/WE

z dnia 8 marca 2006 r.

zmieniająca dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia lub
wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącą się do
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje
kredytowe (1), w szczególności jej art. 60 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 ust. 3 dyrektywy 2000/12/WE wymienia insty-
tucje wyraźnie wyłączone z zakresu stosowania dyrek-
tywy.

(2) Duńskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych oraz
duńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Zdrowia
wniosły o umieszczenie na liście zawartej w art. 2
ust. 3 dyrektywy 2000/12/WE Międzygminnego Związku
ds. Kredytów Hipotecznych (KommuneKredit), wyłączając
tym samym KommuneKredit z zakresu stosowania
dyrektywy. Przegląd statusu prawnego oraz szczególna
struktura KommuneKredit uzasadniają włączenie tej
instytucji do art. 2 ust. 3.

(3) Fińskie Ministerstwo Finansów ponowiło swój wniosek
o zastąpienie na liście zawartej w art. 2 ust. 3 podmiotu
Kera OY/Kera Ab podmiotem FinnveraOyj/Finnvera Abp.
Podmiot Finnvera Plc powstał w wyniku połączenia Kera
Plc oraz fińskiego Państwowego Funduszu Gwarancyj-
nego. Finnvera Plc prowadzi taką samą działalność, jak
jego poprzednik Kera Plc.

(4) Greckie Ministerstwo Gospodarki i Finansów wniosło
o usunięcie z listy wyłączeń zawartej w art. 2 ust. 3
dwóch podmiotów: Elliniki Trapeza Viomichanikis Anap-
tyxeos oraz Tachidromiko Tamieftirio. Podmiot pierwszy
przestał istnieć po połączeniu z bankiem komercyjnym,
a podmiot drugi prowadzić będzie działalność jako insty-
tucja kredytowa posiadająca zezwolenie zgodnie
z dyrektywą 2000/12/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Artykuł 2 ust. 3 tiret czwarte dyrektywy 2000/12/WE otrzy-
muje następujące brzmienie:

„— w Danii »Dansk Eksportfinansieringsfond«, »Danmarks
Skibskreditfond«, »Dansk Landbrugs Realkreditfond«
oraz »KommuneKredit«.”.

Artykuł 2

Artykuł 2 ust. 3 tiret szóste dyrektywy 2000/12/WE otrzymuje
następujące brzmienie:

„— w Grecji »Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων« (Tamio
Parakatathikon kai Danion)”.

Artykuł 3

Artykuł 2 ust. 3 tiret czternaste dyrektywy 2000/12/WE otrzy-
muje następujące brzmienie:

„— w Finlandii »Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för
industriellt samarbete AB« oraz »Finnvera Oyj/Finnvera
Abp«”.

Artykuł 4

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy usta-
wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy najpóźniej do 30 czerwca 2006 r. Państwa
członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Powyższe przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawie-
rają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to
towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania
takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2005/1/WE (Dz.U. L 79 z 24.3.2005, str. 9).



Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji
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