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DIREKTIVER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/110/EF
af 16. september 2009
om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en
sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv
2000/46/EF
(EØS-relevant tekst)

melser havde lagt hindringer i vejen for udviklingen af et
ægte indre marked for elektroniske pengetjenester og af
sådanne brugervenlige tjenester.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum,
og artikel 95,

(3)

Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF
af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre
marked (5) er der blevet indført moderne og sammen
hængende retlige rammer for betalingstjenester, herunder
en samordning af de nationale bestemmelser om tilsyns
kravene for en ny kategori af udbydere af betalingstjene
ster, nemlig betalingsinstitutter.

(4)

For at fjerne de retlige hindringer for markedsadgang og
gøre det nemmere at optage og udøve virksomhed som
udsteder af elektroniske penge, er det nødvendigt, at
reglerne for e-pengeinstitutter revideres for at skabe lige
konkurrencevilkår for alle udbydere af betalingstjenester.

(5)

Dette direktiv finder kun anvendelse på udbydere af beta
lingstjenester, der udsteder elektroniske penge. Dette
direktiv bør ikke finde anvendelse på pengeværdi lagret
på specifikke forudbetalte instrumenter, der er udformet
med henblik på at opfylde præcise formål, og som kun
kan anvendes i begrænset omfang, enten fordi de kun
giver indehaveren af elektroniske penge mulighed for at
erhverve varer eller tjenester i udstederen af elektroniske
penges forretningslokaler eller inden for et begrænset net
af tjenesteudbydere i henhold til en forretningsaftale
indgået direkte med en professionel udsteder, eller fordi
de kun kan benyttes til erhvervelse af et begrænset udvalg
af varer eller tjenester. Et instrument bør betragtes som et
instrument, der kun kan benyttes inden for et begrænset
net, hvis det kun kan benyttes til erhvervelse af varer og
tjenester i en bestemt forretning eller forretningskæde
eller til erhvervelse af et begrænset udvalg af varer og
tjenester, uanset salgsstedets geografiske placering.
Sådanne instrumenter kunne omfatte butikskort, benzin
kort, medlemskort, kort til den kollektive trafik, spise
billetter eller billetter til tjenester (såsom billetter til
børnepasning eller billetter til sociale ydelser eller
ordninger, der støtter ansættelse af personale til udførelse
af husholdningsopgaver som f.eks. rengøring, strygning
eller havearbejde), der eventuelt er omfattet af bestemte
skatte- eller arbejdsmarkedsregler, der er udformet med

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Central
bank (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/46/EF af
18. september 2000 om adgang til at optage og udøve
virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn
med en sådan virksomhed (4) blev vedtaget som reaktion
på fremkomsten af nye forudbetalte elektroniske beta
lingsmidler og skulle tjene til at danne nogle klare
retlige rammer til styrkelse af det indre marked og
samtidig sikre et passende tilsyn.

(2)

I sin gennemgang af direktiv 2000/46/EF fremhævede
Kommissionen, at der er behov for at revidere dette
direktiv, da den fandt, at nogle af direktivets bestem

(1) Udtalelse af 26.2.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EUT C 30 af 6.2.2009, s. 1.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 24.4.2009 (endnu ikke offentlig
gjort i EUT) og Rådets afgørelse af 27.7.2009.
(4) EFT L 275 af 27.10.2000, s. 39.

(5) EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1.
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henblik på at fremme anvendelsen af sådanne instru
menter for at opfylde målsætningerne i sociallovgiv
ningen. I de tilfælde hvor et sådant specifikt instrument
udvikler sig til et generelt instrument, bør undtagelsen fra
dette direktivs anvendelsesområde ikke længere finde
anvendelse. Instrumenter, der kan benyttes i forretninger,
der optræder på en liste, bør ikke undtages fra dette
direktivs anvendelsesområde, da sådanne instrumenter
typisk er beregnet til anvendelse blandt et netværk af
tjenesteudbydere, der er i stadig vækst.

(6)

Der bør indsættes en klar og teknisk neutral definition af
elektroniske penge. Denne definition bør dække alle de
situationer, hvor udbyderen af betalingstjenester udsteder
en forudbetalt lagret værdi som vederlag for midler, som
kan anvendes til betalingsformål, fordi tredjemand aner
kender den som betaling.

