
DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/18/WE

z dnia 27 marca 2007 r.

zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia
niektórych instytucji do zakresu jej stosowania lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu
jej stosowania oraz w zakresie traktowania ekspozycji wobec banków rozwoju wielostronnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzgldniajc Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmo-
wania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe
(wersja przeredagowana) (1), w szczególności jej art. 150
ust. 1 lit. d) i l),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 dyrektywy 2006/48/WE wymienia instytucje
wyraźnie wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy.

(2) Duńskie ministerstwo gospodarki wystąpiło z wnioskiem
o usunięcie „Dansk Landbrugs Realkreditfond” z wykazu
w art. 2 dyrektywy 2006/48/WE. Ocena statusu praw-
nego i szczególnej struktury „Dansk Landbrugs Realkre-
ditfond” wykazała, że jego usunięcie z wykazu w art. 2
dyrektywy 2006/48/WE jest uzasadnione. Duńskie minis-
terstwo gospodarki wystąpiło również z wnioskiem
o zmianę nazwy „Danmarks Skibskreditfond” na
„Danmarks Skibskredit A/S” ze względu na zmianę
nazwy tej instytucji.

(3) W załączniku VI część 1 pkt 20 do dyrektywy
2006/48/WE wymienione są banki rozwoju wielostron-
nego, ekspozycjom wobec których przypisuje się wagę
ryzyka równą 0 %.

(4) Bank Światowy, działając w imieniu Międzynarodowego
Mechanizmu Finansowania Szczepień (ang. International
Finance Facility for Immunisation), wystąpił z wnioskiem
o włączenie tego ostatniego do wykazu zamieszczonego
w załączniku VI część 1 pkt 20 do dyrektywy
2006/48/WE.

(5) Międzynarodowy Mechanizm Finansowania Szczepień
reprezentuje nowy typ międzynarodowych instytucji
finansujących kraje rozwijające się. Jego podstawę finan-
sową stanowią wiążące zobowiązania płatnicze (dotacje)
państw darczyńców. Środki pożyczane przez Międzyna-
rodowy Mechanizm Finansowania Szczepień na między-
narodowych rynkach finansowych będą służyły finanso-
waniu programów szczepień w 70 najbiedniejszych
krajach świata. Międzynarodowy Mechanizm Finanso-
wania Szczepień będzie funkcjonował jako bank dla
Światowego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień
(ang. Global Alliance for Vaccines and Immunization)
i udostępniał środki w formie dotacji na kwalifikujące
się programy szczepień w krajach rozwijających się.
Dwa główne obszary działań zostaną zlecone przez
Międzynarodowy Mechanizm Finansowania Szczepień
istniejącym instytucjom międzynarodowym: finanso-
wanie, zarządzanie finansami i zarządzanie ryzykiem
zostaną zlecone Bankowi Światowemu, a zarządzanie
programami i sekretariat zostaną zlecone Światowemu
Sojuszowi na rzecz Szczepionek i Szczepień.

(6) Profil ryzyka Międzynarodowego Mechanizmu Finanso-
wania Szczepień odpowiada profilowi ryzyka banków
rozwoju wielostronnego wymienionych w załączniku VI
część 1 pkt 20 do dyrektywy 2006/48/WE, w związku
z czym możliwe jest włączenie tej instytucji do załącz-
nika VI część 1 pkt 20, a w konsekwencji ekspozycjom
wobec tej instytucji może być przypisywana określona
w tym przepisie waga ryzyka równa 0 %.

(7) Islamski Bank Rozwoju (ang. Islamic Development Bank)
wystąpił z wnioskiem o włączenie go do wykazu
w załączniku VI część 1 pkt 20 do dyrektywy
2006/48/WE.

(8) Islamski Bank Rozwoju został utworzony przez rządy 29
państw zamieszkałych w większości przez ludność
muzułmańską celem wspierania zarówno osobno, jak
i wspólnie, a także zgodnie z zasadami szariatu, rozwoju
gospodarczego i społecznego uczestniczących krajów
i wspólnot muzułmańskich. Islamski Bank Rozwoju
może podejmować wszelkie działania, które mogą służyć
osiągnięciu powyższych celów. W umowie założycielskiej
wymienione są m.in. inwestycje kapitałowe, pożyczki,
finansowanie handlu i pomoc techniczna.
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(9) Profil ryzyka Islamskiego Banku Rozwoju odpowiada
profilowi ryzyka banków rozwoju wielostronnego
wymienionych w załączniku VI część 1 pkt 20 do dyrek-
tywy 2006/48/WE, w związku z czym możliwe jest
włączenie tego banku do załącznika VI część 1 pkt 20,
a w konsekwencji ekspozycjom wobec tego banku może
być przypisywana określona w tym przepisie waga
ryzyka równa 0 %.

(10) Dyrektywa 2006/48/WE powinna zatem zostać odpo-
wiednio zmieniona.

(11) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Europejskiego Komitetu Bankowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2006/48/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„— w Danii: »Dansk Eksportfinansieringsfond«, »Danmarks
Skibskredit A/S« oraz »KommuneKredit«,”;

2) w załączniku VI część 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Ekspozycjom wobec następujących banków rozwoju
wielostronnego przypisuje się wagę ryzyka równą 0 %:

a) Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju;

b) Międzynarodowa Korporacja Finansowa;

c) Międzyamerykański Bank Inwestycyjny;

d) Azjatycki Bank Rozwoju;

e) Afrykański Bank Rozwoju;

f) Bank Rozwoju Rady Europy;

g) Nordycki Bank Inwestycyjny;

h) Karaibski Bank Rozwoju;

i) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;

j) Europejski Bank Inwestycyjny;

k) Europejski Fundusz Inwestycyjny;

l) Agencja Wielostronna Gwarancji Inwestycyjnych;

m) Międzynarodowy Mechanizm Finansowania Szcze-
pień; oraz

n) Islamski Bank Rozwoju.”.

Artykuł 2

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej
do dnia 30 września 2007 r., przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty tych przepisów
i tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia
1 października 2007 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie-
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odniesienia
ustalany jest przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta-
wowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach
objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2007 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji
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