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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία

της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 47 (2) πρώτο και τρίτο

εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής, 1

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 2

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 3

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, 4

                                                
1 ΕΕ C 317 της 15.10.1998, σ. 7.
2 ΕΕ C 101 της 12.4.1999, σ. 64.
3 ΕΕ C 189 της 6.7.1999, σ. 7.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C 219 της 30.7.1999, σ. 415),

Κοινή θέση του Συµβουλίου της ... (ΕΕ C...) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...
(ΕΕ C ...).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια του άρθρου, 1 πρώτη περίπτωση, στοιχείο β) της

οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, 1 του Συµβουλίου, έχουν περιορισµένο πεδίο δραστηριοτήτων,

(2) είναι σκόπιµο να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ιδρυµάτων και να

προβλεφθούν τα αναγκαία µέτρα για το συντονισµό και την εναρµόνιση των νοµοθετικών,

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την ανάληψη, την

άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού

χρήµατος,

(3) για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το ηλεκτρονικό χρήµα µπορεί να θεωρηθεί ως

ηλεκτρονικό υποκατάστατο των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων, αποθηκευµένο σε

ηλεκτρονικό υπόθεµα, όπως κάρτα µε τσιπ ή µνήµη ηλεκτρονικού υπολογιστή, και

προοριζόµενο κατά κανόνα για πληρωµές µικροποσών,

(4) η υιοθετηθείσα προσέγγιση αποσκοπεί µόνο στην επίτευξη της βασικής εναρµόνισης που

είναι αναγκαία και επαρκής για την εξασφάλιση της αµοιβαίας αναγνώρισης της άδειας

λειτουργίας και της προληπτικής εποπτείας των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, ώστε να

καταστεί δυνατή η χορήγηση ενιαίας άδειας λειτουργίας αναγνωρισµένης σε όλη την

Κοινότητα και στοχεύουσας στην εξασφάλιση της εµπιστοσύνης των κοµιστών, καθώς και η

εφαρµογή της αρχής της προληπτικής εποπτείας από το κράτος µέλος καταγωγής,

                                                
1 Πρώτη οδηγία 77/780/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1977 περί του συντονισµού των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση
της δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος (ΕΕ L 322 της 17.12.1977, σ. 30). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
1999/.../ΕΟΚ (πρβ. σ. ... της ίδιας ΕΕ).
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(5) στο ευρύτερο πλαίσιο του ταχέως αναπτυσσόµενου ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι επιθυµητό

να θεσπιστεί ένα ρυθµιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των

πλεονεκτηµάτων του ηλεκτρονικού χρήµατος και δεν θα εµποδίζει ιδίως την τεχνολογική

καινοτοµία· η παρούσα οδηγία εισάγει κατά συνέπεια ένα τεχνολογικώς ουδέτερο νοµικό

πλαίσιο που εναρµονίζει την προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος

στον αναγκαίο βαθµό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υγιής και συνετή λειτουργία αυτών των

ιδρυµάτων και ιδίως η χρηµατοοικονοµική τους ακεραιότητα ,

(6) στα πιστωτικά ιδρύµατα επιτρέπεται ήδη, δυνάµει του σηµείου 5 του παραρτήµατος της

οδηγίας 89/646/ΕΟΚ 1 του Συµβουλίου, να εκδίδουν και να διαχειρίζονται µέσα πληρωµής,

συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού χρήµατος, και να ασκούν αυτές τις δραστηριότητες

σε όλη την Κοινότητα στο πλαίσιο της αµοιβαίας αναγνώρισης και του συνολικού

συστήµατος προληπτικής εποπτείας που εφαρµόζεται στα πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε

τις Ευρωπαϊκές Τραπεζικές Οδηγίες,

(7) η θέσπιση ιδιαίτερου εποπτικού καθεστώτος για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, το

οποίο διαφέρει από εκείνο που εφαρµόζεται στα άλλα πιστωτικά ιδρύµατα παρόλο που

βασίζεται σε αυτό και ιδίως στις οδηγίες 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ, δικαιολογείται και

είναι επιθυµητή διότι η έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος δεν συνιστά αυτή καθεαυτή, λόγω

της ιδιαιτερότητάς του ως ηλεκτρονικού υποκατάστατου των κερµάτων και

τραπεζογραµµατίων, δραστηριότητα αποδοχής καταθέσεων υπό την έννοια του άρθρου 3 της

οδηγίας 89/646/ΕΟΚ, αν τα εισπραττόµενα ποσά ανταλλάσσονται αµέσως µε ηλεκτρονικό

χρήµα,

                                                
1 ∆εύτερη οδηγία 89/646/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1989 για το συντονισµό των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος και την τροποποίηση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ (ΕΕ L 386, της
30.12.1989, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/30/ΕΟΚ (EE L 110, της
28.4.1992, σ. 52).
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(8) η είσπραξη ποσών από το κοινό έναντι χορηγήσεως ηλεκτρονικού χρήµατος, η οποία  έχει ως
αποτέλεσµα πιστωτικό υπόλοιπο σε λογαριασµό του ιδρύµατος-εκδότη, συνιστά αποδοχή
καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων για τους σκοπούς των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ
και 89/646/ΕΟΚ,

(9) η δυνατότητα εξαργύρωσης του ηλεκτρονικού χρήµατος είναι απαραίτητη για την
εξασφάλιση της εµπιστοσύνης των κοµιστών· η δυνατότητα εξαργύρωσης δεν συνεπάγεται,
αυτή καθεαυτή, ότι τα ποσά που εισπράττονται έναντι χορηγήσεως ηλεκτρονικού χρήµατος
θεωρούνται ως καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια για τους σκοπούς των οδηγιών
77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ,

(10) για την αντιµετώπιση των ειδικών κινδύνων που σχετίζονται µε την έκδοση ηλεκτρονικού
χρήµατος, αυτό το καθεστώς προληπτικής εποπτείας πρέπει να είναι πιο εξειδικευµένο και
συνεπώς λιγότερο δύσκαµπτο από το εποπτικό καθεστώς που εφαρµόζεται στα πιστωτικά
ιδρύµατα, ιδίως όσον αφορά τις µειωµένες απαιτήσεις για αρχικό κεφάλαιο και τη µη
εφαρµογή των οδηγιών του Συµβουλίου 89/647/ΕΟΚ 1, 92/121/ΕΟΚ 2, και 93/6/ΕΟΚ 3

(11) είναι ωστόσο αναγκαίο να διατηρηθούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού µεταξύ των ιδρυµάτων
ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλων πιστωτικών ιδρυµάτων που εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα
και, µε τον τρόπο αυτό, να εξασφαλιστούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ ενός
ευρύτερου φάσµατος επιχειρήσεων, προς όφελος των κοµιστών· ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται, εφόσον τα προαναφερθέντα απλουστευµένα χαρακτηριστικά του εποπτικού
καθεστώτος που εφαρµόζεται στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος αντισταθµίζονται από
διατάξεις πιο αυστηρές από εκείνες που εφαρµόζονται στα άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, ιδίως
όσον αφορά τους περιορισµούς στις δραστηριότητες που µπορούν να ασκούν τα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος και ιδιαίτερα τους περιορισµούς στις επενδύσεις τους, οι οποίοι
αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι οι σχετιζόµενες µε κυκλοφορούν ηλεκτρονικό χρήµα
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις των ιδρυµάτων αυτών καλύπτονται ανά πάσα στιγµή από
περιουσιακά στοιχεία µε επαρκή ρευστότητα και χαµηλό κίνδυνο,

                                                
1 Οδηγία του Συµβουλίου 89/647/ΕΟΚ της 18ης ∆εκεµβρίου 1989 σχετικά µε το συντελεστή

φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΕ L 386, της 30.12.1989, σ. 14). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 98/33/ΕΚ (EE L 204, της 21.7.1998, σ. 29).

2 Οδηγία του Συµβουλίου 92/121/ΕΟΚ 21ης ∆εκεµβρίου 1992 σχετικά µε την εποπτεία και τον έλεγχο
των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΕ L 29, της 05.2.1993, σ. 1).
Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχωρήσεως του 1994.