(8)

Definitionen på elektroniske penge bør dække elektro
niske penge, der enten er lagret på en betalingsanord
ning, som indehaveren af elektroniske penge er i besid
delse af, eller er fjernlagret på en server og forvaltes af
indehaveren af elektroniske penge via en specifik konto
for elektroniske penge. Definitionen bør være tilstræk
kelig bred til, at den ikke bremser den teknologiske
udvikling og ikke blot dækker alle de elektroniske penge
produkter, der findes på markedet i dag, men også dem,
der kan blive udviklet fremover.

(9)

til »betalingsinstitut« i direktiv 2007/64/EF som en
henvisning til begrebet e-pengeinstitut, at læse en henvis
ning til »betalingstjeneste« som en henvisning til aktivi
teter som betalingstjenester og udstedelse af elektroniske
penge, at læse en henvisning til »bruger af betalingstje
neste« som en henvisning til begreberne bruger af beta
lingstjeneste og indehaver af elektroniske penge, at læse
en henvisning til »dette direktiv« som en henvisning til
både direktiv 2007/64/EF og dette direktiv, at læse en
henvisning til afsnit II i direktiv 2007/64/EF som en
henvisning til både afsnit II i direktiv 2007/64/EF og
afsnit II i dette direktiv, at læse en henvisning til
artikel 6 i direktiv 2007/64/EF som en henvisning til
artikel 4 i dette direktiv, at læse en henvisning til
artikel 7, stk. 1, i direktiv 2007/64/EF som en henvisning
til artikel 5, stk. 1, i dette direktiv, at læse en henvisning
til artikel 7, stk. 2, i direktiv 2007/64/EF som en henvis
ning til artikel 5, stk. 6, i dette direktiv, at læse en henvis
ning til artikel 8 i direktiv 2007/64/EF som en henvis
ning til artikel 5, stk. 2-5, i dette direktiv, at læse en
henvisning til artikel 9 i direktiv 2007/64/EF som en
henvisning til artikel 7 i dette direktiv, at læse en henvis
ning til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2007/64/EF som en
henvisning til artikel 6, stk. 1, litra c)-e), i dette direktiv
og at læse en henvisning til artikel 26 i direktiv
2007/64/EF som en henvisning til artikel 9 i dette
direktiv.

Ligeledes bør direktivet ikke finde anvendelse på en
pengeværdi, der anvendes til køb af digitale varer eller
tjenester, der indebærer, at operatøren, i kraft af varens
eller tjenestens karakter tilføjer en reel værdi, f.eks. i form
af adgangs-, søge- eller leveringsfaciliteter, forudsat at
varen eller tjenesten kun kan anvendes ved hjælp af digi
talt udstyr som f.eks. en mobiltelefon eller en computer,
og forudsat at telekommunikations-, digital- eller infor
mationsteknologi-operatøren ikke udelukkende agerer
som formidler mellem brugeren af betalingstjenester og
leverandøren af varer og tjenesteydelser, såsom hvor en
mobiltelefonabonnent eller abonnent på et andet digitalt
netværk betaler netværksoperatøren direkte, og der
hverken er et direkte betalingsforhold eller et direkte
debitor/kreditorforhold mellem netværksabonnenten og
en eventuel tredjemand, der leverer de varer og tjenester,
der indgår i transaktionen.

(7)

Tilsynsreglerne for e-pengeinstitutter bør tages op til revi
sion og bringes mere på linje med de risici, som disse
institutter konfronteres med. Disse regler bør også
bringes i overensstemmelse med tilsynsreglerne for beta
lingsinstitutter i henhold til direktiv 2007/64/EF. I den
forbindelse bør de relevante bestemmelser i direktiv
2007/64/EF finde tilsvarende anvendelse på e-pengeinsti
tutter, uden at det berører bestemmelserne i dette
direktiv. Derfor er det nødvendigt at læse en henvisning
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(10)

Det anerkendes, at e-pengeinstitutter i overensstemmelse
med kravene i deres respektive forretningsmodeller distri
buerer elektroniske penge via fysiske eller juridiske
personer, der handler på deres vegne, herunder ved salg
eller videresalg af elektroniske pengeprodukter til offent
ligheden, ved at tilvejebringe et middel til at distribuere
elektroniske penge til kunder eller til at genindløse elek
troniske penge på kundernes anmodning eller oplade
kunders elektroniske pengeprodukter. E-pengeinstitutter
bør ganske vist ikke have tilladelse til at udstede elek
troniske penge via agenter, men bør dog have tilladelse
til at udbyde de betalingstjenester, der er anført i bilaget
til direktiv 2007/64/EF, via agenter, såfremt betingelserne
i artikel 17 i nævnte direktiv er opfyldt.

