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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/   /ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

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

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το πρώτο και το τρίτο εδάφιο του

άρθρου 47 παράγραφος 2,

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. 12.
2 EE C 101 της 12.4.1999, σ. 64.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C 219 της 30.7.1999,

σ. 421), κοινή θέση του Συµβουλίου της ....................... (ΕΕ C ...) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ........................ (ΕΕ C ...).

4 EE C 189, της 6.7.1999, σ. 7.
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα :

(1) σύµφωνα µε τους στόχους της συνθήκης, είναι επιθυµητό να εξασφαλιστεί η αρµονική

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυµάτων σε όλη την Κοινότητα, ιδίως όσον

αφορά την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος,

(2) ορισµένα ιδρύµατα περιορίζουν τη δραστηριότητά τους κυρίως στην έκδοση ηλεκτρονικού

χρήµατος· για να αποφευχθεί κάθε στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ εκδοτών

ηλεκτρονικού χρήµατος, ακόµη και σε ό,τι αφορά την εφαρµογή µέτρων νοµισµατικής

πολιτικής, είναι επιθυµητό να υπαχθούν τα ιδρύµατα αυτά στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας

77/780/ΕΟΚ 1 του Συµβουλίου, µε τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για να ληφθούν υπόψη τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους,

(3) είναι κατά συνέπεια σκόπιµο να επεκταθεί στα ιδρύµατα αυτά ο ορισµός των πιστωτικών

ιδρυµάτων που προβλέπεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ,

(4) η οδηγία 1999/..../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ......................

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

ηλεκτρονικού χρήµατος 2, δίδει τον ορισµό των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος,

(5) η δυνατότητα εξαργύρωσης του ηλεκτρονικού χρήµατος είναι απαραίτητη για την

εξασφάλιση της εµπιστοσύνης των κοµιστών,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 322 της 17.12.1977, σ. 30. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία

98/33/ΕΚ (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 29).
2 Βλ. σ. .... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Άρθρo 1

Η οδηγία 77/780/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Τo άρθρo 1 πρώτη περίπτωση αvτικαθίσταται από τo ακόλoυθo κείµεvo :

"- "πιστωτικό ίδρυµα" :

α) επιχείρηση της oπoίας η δραστηριότητα συvίσταται στην αποδοχή από τo κoιvό

καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων για

ίδιο λoγαριασµό, ή

β) ίδρυµα ηλεκτρovικoύ χρήµατoς κατά τηv έvvoια της oδηγίας 99/..../ΕΚ τoυ

Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ της ..................για την ανάληψη,

την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος

ηλεκτρονικού χρήµατος.*

_______________

* ΕΕ L ...".

2) Στον τίτλο IV προστίθεται το εξής νέο άρθρο :

"Άρθρο 13α

Το άρθρο 3 της οδηγίας 1999/..../ΕΚ εφαρµόζεται στα πιστωτικά ιδρύµατα.".
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Άρθρo 2

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζoυv τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις πoυ είvαι

αvαγκαίες για vα συµµoρφωθoύv µε τηv παρoύσα oδηγία το αργότερο ........... *. Εvηµερώvoυv

αµέσως τηv Επιτρoπή σχετικά.

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 κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού

δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

Άρθρo 3

Η παρoύσα oδηγία αρχίζει vα ισχύει την ηµέρα της δηµoσίευσής της στηv Επίσηµη Εφηµερίδα τωv

Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv.

Άρθρo 4

Η παρoύσα oδηγία απευθύvεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________

                                                
* 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. ..../1999

ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/.../ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 77/780/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Αιτιολογική έκθεση του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο

στις ........ ενόψει της έκδοσης της οδηγίας 99/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ για τον συντονισµό των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την

άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 22 Σεπτεµβρίου 1998 η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας για την

τροποποίηση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών

και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας

πιστωτικού ιδρύµατος, µε βάση το άρθρο 47 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, και

συγκεκριµένα την πρώτη και την τρίτη πρόταση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου

1999. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 27 Ιανουαρίου 1999

και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη δική της στις 18 Ιανουαρίου 1999.

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

άρθρο 251 της Συνθήκης.

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση συµπληρώνει την κοινή θέση για την οδηγία για την ανάληψη, την άσκηση και

την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας επιχείρησης ηλεκτρονικού χρήµατος.

Ορίζει τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού χρήµατος ως πιστωτικά ιδρύµατα και άρα τις υποτάσσει

στις διατάξεις της Πρώτης και της ∆εύτερης Τραπεζικής Οδηγίας (Οδηγίες 77/780/ΕΟΚ

και 89/646/ΕΟΚ) και τους χορηγεί το Ευρωπαϊκό ∆ιαβατήριο. Συγχρόνως θεσπίζει ισόµερους

όρους ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων τύπων πιστωτικών ιδρυµάτων.
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Η κοινή θέση ενσωµατώνει πλήρως την Τροπολογία 25 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

σύµφωνα µε την οποία το άρθρο σχετικά µε τη δυνατότητα εξαργύρωσης του ηλεκτρονικού

χρήµατος εφαρµόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα. Ωστόσο, φάνηκε ότι η καλύτερη

τεχνική µέθοδος για να γίνει αυτό είναι η προσθήκη νέου άρθρου 13α στην Πρώτη Τραπεζική

Οδηγία, Οδηγία 77/780/ΕΟΚ.

Το άρθρο για την εφαρµογή ευθυγραµµίστηκε µε την κοινή θέση για την οδηγία για την

ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας επιχείρησης

ηλεκτρονικού χρήµατος.

Οι αιτιολογικές σκέψεις ενσωµατώνουν την Τροπολογία 24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και είναι κατά τα άλλα αµετάβλητες σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής.

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κοινή θέση ακολουθεί την πρόταση της Επιτροπής και ενσωµατώνει και τις δύο

τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 19.01.2000
SEC(2000) 69τελικό

1998/0252 (COD)
1998/0253 (COD)

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
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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.



7

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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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.