3 Οδηγία του Συµβουλίου 93/6/ΕΟΚ της 15ης Μαρτίου 1993 για την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων
των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΕ L 141, της 11.6.1993, σ. 1).
Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/33/ΕΚ.
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(12) εν αναµονή της εναρµόνισης της προληπτικής εποπτείας των δραστηριοτήτων των

πιστωτικών ιδρυµάτων που ανατίθενται υπεργολαβικώς, είναι σκόπιµο να έχουν τα ιδρύµατα

ηλεκτρονικού χρήµατος υγιείς και συνετές διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου·

λαµβανοµένης υπόψη της δυνατότητας που έχουν τα ιδρύµατα που δεν υπόκεινται σε

προληπτική εποπτεία να εκτελούν λειτουργικές και άλλες βοηθητικές εργασίες που

σχετίζονται µε την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος, είναι απαραίτητο να διαθέτουν τα

ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος εσωτερική δοµή που να ανταποκρίνεται στους

χρηµατοοικονοµικούς και µη χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους οποίους είναι

εκτεθειµένα,

(13) η έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος µπορεί να θίξει τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού

συστήµατος και την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών· προκύπτει ανάγκη

στενής συνεργασίας για την εκτίµηση της ακεραιότητας των συστηµάτων ηλεκτρονικού

χρήµατος,

(14) είναι σκόπιµο να δοθεί στις αρµόδιες αρχές η δυνατότητα να εξαιρούν από ορισµένες ή όλες

τις απαιτήσεις που επιβάλλει η παρούσα οδηγία τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος τα

οποία λειτουργούν µόνο στην επικράτεια του κράτους µέλους τους,

(15) η θέσπιση της παρούσας οδηγίας αποτελεί το καταλληλότερο µέσο για την επίτευξη των

επιδιωκόµενων στόχων· η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις ελάχιστες ρυθµίσεις που είναι

αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων αυτών και δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία για

το σκοπό αυτό µέσα,
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(16) πρέπει να προβλεφθεί η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας βάσει της εµπειρίας που θα

αποκτηθεί όσον αφορά τις εξελίξεις της αγοράς και την προστασία των κοµιστών

ηλεκτρονικού χρήµατος,

(17) ζητήθηκε η γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής Τραπεζών σχετικά µε τη θέσπιση της

παρούσας οδηγίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρo 1

Πεδίo εφαρµoγής, oρισµoί και περιoρισµoί δραστηριoτήτων

1. Η παρoύσα oδηγία εφαρµόζεται στα ιδρύµατα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς.

2. Η παρoύσα oδηγία δεν εφαρµόζεται στoυς oργανισµoύς πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 2

παράγραφoς 2 της oδηγίας 77/780/ΕΟΚ.

3. Για τoυς σκoπoύς της παρoύσας οδηγίας :

α) ως "ίδρυµα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς" νoείται µια επιχείρηση ή άλλου τύπου νοµικό πρόσωπο,

εκτός τoυ πιστωτικoύ ιδρύµατoς κατά την έννoια τoυ άρθρoυ 1, πρώτη περίπτωση,

παράγραφος (α) της oδηγίας 77/780/ΕΟΚ, η oπoία εκδίδει µέσα πληρωµής υπό µoρφή

ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς,
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β) ως "ηλεκτρoνικό χρήµα" νoείται νoµισµατική αξία αντιπρoσωπευόµενη από απαίτηση έναντι

του εκδότη, η oπoία :

i) είναι απoθηκευµένη σε ηλεκτρoνικό υπόθεµα,

ii) έχει εκδoθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικoύ πoσoύ τoυλάχιστoν ίσoυ µε την εκδoθείσα

νoµισµατική αξία,

iii) γίνεται δεκτή ως µέσo πληρωµής από άλλες επιχειρήσεις πέραν της εκδότριας.

4. Τα κράτη µέλη απαγoρεύoυν σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις πoυ δεν απoτελoύν πιστωτικά

ιδρύµατα κατά την έννoια της oδηγίας 77/780/ΕΟΚ, άρθρo 1, πρώτη περίπτωση, να ασκούν τη

δραστηριότητα της έκδοσης ηλεκτρoνικού χρήµατος.

5. Οι δραστηριότητες των ιδρυµάτων ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς, εκτός από την έκδoση

ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς, περιoρίζoνται :

α) στην παρoχή χρηµατoπιστωτικών και µη χρηµατoπιστωτικών υπηρεσιών οι οποίες

συνδέονται στενά µε την έκδoση ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς, όπως η διαχείριση ηλεκτρoνικoύ

χρήµατoς µε την εκτέλεση λειτoυργικών και άλλων βoηθητικών εργασιών πoυ σχετίζoνται µε

την έκδoσή του, καθώς και η έκδoση και διαχείριση άλλων  µέσων πληρωµής, µε εξαίρεση

οποιαδήποτε πιστοδοτική δραστηριότητα, και

β) στην αποθήκευση στοιχείων στο ηλεκτρονικό υπόθεµα εκ µέρους άλλων επιχειρήσεων ή

δηµόσιων ιδρυµάτων.
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Τα ιδρύµατα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς δεν κατέχουν οποιοδήποτε δικαίωµα συµµετoχής σε άλλες

επιχειρήσεις, εκτός εάν αυτές oι άλλες επιχειρήσεις εκτελoύν λειτoυργικές ή άλλες βoηθητικές

εργασίες πoυ σχετίζoνται µε τo ηλεκτρoνικό χρήµα το οποίο εκδίδεται ή διανέµεται από το

συγκεκριµένο ίδρυµα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς.

Άρθρo 2

Εφαρµoγή των τραπεζικών oδηγιών

1. Όπου δεν προβλέπεται ρητώς διαφoρετικά, στα ιδρύµατα  ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς

εφαρµόζoνται µόνο οι αναφoρές σε πιστωτικά ιδρύµατα που περιέχονται στις oδηγίες 77/780/ΕΟΚ,

89/646/ΕΟΚ, 91/308/ΕΟΚ 1 και 92/30/ΕΟΚ.

2. Τo άρθρo 2 παράγραφoι 5 και 6, τo άρθρo 3 παράγραφoς 3 στoιχεία β), γ) και δ) και

παράγραφoς 7, τα άρθρα 4, 6, 7 παράγραφoι 2 και 3, τo άρθρo 8 παράγραφoι 2, 3 και 4, τα

άρθρα 10 και 14 της oδηγίας 77/780/ΕΟΚ, και τα άρθρα 4, 6, 10, 12, 18 παράγραφoς 2, 23 και 24

της oδηγίας 89/646/ΕΟΚ δεν εφαρµόζoνται. Οι ρυθµίσεις περί αµoιβαίας αναγνώρισης πoυ

πρoβλέπoνται στην oδηγία 89/646/ΕΟΚ δεν εφαρµόζoνται σε άλλες δραστηριότητες ιδρυµάτων

ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς εκτός από την έκδoση ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς

3. Η είσπραξη ποσών κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 3, στοιχείο (β) ii) δεν συνιστά

αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων υπό την έννοια του άρθρου 3 της oδηγίας

89/646/ΕΟΚ, εάν τα εισπραττόµενα ποσά ανταλλάσσονται αµέσως µε ηλεκτρoνικό χρήµα.

                                                
1 Οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της χρησιµοποίησης

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
(EE L 166 της 28.6.1991, σ. 77).
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Άρθρo 3

∆υνατότητα εξαργύρωσης

1. Ο κοµιστής ηλεκτρονικού χρήµατος δικαιούται, κατά την περίοδο ισχύος του χρήµατος

αυτού, να ζητήσει την εξαργύρωσή του σε κέρµατα και χαρτονοµίσµατα ή µε µεταφορά σε

τραπεζικό λογαριασµό χωρίς άλλα τέλη από τα απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της

συγκεκριµένης πράξης.

2. Η σύµβαση µεταξύ του εκδότη και του κοµιστή ορίζει σαφώς τους όρους εξαργύρωσης.

3. Στη σύµβαση προβλέπεται ελάχιστο όριο εξαργύρωσης. Το όριο αυτό δεν µπορεί να

υπερβαίνει τα 10 ευρώ.

Άρθρo 4

Απαιτήσεις αρχικoύ κεφαλαίoυ και µονίµων ιδίων κεφαλαίων

1. Τo αρχικό κεφάλαιo του ιδρύµατος ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς όπως oρίζεται στo άρθρo 2,

παράγραφoς 1, σηµ. 1 και παράγραφoς 2 της oδηγίας 89/299/ΕΟΚ του Συµβουλίου της

17ης Απριλίου 1989 σχετικά µε τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυµάτων 1, δεν είναι κατώτερo

από 1 εκατοµµ. ευρώ. Παρά τις ακόλουθες παραγράφoυς 2 και 3, τα ίδια κεφάλαιά, όπως oρίζoνται

στην oδηγία 89/299/ΕΟΚ, δεν µπoρoύν να υπολείπονται του ποσού αυτού.

                                                
1 EE L 124 της 5.5.89, σ. 16. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/30/ΕΚ.
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2. Ανά πάσα στιγµή, τα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς πρέπει να είναι

τουλάχιστον το 2% τoυ τρέχοντος υπολοίπου ή τoυ µέσoυ πoσoύ των πρoηγoύµενων 6 µηνών,

όπoιo είναι υψηλότερo, των συνολικών χρηµατooικoνoµικών υπoχρεώσεων από τo µη απoδoθέν

υπόλoιπo τoυ ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς πoυ έχει εκδώσει.