(11)

Der er også behov for lovgivning om startkapital kombi
neret med lovgivning om løbende kapital for at sikre en
passende grad af forbrugerbeskyttelse og for at sikre, at epengeinstitutter driver deres virksomhed på en sund og
forsigtig måde. I betragtning af elektroniske penges
særlige karakter bør der være mulighed for at benytte
en alternativ metode til beregning af løbende kapital.
Der bør opretholdes en uforbeholden tilsynsmæssig
skønsmargen for at sikre, at de samme risici behandles
ens for alle udbydere af betalingstjenester, og at bereg
ningsmetoden dækker den specifikke forretningssituation
for et givent e-pengeinstitut. Det bør desuden foreskrives,
at e-pengeinstitutter skal holde midler, der tilhører inde
havere af elektroniske penge, adskilt fra de midler, som epengeinstituttet benytter til andre forretningsaktiviteter.
E-pengeinstitutter bør ligeledes opfylde krav om en
effektiv bekæmpelse af hvidvaskning af penge og
finansiering af terrorisme.
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(12)

Forvaltningen af betalingssystemer er en aktivitet, der
ikke er forbeholdt specifikke kategorier af institutter.
Det er dog vigtigt at anerkende, som det er tilfældet
med betalingsinstitutter, at forvaltningen af betalings
systemer også kan udøves af e-pengeinstitutter.

(13)

Udstedelse af elektroniske penge udgør ikke en indlåns
aktivitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at
optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (1),
eftersom disse midler har særlig karakter af en elektro
nisk erstatning for mønter og sedler, der normalt vil blive
brugt til betaling af begrænsede beløb og ikke til opspa
ring. E-pengeinstitutter bør ikke have tilladelse til at yde
kredit fra midler, der er modtaget eller besiddes for at
udstede elektroniske penge. Endvidere bør e-pengeinsti
tutter ikke have tilladelse til at yde renter eller andre
former for begunstigelser, medmindre disse ikke er
afhængige af den periode, hvor indehaveren af elektro
niske penge er i besiddelse af elektroniske penge. Betin
gelserne for bevilling og bevarelse af tilladelse til at udøve
virksomhed som e-pengeinstitut bør omfatte tilsynskrav,
der er proportionale med de driftsmæssige og finansielle
risici, som sådanne institutter konfronteres med i forbin
delse med udstedelsen af elektroniske penge, uanset om
de udøver anden forretningsvirksomhed.

(14)

(15)

Det er dog nødvendigt at skabe lige konkurrencevilkår
for e-pengeinstitutter og andre kreditinstitutter for så vidt
angår udstedelse af elektroniske penge for dermed at
sikre en loyal konkurrence for samme tjeneste mellem
et større antal institutter til gavn for indehaverne af elek
troniske penge. Dette bør opnås ved en afbalancering af
de mindre krævende træk af tilsynsreglerne for e-penge
institutter i forhold til bestemmelser, der er strengere end
dem, der gælder for kreditinstitutter, navnlig hvad angår
beskyttelse af de midler, en indehaver af elektroniske
penge besidder. I betragtning af beskyttelsens store betyd
ning er det nødvendigt, at de kompetente myndigheder
på forhånd underrettes om væsentlige ændringer, som
f.eks. en ændring i beskyttelsesmetoden, en ændring i
det kreditinstitut, hvor de beskyttede midler indestår,
eller en ændring i det forsikringsselskab eller det kredit
institut, der har forsikret eller garanteret de beskyttede
midler.

De regler, der gælder for filialer af e-pengeinstitutter, som
har hjemsted uden for Fællesskabet, bør være parallelle i
alle medlemsstaterne. Det er vigtigt at fastsætte, at
reglerne for disse filialer ikke er gunstigere end for filialer
af e-pengeinstitutter med hjemsted i en anden medlems
stat. Fællesskabet bør kunne indgå aftaler med tredjelande
om anvendelse af bestemmelser, ifølge hvilke der gælder
samme betingelser i hele Fællesskabet for filialer af epengeinstitutter, der har hjemsted uden for Fællesskabet.

