
A BIZOTTSÁG 2006/29/EK IRÁNYELVE

(2006. március 8.)

a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek bizonyos intézményeknek az irányelv
hatálya alá sorolása és hatály alóli kivonása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és
folytatásáról szóló, 2000. március 20-i 2000/12/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 60.
cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2000/12/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdése felso-
rolja azokat az intézményeket, amelyek kimondottan ki
vannak vonva az irányelv hatálya alól.

(2) A Dán Gazdasági Minisztérium és a Dán Belügyi és
Egészségügyi Minisztérium kérte, hogy az önkormány-
zatok jelzáloghitel-szövetségét (KommuneKredit) vegyék
fel a 2000/12/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében
található listára, hogy az ily módon kikerüljön az irányelv
hatálya alól. A KommuneKredit jogi helyzetének és
sajátos felépítésének felülvizsgálata igazolja, hogy fölke-
rüljön a 2. cikk (3) bekezdésében található listára.

(3) A Finn Pénzügyminisztérium újra kérte, hogy a 2. cikk
(3) bekezdésében található felsorolásban a Kera Oy/Kera
Ab helyett a FinnveraOyj/Finnvera Abp szerepeljen. A
Finnvera Rt. a Kera Rt. és a Finn Garanciaalap egyesülés
jött létre. A Finnvera Rt. ugyanazokat a tevékenységeket
végzi, mint elődje, a Kera Rt.

(4) A Görög Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium kérte az
Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos és a Tachid-
romiko Tamieftirio törlését a 2. cikk (3) bekezdésében
található listáról, amelyen az irányelv hatálya alól kivont
intézmények szerepelnek. Előbbi megszűnt létezni,
miután egyesült egy kereskedelmi bankkal, utóbbi pedig
a 2000/12/EK irányelv szerint engedélyezett hitelintézet-
ként fog működni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/12/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének negyedik
francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„— Dániában a »Dansk Eksportfinansieringsfond«, a
»Danmarks Skibskreditfond«, a »Dansk Landbrugs Real-
kreditfond« és a »Kommune Kredit«,”

2. cikk

A 2000/12/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének hatodik
francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

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

3. cikk

A 2000/12/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének tizennegyedik
francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„— Finnországban a »Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden
för industriellt samarbete AB« és a »Finnvera Oyj/Finn-
vera Abp«,”

4. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
ennek az irányelvnek legkésőbb 2006. június 30-ig megfelel-
jenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok által jóváhagyott rendelkezések hivatkozást tartal-
maznak ezen irányelvre, vagy hivatalos közzétételük alkalmával
ilyen hivatkozással jelennek meg. A hivatkozás módját a tagál-
lamok határozzák meg.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő 20. napon lép hatályba.

HUL 70/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.3.9.

(1) HL L 126., 2000.5.26., 1. o. A legutóbb a 2005/1/EK irányelvvel
(HL L 79., 2005.3.24., 9. o.) módosított irányelv.



6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 8-án.

a Bizottság részéről
Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja

HU2006.3.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 70/51