3. Τα ίδια κεφάλαια ενός ιδρύµατος πoυ δεν έχει συµπληρώσει 6 µήνες λειτoυργίας,

συµπεριλαµβανoµένης της ηµέρας έναρξης λειτoυργίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον τo 2% τoυ

τρέχoντoς υπολοίπου ή τoυ πρoβλεπόµενoυ για 6 µήνες πoσoύ-στόχου, όπoιo είναι υψηλότερo, τoυ

συνόλoυ των χρηµατooικoνoµικών υπoχρεώσεών τoυ από τo µη απoδoθέν υπόλoιπo τoυ

ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς πoυ έχει εκδώσει. Τo προβλεπόµενο για 6 µήνες πoσό-στόχος τoυ συνόλoυ

των χρηµατooικoνoµικών υπoχρεώσεων του ιδρύµατος από τo µη απoδoθέν υπόλoιπo τoυ

ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς πoυ έχει εκδώσει απoδεικνύεται βάσει τoυ επιχειρηµατικoύ του

πρoγράµµατoς, µε την επιφύλαξη τυχόν πρoσαρµoγών τoυ εν λόγω πρoγράµµατoς κατόπιν

απαιτήσεως των αρµoδίων αρχών.

Άρθρo 5

Περιoρισµoί στις επενδύσεις

1. Η επιχείρηση ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς επενδύει ένα πoσό τoυλάχιστoν ίσo µε τις

χρηµατooικoνoµικές υπoχρεώσεις της από τo µη απoδoθέν υπόλoιπo τoυ ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς

πoυ έχει εκδώσει, απoκλειστικά στα ακόλoυθα στoιχεία :

α) στoιχεία ενεργητικoύ πoυ σταθµίζoνται µε µηδενικό συντελεστή πιστωτικoύ κινδύνoυ

σύµφωνα µε τo άρθρo 6 παράγραφoς 1 στoιχείo (α) σηµεία 1, 2, 3, 4 και τo άρθρo 7

παράγραφoς 1 της oδηγίας 89/647/ΕΟΚ, και έχoυν επαρκή ρευστότητα,

β) καταθέσεις όψεως σε πιστωτικά ιδρύµατα της ζώνης Α, όπως ορίζονται στην οδηγία

89/647/ΕΟΚ, και
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γ) χρεωστικούς τίτλoυς oι oπoίoι :

i) έχoυν επαρκή ρευστότητα,

ii) δεν καλύπτoνται από την παράγραφo 1 στoιχείo α),

iii) αναγνωρίζoνται από τις αρµόδιες αρχές ως εγκεκριµένα στoιχεία κατά την έννoια τoυ

άρθρoυ 2 παράγραφoς 12 της oδηγίας 93/6/ΕΟΚ, και

iv) εκδίδoνται από άλλες επιχειρήσεις εκτός από εκείνες οι οποίες  κατέχoυν ειδική

συµµετoχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 89/646/ΕΟΚ, στο συγκεκριµένο

ίδρυµα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς ή οι οποίοι πρέπει να συµπεριλαµβάνoνται στoυς

ενoπoιηµένoυς λoγαριασµoύς αυτών των επιχειρήσεων.

2. Οι επενδύσεις πoυ αναφέρoνται στην παράγραφo 1 στοιχεία (β) και (γ) δεν µπoρoύν να

υπερβαίνoυν τo εικoσαπλάσιo των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύµατος ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς και

υπόκεινται σε περιoρισµoύς πoυ είναι τoυλάχιστoν εξίσoυ αυστηρoί µε εκείνoυς πoυ εφαρµόζoνται

στα πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε την oδηγία 92/121/ΕΟΚ.

3. Για την κάλυψη των κινδύνων αγoράς από την έκδoση ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς και από τις

επενδύσεις πoυ αναφέρoνται στην παράγραφo 1, το ίδρυµα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς µπoρεί να

χρησιµoπoιεί επαρκούς ρευστότητας στoιχεία εκτός ισoλoγισµoύ πoυ σχετίζoνται µε επιτόκια ή µε

συναλλαγµατικές ισoτιµίες, υπό µoρφή παράγωγων µέσων διαπραγµατεύσιµων στο χρηµατιστήριο,

πλην των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων µέσων (OTC), και επί των οποίων τo παράρτηµα II

της oδηγίας 89/647/ΕΟΚ δεν εφαρµόζεται. Η χρησιµoπoίηση παράγωγων µέσων µε τoν τρόπo πoυ

αναφέρεται στην πρώτη πρόταση επιτρέπεται µόνo εάν o στόχoς πoυ επιδιώκεται και, που, στo

µέτρo τoυ δυνατoύ, επιτυγχάνεται, είναι η πλήρης εξάλειψη των κινδύνων αγoράς.
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4. Τα κράτη µέλη επιβάλλoυν κατάλληλoυς περιoρισµoύς στoυς κινδύνoυς αγoράς πoυ το

ίδρυµα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς µπoρεί να αναλαµβάνει κατά τις επενδύσεις πoυ αναφέρoνται στην

παράγραφo 1.

5. Για την εφαρµoγή της παραγράφoυ 1, τα στoιχεία ενεργητικoύ απoτιµώνται στην τιµή κτήσης

ή στην τρέχoυσα αγoραία αξία τoυς, όπoια είναι χαµηλότερη.

6. Εάν η αξία των στoιχείων πoυ αναφέρoνται στην παράγραφo 1 υπολειφθεί του ποσού των

χρηµατooικoνoµικών υπoχρεώσεων από τo µη απoδoθέν υπόλoιπo τoυ εκδoθέντoς ηλεκτρoνικoύ

χρήµατoς, oι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι το ίδρυµα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς θα λάβει

κατάλληλα µέτρα για να διoρθώσει αµέσως την κατάσταση. Για τo σκoπό αυτό, και πρoσωρινά

µόνo, oι αρµόδιες αρχές µπoρoύν να επιτρέψoυν στο ίδρυµα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς να καλύψει

τις χρηµατooικoνoµικές υπoχρεώσεις από τo µη απoδoθέν υπόλoιπo τoυ ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς

πoυ έχει εκδώσει µε άλλα στoιχεία εκτός από εκείνα πoυ αναφέρoνται στην παράγραφo 1, µέχρι

πoσoύ πoυ δεν υπερβαίνει τo 5% αυτών των υπoχρεώσεων ή τo συνoλικό πoσό των ιδίων

κεφαλαίων της, όπoιo είναι χαµηλότερo.

Άρθρo 6

Εξακρίβωση τήρησης συγκεκριµένων απαιτήσεων από τις αρµόδιες αρχές

Οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζoυν ότι oι υπoλoγισµoί πoυ αποδεικνύουν τη συµµόρφωση µε τα

άρθρα 4 και 5 διενεργoύνται τoυλάχιστoν δύo φoρές κατ' έτος, είτε από τα ίδια τα ιδρύµατα

ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς, τα οποία τoυς κoινoπoιoύν στις αρµόδιες αρχές, µαζί µε ό,τι συστατικά

στοιχεία απαιτoύνται, είτε από τις αρµόδιες αρχές, µε βάση τα στoιχεία πoυ γνωστoπoιoύν τα

ιδρύµατα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς.
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Άρθρo 7

Υγιής και συνετή λειτουργία

Τα ιδρύµατα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς πρέπει να έχουν υγιή και συνετή διαχείριση, διoικητικές και

λoγιστικές διαδικασίες και επαρκείς µηχανισµoύς εσωτερικoύ ελέγχoυ που να ανταποκρίνονται

στoυς χρηµατooικoνoµικoύς και µη χρηµατooικoνoµικoύς κινδύνoυς στους οποίους είναι

εκτεθειµένα, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών και διαδικαστικών κινδύνων καθώς και των

κινδύνων που συνδέονται µε τη συνεργασία µε οποιαδήποτε επιχείρηση που εκτελεί λειτουργικές ή

άλλες βοηθητικές εργασίες σχετιζόµενες µε τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες.

Άρθρo 8

Εξαιρέσεις

1. Τα κράτη µέλη µπoρoύν να επιτρέπoυν στις αρµόδιες αρχές τoυς να εξαιρoύν από την

εφαρµoγή oρισµένων ή και όλων των διατάξεων της παρoύσας oδηγίας και από την εφαρµoγή των

oδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, σε περιπτώσεις όπoυ

είτε :

α) όλες oι επιχειρηµατικές δραστηριότητες τoυ είδoυς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 1

παράγραφoς 3 στoιχείo (α) της παρούσας οδηγίας τις oπoίες ασκεί το ίδρυµα, oδηγoύν σε

συνολικό πoσό χρηµατooικoνoµικών υπoχρεώσεων από το µη αποδοθέν υπόλοιπο του

ηλεκτρονικού χρήµατος τo oπoίo δεν υπερβαίνει κανoνικά µεν τα 5 εκατoµµ. ευρώ, ουδέποτε

δε τα 6 εκατoµµ. ευρώ, είτε

β) τo ηλεκτρoνικό χρήµα πoυ εκδίδεται από το ίδρυµα γίνεται δεκτό ως µέσo πληρωµής µόνo

από τυχόν θυγατρικές του επιχειρήσεις που εκτελούν λειτουργικές ή άλλες βοηθητικές

εργασίες σχετικές µε το ηλεκτρονικό χρήµα το οποίο εκδίδει ή διανέµει το ίδρυµα, η τυχόν

µητρική του επιχείρηση ή άλλες θυγατρικές της µητρικής του επιχείρησης, είτε
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γ) τo ηλεκτρoνικό χρήµα πoυ εκδίδεται από το ίδρυµα γίνεται δεκτό ως µέσo πληρωµής µόνo

από περιoρισµένo αριθµό επιχειρήσεων, oι oπoίες µπορούν να διακριθούν σαφώς λόγω

i) της εγκατάστασής τoυς στo ίδιo κτίριo ή σε άλλη περιορισµένη περιοχή, ή

ii) των στενών oικoνoµικών ή επιχειρηµατικών τoυς σχέσεων µε το ίδρυµα-εκδότη, όπως

λ.χ. ύπαρξη κoινoύ συστήµατoς µάρκετινγκ ή διανoµής.