(1) EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.
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Filialer af e-pengeinstitutter, som har hjemsted uden for
Fællesskabet, bør hverken være omfattet af den frie etab
leringsret, jf. traktatens artikel 43, i andre medlemsstater
end dem, hvori de er etablerede, eller af den frie udveks
ling af tjenesteydelser efter traktatens artikel 49, stk. 2.

(16)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at undtage insti
tutter, der kun udsteder elektroniske penge i et begrænset
omfang, fra anvendelsen af visse bestemmelser i dette
direktiv. Institutter, der er omfattet af en sådan undta
gelse, bør ikke have mulighed for i henhold til dette
direktiv at udøve retten til fri etablering eller fri udveks
ling af tjenesteydelser, og de bør ikke udøve disse rettig
heder indirekte som medlemmer af et betalingssystem.
Medlemsstaterne bør dog registrere oplysninger om alle
enheder, der stiller elektroniske pengetjenester til
rådighed, herunder dem, der er omfattet af en undtagelse.
Med henblik herpå bør medlemsstaterne opføre sådanne
enheder i et register over e-pengeinstitutter.

(17)

Af forsigtighedshensyn bør medlemsstaterne sikre, at det
kun er e-pengeinstitutter, der er meddelt tilladelse eller
omfattet af en undtagelse i henhold til dette direktiv,
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i henhold til
direktiv 2006/48/EF, postgirokontorer, der ifølge national
lov har ret til at udstede elektroniske penge, institutioner
omhandlet i artikel 2 i direktiv 2006/48/EF, Den Euro
pæiske Centralbank, nationale centralbanker, når de ikke
handler i deres egenskab af pengepolitisk myndighed,
eller andre nationale myndigheder og medlemsstater
eller disses regionale og lokale myndigheder, når de
handler i deres egenskab af offentlige myndigheder, der
må udstede elektroniske penge.

(18)

For at bevare indehaverens tillid er det nødvendigt, at
elektroniske penge kan indløses. At de kan genindløses
betyder ikke nødvendigvis, at de midler, der modtages
som vederlag for elektroniske penge, i henhold til
direktiv 2006/48/EF bør betragtes som indlån eller
andre midler, der skal tilbagebetales. Indløsning bør
altid være en mulighed, og den bør ske til pariværdi
uden mulighed for at aftale en minimumsgrænse for
indløsning. Der bør generelt aldrig opkræves gebyr ved
indløsning. I tilfælde, der er behørigt fastlagt i dette
direktiv, bør det imidlertid være muligt at opkræve et
proportionalt og omkostningsbaseret gebyr, uden at
dette berører national skatte- eller sociallovgivning eller
eventuelle forpligtelser for udstederen af elektroniske
penge i henhold til anden relevant fællesskabs- eller
national lovgivning om f.eks. bekæmpelse af hvidvask
ning af penge og finansiering af terrorisme, foranstalt
ninger vedrørende indefrysning af midler eller særlige
foranstaltninger knyttet til forebyggelse og efterforskning
af kriminalitet.
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Indehavere af elektroniske penge bør have adgang til
udenretslige klage- og erstatningsprocedurer i forbindelse
med bilæggelse af tvister. Kapitel 5 i afsnit IV i direktiv
2007/64/EF bør derfor finde tilsvarende anvendelse i
forhold til dette direktiv, uden at det berører bestemmel
serne i dette direktiv. Det er derfor nødvendigt, at en
henvisning til »udbyder af betalingstjenester« i direktiv
2007/64/EF læses som en henvisning til begrebet
udsteder af elektroniske penge, at en henvisning til
»bruger af betalingstjenester« læses som en henvisning
til begrebet indehaver af elektroniske penge, og at en
henvisning til afsnit III og IV i direktiv 2007/64/EF
læses som en henvisning til afsnit III i dette direktiv.

(20)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
direktivet bør vedtages i overensstemmelse med Rådets
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse
af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelses
beføjelser, der tillægges Kommissionen (1).

(21)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at
vedtage gennemførelsesforanstaltninger for at tage højde
for inflationen eller den teknologiske udvikling og
markedsudviklingen og for at sikre en ensartet anven
delse af undtagelserne i dette direktiv. Da der er tale
om generelle foranstaltninger, der har til formål at
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv,
skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren
med kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(22)

(23)

Det er nødvendigt at kontrollere, om dette direktiv
fungerer tilfredsstillende. Kommissionen bør derfor
pålægges at udarbejde en rapport tre år efter, at fristen
for gennemførelse af dette direktiv er udløbet. Medlems
staterne bør underrette Kommissionen om gennem
førelsen af visse bestemmelser i dette direktiv.