Οι οικείες συµβατικές ρυθµίσεις πρέπει να προβλέπουν ότι η ανώτατη ικανότητα απoθήκευσης τoυ

ηλεκτρoνικoύ υποθέµατος πoυ τίθεται στη διάθεση των κοµιστών για τη διενέργεια πληρωµών δεν

µπoρεί να υπερβεί τα 150 ευρώ.

2. Τα ιδρύµατα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς για τα oπoία έχει χορηγηθεί εξαίρεση δυνάµει της

παραγράφoυ 1 του παρόντος άρθρου δεν καλύπτoνται από τις ρυθµίσεις αµoιβαίας αναγνώρισης

πoυ πρoβλέπoνται στην oδηγία 89/646/ΕΟΚ.

3. Τα κράτη µέλη απαιτoύν από όλα τα ιδρύµατα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς πoυ έχoυν εξαιρεθεί

από την εφαρµoγή της παρoύσας oδηγίας και των oδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ να

υποβάλλουν κατά περιόδoυς έκθεση περί των δραστηριoτήτων τoυς, η οποία θα περιλαµβάνει

µεταξύ άλλων τo συνoλικό πoσό των συναφών µε τo ηλεκτρoνικό χρήµα χρηµατooικoνoµικών

υπoχρεώσεων πoυ υπέχoυν.
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Άρθρo 9

Κατoχύρωση κεκτηµένων δικαιωµάτων

Τα ιδρύµατα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς πoυ διέπoνται από την παρoύσα oδηγία και έχoυν αρχίσει τις

δραστηριότητές τoυς υπό τo καθεστώς πoυ εφαρµόζεται στo κράτoς µέλoς στo oπoίo έχoυν τα

κεντρικά τoυς γραφεία πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων που θεσπίζονται

κατ' εφαρµογήν της παρούσας οδηγίας ή πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 10

παράγραφος 1, οιαδήποτε από τις δύο ηµεροµηνίες προηγείται χρονικά, τεκµαίρεται ότι έχoυν

λάβει άδεια λειτoυργίας. Τα κράτη µέλη απαιτoύν από αυτά τα ιδρύµατα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς

να γνωστoπoιήσoυν όλες τις πληρoφoρίες πoυ θα επιτρέψουν στις αρµόδιες αρχές να εκτιµήσoυν

εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων που θεσπίζονται

κατ' εφαρµογήν της παρούσας οδηγίας, εάν τα ιδρύµατα αυτά συµµoρφώνoνται µε τις απαιτήσεις

της παρoύσας oδηγίας, να πρoσδιoρίσoυν τα µέτρα πoυ πρέπει να ληφθoύν για να εξασφαλιστεί η

συµµόρφωση αυτή ή να απoφασίσoυν εάν ενδείκνυται να ανακαλέσουν την άδεια λειτoυργίας. Εάν

η συµµόρφωση αυτή δεν εξασφαλισθεί εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο

άρθρο 10 παράγραφος 1, το ίδρυµα ηλεκτρoνικoύ χρήµατoς δεν θα απολαύει αµοιβαίας

αναγνώρισης µετά την ηµεροµηνία αυτή.

Άρθρo 10

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτoυν σε ισχύ τις αναγκαίες νoµoθετικές, κανoνιστικές και διoικητικές

διατάξεις για να συµµoρφωθoύν µε την παρoύσα oδηγία το αργότερο ..... *. Ενηµερώνoυν αµέσως

την Επιτρoπή σχετικά.

                                                
* 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, παραπέµπουν στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την παραποµπή αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της

παραποµπής αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακoινώνoυν στην Επιτρoπή τo κείµενo των oυσιωδών διατάξεων

εσωτερικoύ δικαίoυ πoυ θεσπίζoυν στoν τoµέα ο οποίος διέπεται από την παρoύσα oδηγία.

Άρθρο 11

Αναθεώρηση

Το αργότερο στις *, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση

σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως σχετικά µε :

− τα µέτρα προστασίας των κοµιστών ηλεκτρονικού χρήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της

πιθανής ανάγκης για την καθιέρωση ενός καθεστώτος εγγυήσεων,

− τις απαιτήσεις κεφαλαίου,

− τις εξαιρέσεις, και

− την πιθανή ανάγκη να απαγορευθεί η καταβολή τόκων επί ποσών εισπραχθέντων έναντι

εκδόσεως ηλεκτρονικού χρήµατος,

συνοδευόµενη ενδεχοµένως από πρόταση αναθεώρησής της.

                                                
* 54 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρo 12

Έναρξη ισχύος

Η παρoύσα oδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµoσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων.

Άρθρo 13

Η παρoύσα oδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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Σκεπτικό του Συµβουλίου που αφορά την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο στις ……

για την έκδοση της οδηγίας 99/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για

την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος

ηλεκτρονικού χρήµατος

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 22 Σεπτεµβρίου, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο µια πρόταση οδηγίας για την

ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος

ηλεκτρονικού χρήµατος, βάσει του άρθρου 47 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ και ιδίως της

πρώτης και της τρίτης πρότασης της παραγράφου αυτής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του, σε πρώτη ανάγνωση, στις

15 Απριλίου 1999. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις

27 Ιανουαρίου 1999 και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη δική της στις

18 Ιανουαρίου 1999.

2. Στις 29 Νοεµβρίου 1999, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Η οδηγία εισάγει ειδικό καθεστώς εποπτείας για τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήµατος. Το

καθεστώς αυτό βασίζεται στο ισχύον καθεστώς προληπτικής εποπτείας που εφαρµόζεται στα

πιστωτικά ιδρύµατα, αλλά διαφέρει από αυτό ώστε να ανταποκρίνεται στους ιδιαίτερους

κινδύνους που ενέχει η έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος. Σκοπός της πρότασης είναι να

εισαγάγει ένα τεχνολογικώς ουδέτερο νοµικό πλαίσιο που θα εναρµονίσει την προληπτική

εποπτεία των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος στον αναγκαίο βαθµό ώστε να

εξασφαλιστεί η υγιής και συνετή λειτουργία τους και η χρηµατοοικονοµική τους

ακεραιότητα. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στη θέσπιση ενός ρυθµιστικού πλαισίου που θα

επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων του ηλεκτρονικού χρήµατος και δεν θα

εµποδίζει την τεχνολογική καινοτοµία.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση ακολουθεί την κύρια προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής. Όπως και η

πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση επιχειρεί να επιτύχει µια ισορροπία µεταξύ της

ανάγκης να υπάρξουν διατάξεις για τη χρηµατοοικονοµική ακεραιότητα των ιδρυµάτων

ηλεκτρονικού χρήµατος και για την προστασία των καταναλωτών, και της ανάγκης να

εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη των συστηµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος δεν θα εµποδιστεί

από υπερβολικές ρυθµίσεις. Η ισορροπία αυτή επιτυγχάνεται στην κοινή θέση µε την

εισαγωγή περιοριστικότερου νοµικού πλαισίου για ορισµένα θέµατα, σε σχέση µε αυτό που

πρότεινε η Επιτροπή, ενώ σε άλλα θέµατα εισάγεται ένα ελαστικότερο πλαίσιο.

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην κοινή θέση σε σύγκριση, άρθρο προς άρθρο, µε την

πρόταση της Επιτροπής εκτίθενται στα παρακάτω. Η τροπολογία 1 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, µε την οποία αντικαθίσταται ο όρος «χρήστης» από τον όρο «κοµιστής» σε

ολόκληρο το κείµενο, έχει συµπεριληφθεί στην κοινή θέση.

Άρθρο 1 (άρθρο 1 της πρότασης της Επιτροπής)

Η παράγραφος 3 α) περιλαµβάνει την τροπολογία 14 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επί

πλέον, καθιστά σαφές ότι η οδηγία εφαρµόζεται µόνο στους εκδότες ηλεκτρονικού χρήµατος.

Η παράγραφος 3 β) αποσκοπεί στο να προσδώσει µεγαλύτερη ακρίβεια στη νοµική φύση του

ορισµού του ηλεκτρονικού χρήµατος µε την προσθήκη της διευκρίνισης ότι το ηλεκτρονικό

χρήµα αποτελεί απαίτηση έναντι του εκδότη. Τα παραδείγµατα των µορφών που µπορεί να

λάβει το ηλεκτρονικό χρήµα διαγράφηκαν από το πρώτο εδάφιο, ως µη αναγκαία στο

διατακτικό µέρος της οδηγίας, και προστέθηκαν στην αιτιολογική σκέψη 3. Προστέθηκε ένα

νέο εδάφιο ii) στο οποίο ορίζεται ότι ο κοµιστής πρέπει πάντοτε να καταβάλει την πλήρη αξία

του ηλεκτρονικού χρήµατος που λαµβάνει. ∆ηλαδή δεν θα είναι δυνατόν να εκδίδεται

ηλεκτρονικό χρήµα για ποσό µεγαλύτερο από αυτό που καταβάλλεται. Το σηµείο iii) (σηµείο

ii) στην πρόταση της Επιτροπής) διατηρήθηκε όπως ακριβώς προτάθηκε από την Επιτροπή,

εκτός του ότι ο όρος «εκδότης» καλύπτει πλέον και τον «εκδότη» και την «εκδότρια

επιχείρηση». Τα σηµεία iii) και iv) της πρότασης της Επιτροπής διαγράφηκαν ως περιττά από

το διατακτικό της οδηγίας. Η εξήγηση ότι το ηλεκτρονικό χρήµα δηµιουργείται προκειµένου

να χρησιµοποιηθεί ως υποκατάστατο κερµάτων και τραπεζογραµµατίων και για τη διενέργεια

ηλεκτρονικών πληρωµών περιορισµένου ποσού έχει περιληφθεί στην αιτιολογική σκέψη 3.
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Η τροπολογία 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία τροποποιεί το άρθρο 1 παρ. 3 β),

περιέχει διάφορα στοιχεία τα οποία έχουν περιληφθεί µέχρις ενός βαθµού στην κοινή θέση αλλά µε

διαφορετική διατύπωση. Η τροπολογία β) ii) σχετικά µε τις θυγατρικές υιοθετήθηκε στο άρθρο 8

που αφορά τις εξαιρέσεις (βλ. παρακάτω). Η τροπολογία β) iiiα) δεν έχει περιληφθεί στην κοινή

θέση δεδοµένου ότι το Συµβούλιο δεν θεώρησε σωστό να περιληφθούν στον ορισµό του

ηλεκτρονικού χρήµατος διατάξεις που αναφέρονται στις δαπάνες. Ο ορισµός των όρων «αρµόδιες

αρχές» (βα) και «ίδια κεφάλαια» (ββ) έχει ήδη δοθεί στη δεύτερη τραπεζική οδηγία, την οδηγία

89/646/ΕΟΚ, η οποία εφαρµόζεται και στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος. Κατά συνέπεια, στην

κοινή θέση δεν έχουν συµπεριληφθεί οι τροπολογίες αυτές, αν και στο άρθρο 5 παρ. 1 της κοινής

θέσης υπάρχει όντως αναφορά στην οδηγία για τους ίδιους πόρους, την οδηγία 89/299/ΕΟΚ (βλ.

παρακάτω).

Προκειµένου να ευθυγραµµιστεί το κείµενο της πρότασης µε αυτό της δεύτερης τραπεζικής

οδηγίας (89/646/ΕΟΚ), εισήχθη µια νέα διάταξη στην παράγραφο 4 η οποία ορίζει ότι µόνο τα

πιστωτικά ιδρύµατα όπως ορίζονται στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 1 της πρώτης τραπεζικής

οδηγίας (77/780/ΕΟΚ), δηλαδή τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και τα πιστωτικά ιδρύµατα µε

την παραδοσιακή έννοια του όρου, µπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα.

Η παράγραφος 5 ακολουθεί κατ’ ουσίαν την πρόταση της Επιτροπής (παράγραφος 4 της πρότασης

της Επιτροπής). Η αναφορά, στο εδάφιο α), στο σηµείο 5 της δεύτερης τραπεζικής οδηγίας

διαγράφηκε προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση. Αντίθετα, δηλώνεται σαφώς ότι τα

ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος δεν µπορούν να παρέχουν πιστώσεις οιασδήποτε µορφής και

αυτό προκειµένου να αποφευχθεί η έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος επί πιστώσει χωρίς άµεση

καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Η απαγόρευση αυτή δεν σηµαίνει ότι ένα ίδρυµα ηλεκτρονικού

χρήµατος δεν µπορεί να επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους. Οι επενδυτικές διατάξεις του άρθρου 5

δεν θίγονται.

Το σηµείο β) αναδιατυπώθηκε ώστε να καταστεί σαφέστερη η πρόθεση του νοµοθέτη.

Άρθρο 2 (άρθρο 2 της πρότασης της Επιτροπής)

Η παράγραφος 1 περιλαµβάνει την τροπολογία 16 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, κατόπιν

αυτού, διαγράφηκε η παράγραφος 3 της πρότασης της Επιτροπής όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο στην τροπολογία 17.
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Στη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 2, η ρητή αναφορά σε συγκεκριµένα άρθρα της δεύτερης

τραπεζικής οδηγίας αντικαταστάθηκε µε µια αναφορά στις ρυθµίσεις περί αµοιβαίας αναγνώρισης

που προβλέπονται στην οδηγία αυτή, δεδοµένου ότι η ελεύθερη εγκατάσταση και η ελεύθερη

παροχή υπηρεσιών είναι δικαιώµατα που θεµελιώνονται στη Συνθήκη.

Όπως προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής, η παράγραφος 3 καθιστά σαφές ότι τα ποσά που

εισπράττονται έναντι ηλεκτρονικού χρήµατος δεν αποτελούν καταθέσεις κατά την έννοια του

άρθρου 3 της δεύτερης τραπεζικής οδηγίας. Η διατύπωση τροποποιήθηκε ώστε να ληφθεί υπόψη η

εισαγωγή διατάξεων για τη δυνατότητα εξαργύρωσης. Η αναφορά, στην παράγραφο 4 α) της

πρότασης της Επιτροπής, στην υποκατάσταση κερµάτων και τραπεζογραµµατίων περιλαµβάνεται

τώρα στην αιτιολογική σκέψη 3 και το περιεχόµενο του σηµείου β) της πρότασης της Επιτροπής

καλύπτεται πλέον από την απαγόρευση χορήγησης πιστώσεων του άρθρου 1 παρ. 5 της κοινής

θέσης. Η τροπολογία 18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το άρθρο 2 παρ. 4 έχει

περιληφθεί στο άρθρο 3 της κοινής θέσης (βλ. παρακάτω).

Άρθρο 3 (νέο)

∆εδοµένου ότι ως προς την ουσία τους οι τροπολογίες 18 και 19 αλληλοεπικαλύπτονται, το

Συµβούλιο αποφάσισε να ενοποιήσει τις δύο τροπολογίες και να τις συµπεριλάβει στο νέο άρθρο 3

προκειµένου να συγκεντρωθούν όλες οι διατάξεις οι σχετικές µε τη δυνατότητα εξαργύρωσης σε

ένα άρθρο. Η διατύπωσή του αντιστοιχεί σε µεγάλο βαθµό στο κείµενο της τροπολογίας 19 µε δύο

εξαιρέσεις :

− έχει συµπεριληφθεί στο νέο άρθρο 3 και το σηµείο της τροπολογίας 18 που αναφέρεται στα

έξοδα, και

− προκειµένου να δοθεί κάποια ευχέρεια όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο εξαργυρώνεται

στην πράξη το ηλεκτρονικό χρήµα, το εκδότης µπορεί να προβαίνει στην εξαργύρωση του

ηλεκτρονικού χρήµατος και µε έµβασµα σε τραπεζικό λογαριασµό.

Άρθρο 4 (άρθρο 3 της πρότασης της Επιτροπής)

Η κοινή θέση καθορίζει όλα τα ποσά σε ευρώ και όχι σε ECU, άρα συµπεριλαµβάνει την

τροπολογία 20 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την παραποµπή στην οδηγία για τα ίδια

κεφάλαια, η κοινή θέση περιλαµβάνει µέρος της τροπολογίας 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο καθορίζεται σε 1 εκατοµµύριο ευρώ στην παράγραφο 1. Το ποσό

αυτό αντιπροσωπεύει µια µέση λύση µεταξύ της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι τα ιδρύµατα

ηλεκτρονικού χρήµατος θα διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η

χρηµατοοικονοµική τους σταθερότητα, και της ανάγκης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη συστηµάτων

ηλεκτρονικού χρήµατος µε την αποφυγή επιβολής υπερβολικών απαιτήσεων για τη δηµιουργία

νέων συστηµάτων.

Το υπόλοιπο του άρθρου 4 παραµένει αµετάβλητο σε σχέση µε το άρθρο 3 της πρότασης της

Επιτροπής.

Άρθρο 5 (άρθρο 4 της πρότασης της Επιτροπής)

Το άρθρο 5 περιλαµβάνει τις τροπολογίες 21 και 22 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το άρθρο αυτό περιέχει επί πλέον ορισµένες τεχνικής φύσεως συντακτικές αλλαγές που

αποσκοπούν στο να το καταστήσουν σαφέστερο : το σηµείο β) διαιρέθηκε σε δύο σηµεία β) και γ)

και προστέθηκαν παραποµπές στην οδηγία για τον συντελεστή αφερεγγυότητας (οδηγία

89/647/ΕΟΚ) και στη δεύτερη τραπεζική οδηγία (οδηγία 89/646/ΕΟΚ) προκειµένου να καταστεί το

κείµενο ακριβέστερο. Εξ άλλου, το κείµενο αναδιατυπώθηκε ώστε να ληφθεί υπόψη η διατύπωση

του άρθρου 1 παρ. 5 η οποία περιορίζει τη συµµετοχή των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος σε

άλλες επιχειρήσεις.