Af hensyn til retssikkerheden bør der indføres overgangs
bestemmelser, der sikrer, at e-pengeinstitutter, som har
optaget deres virksomhed i overensstemmelse med den
nationale lovgivning om gennemførelse af direktiv
2000/46/EF, kan fortsætte denne virksomhed i den
pågældende medlemsstat i en bestemt periode. Denne
periode bør være længere for e-pengeinstitutter, der har
fået tildelt en undtagelse efter artikel 8 i direktiv
2000/46/EF.
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system til hvidvaskning af penge og finansiering af terro
risme (2) bør ændres i overensstemmelse hermed.

(25)

I henhold til direktiv 2006/48/EF betragtes e-pengeinsti
tutter som kreditinstitutter, skønt de hverken må
modtage indlån fra offentligheden eller yde lån ud af
midler modtaget fra offentligheden. Med den ordning,
der bliver indført ved dette direktiv, bør definitionen af
kreditinstitut i direktiv 2006/48/EF ændres for at sikre, at
e-pengeinstitutter ikke betragtes som kreditinstitutter.
Kreditinstitutter bør imidlertid fortsat have ret til at
udstede elektroniske penge og udøve denne form for
virksomhed i hele Fællesskabet på basis af gensidig aner
kendelse og under overholdelse af de tilsynsregler, der
gælder for dem i henhold til Fællesskabets lovgivning
på bankområdet. Kreditinstitutterne bør dog for at opret
holde lige konkurrencevilkår alternativt kunne udøve
denne form for virksomhed gennem et datterselskab i
overensstemmelse med tilsynsreglerne som fastlagt i
dette direktiv i stedet for direktiv 2006/48/EF.

(26)

Da bestemmelserne i dette direktiv erstatter alle de tilsva
rende bestemmelser i direktiv 2000/46/EF, bør sidst
nævnte direktiv ophæves.

(27)

Målet for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad
opfyldes af medlemsstaterne, fordi det kræver harmoni
sering af en lang række forskellige regler, der på nuvæ
rende tidspunkt findes i de forskellige medlemsstaters
retssystemer, og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan;
Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overens
stemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens
artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprin
cippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad
der er nødvendigt for at nå dette mål.

(28)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutio
nelle aftale om bedre lovgivning (3) tilskyndes medlems
staterne til, både i egen og i Fællesskabets interesse, at
udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så
vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette
direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I
ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

(24)

Dette direktiv indeholder en ny definition af elektroniske
penge, hvis udstedelse kan henføres under undtagelses
bestemmelserne i artikel 34 og 53 i direktiv 2007/64/EF.
Dette indebærer, at de forenklede kundelegitimations
regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende
foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde
1.
Dette direktiv fastlægger regler for udøvelse af virksomhed
som udstedere af elektroniske penge, hvorefter medlemsstaterne
skal anerkende følgende kategorier af udstedere af elektroniske
penge:
(2) EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.
(3) EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

10.10.2009

DA

Den Europæiske Unions Tidende

a) kreditinstitutter som defineret i artikel 4, nr. 1, i direktiv
2006/48/EF, herunder, i overensstemmelse med national
lovgivning, en filial heraf efter artikel 4, stk. 3, i samme
direktiv, hvis en sådan filial er placeret i Fællesskabet, og
dens hjemsted er placeret uden for Fællesskabet i overens
stemmelse med artikel 38 i samme direktiv
b) e-pengeinstitutter som defineret i artikel 2, nr. 1, i dette
direktiv, herunder, i overensstemmelse med artikel 8 og
national lovgivning, en filial heraf, hvis en sådan filial er
placeret i Fællesskabet, og dens hjemsted er placeret uden
for Fællesskabet
c) postgirokontorer, der ifølge national lov har ret til at udstede
elektroniske penge
d) Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker,
når de ikke handler i deres egenskab af pengepolitiske
myndigheder, eller andre offentlige myndigheder
e) medlemsstater eller deres regionale og lokale myndigheder,
når de handler i deres egenskab af offentlige myndigheder.
2.
Afsnit II i dette direktiv fastlægger regler for optagelse og
udøvelse af virksomhed som e-pengeinstitut og for tilsyn med
en sådan virksomhed.
3.
Medlemsstaterne kan undtage institutter, der er omhandlet
i artikel 2 i direktiv 2006/48/EF, bortset fra første og andet led i
den pågældende artikel, fra anvendelsen af alle eller en del af
bestemmelserne i afsnit II i dette direktiv.
4.
Direktivet finder ikke anvendelse på en pengeværdi lagret
på instrumenter, der er omfattet af en undtagelse i overensstem
melse med artikel 3, litra k), i direktiv 2007/64/EF.
5.
Direktivet finder ikke anvendelse på en pengeværdi, der
anvendes til at foretage betalingstransaktioner, som er undtaget i
overensstemmelse med artikel 3, litra l), i direktiv 2007/64/EF.
Artikel 2
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i artikel 1, stk. 3, og juridiske personer, der er omfattet af en
undtagelse i artikel 9