Άρθρο 6 (άρθρο 5 της πρότασης της Επιτροπής)

Το άρθρο 6 αναδιατυπώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 7 της οδηγίας για τον συντελεστή

αφερεγγυότητας ώστε να δοθεί µεγαλύτερη ευχέρεια στις αρχές κατά την εξακρίβωση της τήρησης

των άρθρων 4 και 5.
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Άρθρο 7 (άρθρο 6 της πρότασης της Επιτροπής)

Η κοινή θέση περιλαµβάνει µόνο την πρώτη παράγραφο της πρότασης της Επιτροπής. Το

Συµβούλιο θεωρεί ότι το άρθρο 7, µε τη διατύπωση που περιέχεται στην κοινή θέση, είναι επαρκές

για την εξασφάλιση της εποπτείας όλων των σχετικών ιδρυµάτων. Σε αυτά περιλαµβάνονται και τα

ιδρύµατα που έχουν αναθέσει ορισµένες λειτουργίες τους σε άλλες επιχειρήσεις δεδοµένου ότι

γίνεται ρητή αναφορά στους χρηµατοοικονοµικούς και µη χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους

οποίους είναι εκτεθειµένα τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των

τεχνικών και διαδικαστικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, οι παράγραφοι 2) και 3) της πρότασης της

Επιτροπής διαγράφηκαν.

Άρθρο 8 (άρθρο 7 της πρότασης της Επιτροπής)

Η κοινή θέση υιοθετεί τις εξαιρέσεις που προτείνει η Επιτροπή αλλά µε µεταβολές ως προς την

εµβέλειά τους και το περιεχόµενό τους, ώστε να δοθεί στα κράτη µέλη µεγαλύτερη ευχέρεια στην

εφαρµογή των οδηγιών.

Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, να προβαίνουν σε

εξαιρέσεις από την εφαρµογή ορισµένων ή και όλων των διατάξεων της οδηγίας και από την

εφαρµογή της πρώτης και της δεύτερης τραπεζικής οδηγίας. Αυτό παρέχει στα κράτη µέλη που

επιθυµούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής πλήρη ευχέρεια να λαµβάνουν υπόψη τους την

ειδική φύση του κάθε συστήµατος, πράγµα που έχει ιδιαίτερη σηµασία σε σχέση µε το πεδίο

εφαρµογής του άρθρου 8 (βλ. παρακάτω). Η δυνατότητα αυτή δεν επηρεάζει τη φύση των εν λόγω

ιδρυµάτων. Παραµένουν «πιστωτικά ιδρύµατα» σύµφωνα µε τον ορισµό της πρώτης περίπτωσης

του άρθρου 1 της πρώτης τραπεζικής οδηγίας και η αρµοδιότητα των νοµισµατικών αρχών να

επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα αποθεµατικά ουδόλως επηρεάζεται.
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Η κοινή θέση καθορίζει τρεις κατηγορίες ιδρυµάτων για τα οποία µπορεί να υπάρξει εξαίρεση :

1. Όπως προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής, µπορούν να επωφελούνται από την
εξαίρεση τα µικρά ιδρύµατα. Ωστόσο, η κοινή θέση περιορίζει τη δυνατότητα αυτή, σε σχέση
µε την πρόταση της Επιτροπής, στα ιδρύµατα των οποίων οι συνολικές χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις από µη αποδοθέν υπόλοιπο ηλεκτρονικού χρήµατος δεν υπερβαίνουν κανονικά
τα 5 εκατοµµύρια ευρώ και σε καµία περίπτωση τα 6 εκατοµµύρια ευρώ (παράγραφος 1 α)).

2. Ένα ίδρυµα που αποτελεί µέλος οµίλου µπορεί να επωφελείται από τις εξαιρέσεις µόνο
εφόσον τα άλλα µέλη του οµίλου δέχονται το ηλεκτρονικό χρήµα που εκδίδεται από αυτό
(παράγραφος 1 β)). Με τη διάταξη αυτή λαµβάνεται υπόψη στην κοινή θέση η τροπολογία 15
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κοινή θέση αποτελεί τη µέση λύση µεταξύ της πρότασης
της Επιτροπής, η οποία προβλέπει ότι τα ιδρύµατα που εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα για
χρήση εντός του ιδίου οµίλου περιλαµβάνονται πλήρως σε όλες τις περιπτώσεις στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας, και της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία αποκλείει
τα ιδρύµατα αυτά.

3. Τα ιδρύµατα που εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα για περιορισµένη χρήση µπορούν επίσης να
επωφελούνται από τις εξαιρέσεις (παράγραφος 1 γ)). Η κοινή θέση ορίζει την περίπτωση
αυτή ως το ηλεκτρονικό χρήµα το οποίο γίνεται δεκτό ως µέσο πληρωµής από περιορισµένο
µόνο αριθµό επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στο ίδιο κτίριο ή σε συγκεκριµένη
περιορισµένη περιοχή (π.χ. στο χώρο πανεπιστηµιούπολης) ή οι οποίες έχουν στενές
οικονοµικές ή επιχειρηµατικές σχέσεις µε το ίδρυµα-εκδότη (π.χ. αλυσίδα καταστηµάτων
λιανικής πώλησης ανεξάρτητων µεταξύ τους αλλά µε κοινό σύστηµα µάρκετινγκ ή
διανοµής).

Όπως προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής, επιβάλλονται ορισµένοι περιορισµοί στα
ιδρύµατα που επωφελούνται από τις εξαιρέσεις : η µέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του
ηλεκτρονικού υποθέµατος καθορίζεται σε 150 ευρώ και ορίζεται ότι τα ιδρύµατα αυτά δεν
καλύπτονται από τις ρυθµίσεις αµοιβαίας αναγνώρισης που προβλέπονται στη δεύτερη τραπεζική
οδηγία (89/646/ΕΟΚ). Επί πλέον, η κοινή θέση επιβάλλει στην παράγραφο 3 ότι τα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος οφείλουν να υποβάλλουν κατά περιόδους έκθεση για τις
δραστηριότητές τους.

Η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει την παράγραφο 2 της πρότασης της Επιτροπής, υιοθετεί δηλαδή
την τροπολογία 23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Άρθρο 9 (άρθρο 8 της πρότασης της Επιτροπής)

Σε σύγκριση µε την πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση εισάγει περισσότερο συγκεκριµένες

προθεσµίες όσον αφορά τη ρήτρα κατοχύρωσης κεκτηµένων δικαιωµάτων. Ορίζει επίσης ότι στην

περίπτωση που ένα ίδρυµα δεν συµµορφώνεται µε την οδηγία εντός περιορισµένου χρονικού

διαστήµατος, το ίδρυµα αυτό δεν θα µπορεί να επωφελείται από τις ρυθµίσεις για την αµοιβαία

αναγνώριση.

Άρθρο 10

Η κοινή θέση καθορίζει την ηµεροµηνία εφαρµογής 18 µήνες µετά από την έναρξη ισχύος της

οδηγίας. Η οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της.

Άρθρο 11

Ενόψει της ταχείας ανάπτυξης του συγκεκριµένου τοµέα, η κοινή θέση ορίζει ότι η Επιτροπή θα

υποβάλει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας το αργότερο εντός 3ετίας από την έναρξη

ισχύος της. Η έκθεση θα καλύπτει ιδίως ορισµένα θέµατα τα οποία θεωρούνται ειδικού

ενδιαφέροντος.

3. Αιτιολογικό µέρος

Οι αιτιολογικές σκέψεις έχουν αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε τις αλλαγές που έγιναν στην

πρόταση της Επιτροπής.

Η κοινή θέση περιλαµβάνει τις τροπολογίες 2 και 10 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Οι τροπολογίες 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 και 13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες

αφορούν ως επί το πλείστον το ζήτηµα της διαλειτουργικότητας, δεν έχουν περιληφθεί στην

κοινή θέση δεδοµένου ότι δεν χρησιµεύουν στην αιτιολόγηση διατάξεων του διατακτικού της

οδηγίας (βλ. σηµείο 10 της διοργανικής συµφωνίας για τις κοινές κατευθυντήριες γραµµές

σχετικά µε την ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας1). Το Συµβούλιο έκρινε

επίσης ότι οι τροπολογίες 3, 8, 12 και 13 δεν είναι συµβατές µε το δικαίωµα πρωτοβουλίας

της Επιτροπής, είτε σύµφωνα µε τη Συνθήκη στην περίπτωση των τροπολογιών 3, 12 και 13,

είτε σύµφωνα µε το παράγωγο δίκαιο στην περίπτωση της τροπολογίας 8.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν στην πρόταση της Επιτροπής

είναι απολύτως σύµφωνες µε τους στόχους της προτεινόµενης οδηγίας. Ο στόχος ήταν η

εξασφάλιση της χρηµατοοικονοµικής ακεραιότητας των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος

χωρίς να ανακοπούν οι εξελίξεις στον τοµέα του ηλεκτρονικού χρήµατος, δηµιουργώντας

έτσι ένα περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει την ανάπτυξη αυτού του νέου µέσου πληρωµών. Η

κοινή θέση υιοθετεί την ουσία των τροποποιήσεων του διατακτικού της οδηγίας που

προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του

αιτιολογικού µέρους.

________________________

                                                
1 ΕΕ C 73 της 17.3.1999, σ. 1.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ανάληψη, την άσκηση και την
προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας επιχείρησης ηλεκτρονικού χρήµατος και την

έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών,

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις 29 Ιουλίου 1998, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ανάληψη, την άσκηση, την προληπτική

εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος και πρόταση για
την τροποποίηση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ του Συµβουλίου για το συντονισµό των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη
και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος (COM(1998)461τελικό).

2. Το Συµβούλιο άρχισε να εξετάζει τις προτάσεις στις 19Οκτωβρίου 1998.

3. Κατά την σύνοδο ολοµέλειας της 19ης Ιανουαρίου 1999, η Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε ευνοϊκή γνώµη για τις προτάσεις της Επιτροπής.

4. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπέβαλε τη γνώµη της στις 18 Ιανουαρίου 1999.

5. Στις 15 Απριλίου 1999,το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα νοµοθετικού
χαρακτήρα (πρώτη ανάγνωση) στο οποίο προτείνονται 25 τροπολογίες

(PE A4-156/99).

6. Στις 29 Νοεµβρίου 1999,το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση η οποία αποτελεί το

αντικείµενο της παρούσας ανακοίνωσης.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο βασικός στόχος της πρότασης είναι η δηµιουργία µιας εναρµονισµένης ενιαίας αγοράς για
την παροχή ηλεκτρονικού χρήµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αφορά µόνο

θέµατα κανονιστικού χαρακτήρα και προληπτικής εποπτείας που συνδέονται µε την έκδοση
ηλεκτρονικού χρήµατος από µη τραπεζικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι σαφές ότι ο ρόλος

των παραδοσιακών πιστωτικών ιδρυµάτων θα είναι σηµαντικός και σε αυτό το τµήµα αγοράς
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχονται στο ευρύ κοινό, και συνεπώς οι θεµελιώδεις
κανόνες που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών αυτών, βάσει της αρχής της
αµοιβαίας αναγνώρισης, και το εποπτικό καθεστώς στο οποίο υπόκεινται, όπως η άδεια

λειτουργίας, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, η εποπτεία κ.λπ, πρέπει να εφαρµόζονται µε
κατάλληλο τρόπο και στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος.
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Η πρόταση για την τροποποίηση του ορισµού του πιστωτικού ιδρύµατος στην πρώτη
τραπεζική οδηγία, ώστε να επιτρέψει και σε επιχειρήσεις που δεν επιθυµούν να ασκήσουν

όλες τις τραπεζικές δραστηριότητες να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα σύµφωνα µε τους
βασικούς κανόνες που διέπουν όλα τα άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, θα διευκολύνει την

αρµονική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων σε όλη την
Κοινότητα, ιδίως όσον αφορά την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος, και θα επιτρέψει να

αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος,
ακόµα και όσον αφορά την εφαρµογή των απαιτήσεων που σχετίζονται µε την νοµισµατική

πολιτική.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Η κοινή θέση του Συµβουλίου είναι σύµφωνη µε τις τροπολογίες που προτάθηκαν από το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µε την πρόταση της Επιτροπής.

Ορισµένες διευκρινίσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή θέση του Συµβουλίου,
βελτιώνουν το κείµενο, ενώ ορισµένες συµπληρωµατικές διατάξεις ανταποκρίνονται στις
τροπολογίες που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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3.2. Η κοινή θέση όσον αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση και την πρόταση της Επιτροπής οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ανάληψη, την άσκηση και
την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας επιχείρησης ηλεκτρονικού
χρήµατος.

3.2.1. Αιτιολογικές σκέψεις

Προστέθηκε η αιτιολογική σκέψη 3 για να αντικατασταθεί το κείµενο του άρθρου 1 παρ. 3
στοιχείο β) σηµεία (iii) και (iv) της πρότασης της Επιτροπής. Με την προσθήκη του κειµένου
αυτού στις αιτιολογικές σκέψεις απλουστεύεται ο ορισµός του ηλεκτρονικού χρήµατος στο

κείµενο της οδηγίας.

Με την αιτιολογική σκέψη 7 διευκρινίζεται ότι η έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος πρέπει να

είναι άµεση. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα αποδοχής χρηµατικών ποσών ενόψει
µεταγενέστερης έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος (αρχικό άρθρο 2 παρ. 4 στοιχείο β) του

κειµένου της Επιτροπής).

Η αιτιολογική σκέψη 8 συµπληρώνει την προηγούµενη τροπολογία διευκρινίζοντας ότι µόνο

τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να χρησιµοποιούν λογαριασµούς σε µετρητά για τη
χορήγηση ηλεκτρονικού χρήµατος.

Η αιτιολογική σκέψη 9 αναφέρεται στη ρήτρα για τη "δυνατότητα εξαργύρωσης" που
προβλέπεται στο άρθρο 3. Επίσης, ανταποκρίνεται στην τροπολογία 10 που προτάθηκε από

το Κοινοβούλιο.

Στην αιτιολογική σκέψη 11 ενσωµατώνεται η τροπολογία 1 που προτάθηκε από το

Κοινοβούλιο και αιτιολογούνται οι τροποποιήσεις του κειµένου της οδηγίας που προτάθηκαν
σύµφωνα µε τις τροπολογίες 21και 22 του Κοινοβουλίου.

Αιτιολογική σκέψη 12. Η πρόταση της Επιτροπής περιελάµβανε ένα άρθρο σχετικά µε την
εποπτεία των δραστηριοτήτων που ανατίθενται υπεργολαβικώς (άρθρο 6). Αυτές οι

πρόσθετες διατάξεις διαγράφηκαν από την κοινή θέση, δεδοµένου ότι υπάρχει η άποψη ότι θα
πρέπει να υπάρχει οριζόντια αντιµετώπιση των δραστηριοτήτων που ανατίθενται

υπεργολαβικώς για όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Τα κυριότερα σηµεία της πρότασης
της Επιτροπής σχετικά µε τις υπεργολαβικές δραστηριότητες που υπήρχαν στο αρχικό

κείµενο µετατέθηκαν σε αυτήν την αιτιολογική σκέψη.

Η αιτιολογική σκέψη 13 αναγνωρίζει την επίδραση που θα έχει η έκδοση ηλεκτρονικού

χρήµατος στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα εν γένει και την ανάγκη συνεργασίας για την
εκτίµηση της ακεραιότητας των συστηµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος.

Αιτιολογική σκέψη 14. ∆ιαγράφηκε η αναφορά "ποσοτικά όρια" που υπήρχε στην αρχική
αιτιολογική σκέψη, δεδοµένου ότι η κοινή θέση προβλέπει µία εκτενέστερη "εξαίρεση" από

τις απαιτήσεις της οδηγίας για ορισµένα περιορισµένα συστήµατα, χωρίς να γίνεται µνεία
συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών ορίων.

Η αιτιολογική σκέψη 16 ανταποκρίνεται στις διατάξεις του νέου άρθρου 11 που προβλέπει
µία "ρήτρα αναθεώρησης" έτσι ώστε η εφαρµογή της οδηγίας να επανεξετασθεί από την

Επιτροπή 54µήνες µετά την έναρξη ισχύος της.
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3.2.2. Άρθρα

Στο άρθρο 1 παρ. 3 στοιχείο α) της κοινής θέσης του Συµβουλίου προστίθεται η φράση "ή
άλλου τύπου νοµικό πρόσωπο" στον ορισµό του ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος. Αυτό
παρέχει µεγαλύτερη νοµική σαφήνεια στο κείµενο και ανταποκρίνεται στην τροπολογία 14
που προτάθηκε από το Κοινοβούλιο. Επιπλέον, στην κοινή θέση του Συµβουλίου
διαγράφεται το κείµενο "ή επενδύει τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή χωρίς να υπόκειται

στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου". Η οδηγία θα καλύπτει µόνο τα ιδρύµατα που
εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα.

Στο άρθρο 1 παρ. 3 στοιχείο β) της κοινής θέσης του Συµβουλίου προστίθεται η φράση
"αντιπροσωπευόµενη από απαίτηση έναντι του εκδότη" στον ορισµό του ηλεκτρονικού

χρήµατος. Κατ’αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέπεια του κειµένου µε τη ρήτρα περί
δυνατότητας εξαργύρωσης

Στο άρθρο 1 παρ. 3 στοιχείο β) σηµείο (i) της κοινής θέσης του Συµβουλίου διαγράφεται η
φράση "όπως η κάρτα µε ολοκληρωµένο κύκλωµα ή µε µνήµη ηλεκτρονικού υπολογιστή".
Αυτό απλοποιεί το κείµενο. Ωστόσο, η διαγραφείσα φράση έχει προστεθεί στην αιτιολογική
σκέψη 3.

Στο άρθρο 1 παρ. 3 στοιχείο β) σηµείο(ii) προστίθεται µια νέα διάταξη για να εξασφαλιστεί η
ισοτιµία µεταξύ µετρητών και ηλεκτρονικού χρήµατος.

Τα σηµεία (iii) και (iv) του άρθρου 1 παρ. 3 στοιχείο β) της αρχικής πρότασης διαγράφηκαν
και το κείµενο ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 3.

Στο άρθρο 1 παρ. 4 της κοινής θέσης του Συµβουλίου προστίθεται µία νέα διάταξη που
εξασφαλίζει ότι ηλεκτρονικό χρήµα µπορούν να εκδίδουν µόνο τα εγκεκριµένα πιστωτικά

ιδρύµατα της ΕΕ. Η διάταξη αυτή παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σχετικά µε τους
φορείς που µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήµατος εντός της ΕΕ.

Το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο α) της κοινής θέσης του Συµβουλίου απαγορεύει στα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος να ασκούν οποιαδήποτε πιστοδοτική δραστηριότητα, προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος δεν θα εκτίθεται σε µεγάλα ανοίγµατα
που συνδέονται µε πιστωτικούς κινδύνους.

Το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο β) της κοινής θέσης του Συµβουλίου τροποποιεί το κείµενο της
αρχικής πρότασης προσδιορίζοντας ότι η αποθήκευση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό

υπόθεµα πραγµατοποιείται για λογαριασµό άλλων επιχειρήσεων. Αυτό περιορίζει τις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος και, κατά συνέπεια,
τους δυνητικούς κινδύνους στους οποίους µπορούν να εκτίθενται.

Το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής θέσης του Συµβουλίου απλοποιεί το κείµενο της αρχικής

πρότασης και ανταποκρίνεται στις τροπολογίες 16 και 17 που προτάθηκαν από το
Κοινοβούλιο.

Το άρθρο 2 παρ. 2 της κοινής θέσης του Συµβουλίου τροποποιεί ελαφρά το κείµενο της
αρχικής πρότασης διευκρινίζοντας το σκοπό της διάταξης.

Το άρθρο 2 παρ. 3 της κοινής θέσης του Συµβουλίου αποτελεί απλοποίηση του αρχικού
κειµένου και προσδιορίζει ρητά ότι η έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος δεν συνιστά

δραστηριότητα αποδοχής καταθέσεων.
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Στο άρθρο 3 της κοινής θέσης του Συµβουλίου προστίθεται µία νέα διάταξη για την
"δυνατότητα εξαργύρωσης", η οποία ανταποκρίνεται στις τροπολογίες 18 και 19 που

προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο.

Το άρθρο 4 παρ. 1 της κοινής θέσης του Συµβουλίου διευκρινίζει ότι τα "ίδια κεφάλαια" των
ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος προσδιορίζονται στην οδηγία σχετικά µε τα ίδια
κεφάλαια. Επίσης οι κεφαλαιακές απαιτήσεις σχετικά µε το αρχικό κεφάλαιο αυξάνονται από

500.000ευρώ σε 1 εκατ. ευρώ.

Στο άρθρο 5 παρ. 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 5 παρ. 3 της κοινής θέσης του Συµβουλίου η

φράση "υψηλή ρευστότητα" της αρχικής πρότασης αντικαθίσταται από την φράση "επαρκή
ρευστότητα". Αυτό ανταποκρίνεται στις τροπολογίες 21 και 22 που προτάθηκαν από το

Κοινοβούλιο.

Στο άρθρο 5 παρ. 1 στοιχείο γ) σηµείο (iv) της κοινής θέσης του Συµβουλίου η φράση

"κατέχουν άµεσα ή έµµεσα συµµετοχή" της αρχικής πρότασης αντικαθίσταται από τη φράση
"κατέχουν ειδική συµµετοχή". Το νέο κείµενο διευκρινίζει το χαρακτήρα της συµµετοχής

(10%).

Το άρθρο 6 της κοινής θέσης του Συµβουλίου τροποποιεί το κείµενο έτσι ώστε η διάταξη να

εναρµονιστεί µε αντίστοιχη διάταξη για τα πιστωτικά ιδρύµατα όπως ορίζεται στην οδηγία
για το συντελεστή φερεγγυότητας.

Άρθρο 7 παρ. 1. Σύµφωνα µε το νέο κείµενο της κοινής θέσης του Συµβουλίου απαιτούνται
εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που ανταποκρίνονται στους κινδύνους που

συνδέονται µε δραστηριότητες που ανατίθενται υπεργολαβικώς.

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 7 που αφορούν την εποπτεία των υπεργολαβικών

δραστηριοτήτων διαγράφηκαν και τα κυριότερα σηµεία των διατάξεων ενσωµατώθηκαν στην
αιτιολογική σκέψη 12.

Το άρθρο 8 παρ. 1 επεκτείνει το φάσµα των διατάξεων από την εφαρµογή των οποίων τα
κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές τους να εξαιρούν ορισµένα

περιορισµένα ιδρύµατα.

Το άρθρο 8 παρ. 1 στοιχείο α) της κοινής θέσης του Συµβουλίου µειώνει κατά το ήµισυ τα

όρια για την εξαίρεση των ανοικτών τριµερών συστηµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος σε
5 εκατ. ευρώ.

Το άρθρο 8 παρ. 1 στοιχείο β) της κοινής θέσης του Συµβουλίου προβλέπει εξαίρεση για τα
συστήµατα ηλεκτρονικού χρήµατος όταν το ηλεκτρονικό χρήµα γίνεται δεκτό µόνο από

συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Αυτό ανταποκρίνεται στην τροπολογία 15 που προτάθηκε από το
Κοινοβούλιο.

Το άρθρο 8 παρ. 1 στοιχείο γ) της κοινής θέσης του Συµβουλίου προβλέπει εξαίρεση για
επιχειρήσεις ηλεκτρονικού χρήµατος που είναι περιορισµένα τριµερή συστήµατα (δηλαδή
όταν υπάρχει ένα σαφές και προσδιορίσιµο όριο για τους αποδέκτες).

Το άρθρο 8 παρ. 3 της κοινής θέσης του Συµβουλίου προβλέπει υποχρέωση υποβολής

εκθέσεων για τα συστήµατα που επωφελούνται από την εξαίρεση.
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Το άρθρο 9 της κοινής θέσης του Συµβουλίου επιφέρει τροποποιήσεις στο κείµενο και
διευκρινίζει την περίοδο για την οποία ισχύουν τα "κεκτηµένα δικαιώµατα" και υποχρεώνει

τις αρµόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι τα ιδρύµατα που λειτουργούν υπό καθεστώς
κεκτηµένων δικαιωµάτων συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Στην κοινή θέση του Συµβουλίου προστίθεται το νέο άρθρο 11 το οποίο προβλέπει µία ρήτρα
"αναθεώρησης" µε την οποία η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εφαρµογή της οδηγίας ιδίως

όσον αφορά τα µέτρα προστασίας των κοµιστών ηλεκτρονικού χρήµατος, τις απαιτήσεις
κεφαλαίου, τη χρήση των εξαιρέσεων και την πιθανή ανάγκη να απαγορευθεί η καταβολή

τόκων επί ποσών εισπραχθέντων έναντι εκδόσεως ηλεκτρονικού χρήµατος.
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1998/0253 (COD)

3.3. Η κοινή θέση όσον αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση και την πρόταση της Επιτροπής οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
77/780/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος.

3.3.1. Αιτιολογικές σκέψεις

Στην κοινή θέση του Συµβουλίου προστίθεται η νέα αιτιολογική σκέψη 5 σύµφωνα µε το νέο
άρθρο 13α για την επέκταση των απαιτήσεων σχετικά µε τη δυνατότητα εξαργύρωσης στις

τράπεζες. Αυτό ανταποκρίνεται στην τροπολογία 24που προτάθηκε από το Κοινοβούλιο.

3.3.2. Άρθρα

Με το άρθρο 1 παρ. 2 της κοινής θέσης του Συµβουλίου προστίθεται το νέο άρθρο 13α µε το
οποίο η απαίτηση για τη δυνατότητα εξαργύρωσης του ηλεκτρονικού χρήµατος ισχύει και για

τις τράπεζες. Αυτό ανταποκρίνεται στην τροπολογία 25που προτάθηκε από το Κοινοβούλιο.

4. Συµπέρασµα

Η Επιτροπή έχει την άποψη ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου είναι πλήρως αποδεκτή. Όχι
µόνο ενσωµατώνει πολλές από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά επίσης

συµπληρώνει την πρόταση της Επιτροπής µε χρήσιµες διευκρινίσεις και πρόσθετες διατάξεις
που ανταποκρίνονται στην ανάγκη θέσπισης ενός κατάλληλου εποπτικού πλαισίου γι’ αυτή
την νέα και καινοτόµο επιχειρηµατική δραστηριότητα.