4) »gennemsnitligt udestående elektroniske penge«: det
gennemsnitlige samlede beløb af finansielle forpligtelser i
forbindelse med elektroniske penge, der er udstedt ved
udgangen af hver kalenderdag i løbet af de foregående
seks kalendermåneder beregnet på den første kalenderdag i
hver kalendermåned og gældende for den pågældende kalen
dermåned.

AFSNIT II
BETINGELSER FOR AT OPTAGE OG UDØVE VIRKSOMHED
SOM E-PENGEINSTITUT OG TILSYN MED EN SÅDAN
VIRKSOMHED

Artikel 3
Generelle tilsynsregler
1.
Uden at det berører dette direktiv finder artikel 5,
artikel 10-15, artikel 17, stk. 7, og artikel 18-25 i direktiv
2007/64/EF tilsvarende anvendelse på e-pengeinstitutter.

2.
E-pengeinstitutter underretter på forhånd de kompetente
myndigheder om væsentlige ændringer i de foranstaltninger, der
træffes for at beskytte de midler, der modtages som vederlag for
elektroniske penge.

3.
Enhver fysisk eller juridisk person, som enten påtænker
direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret deltagelse
ifølge artikel 4, nr. 11, i direktiv 2006/48/EF i et e-pengeinstitut
eller direkte eller indirekte at forøge eller reducere en sådan
kvalificeret deltagelse yderligere med det resultat, at vedkom
mendes kapitalandele eller andel af stemmerettigheder derved
når op på, overstiger eller falder under 20 %, 30 % eller 50 %,
eller at e-pengeinstituttet derved bliver eller ophører med at
være vedkommendes datterselskab, skal underrette de kompe
tente myndigheder inden sådan erhvervelse, salg, forøgelse eller
reduktion.

Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
1) »e-pengeinstitut«: en juridisk person, der har opnået tilladelse
til at udstede elektroniske penge i henhold til afsnit II
2) »elektroniske penge«: en elektronisk eller magnetisk lagret
pengeværdi som repræsenteret ved et krav på udstederen,
der er udstedt efter modtagelse af midler med henblik på at
gennemføre betalingstransaktioner som defineret i artikel 4,
nr. 5, i direktiv 2007/64/EF, og som accepteres af en anden
fysisk eller juridisk person end udstederen af elektroniske
penge
3) »udsteder af elektroniske penge«: enheder omhandlet i
artikel 1, stk. 1, institutter, der er omfattet af undtagelsen

Den påtænkte erhverver oplyser de kompetente myndigheder
om størrelsen af den påtænkte deltagelse og relevante oplys
ninger i overensstemmelse med artikel 19a, stk. 4, i direktiv
2006/48/EF.

I tilfælde af at de i andet afsnit omhandlede personer gør deres
indflydelse gældende på en måde, der vil kunne skade en
forsigtig og sund ledelse af instituttet, skal de kompetente
myndigheder gøre indsigelse eller træffe de fornødne foranstalt
ninger til at bringe denne situation til ophør. Sådanne foran
staltninger kan omfatte påbud, sanktioner over for ledelsen eller
ophævelse af den stemmeret, der er knyttet til de aktier eller
andele, der besiddes af de pågældende aktionærer eller selskabs
deltagere.
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Lignende foranstaltninger skal anvendes over for fysiske eller
juridiske personer, som ikke overholder forpligtelsen til forud
gående underretning som fastsat i dette stykke.

Hvis en kapitalandel erhverves trods de kompetente myndighe
ders modvilje, skal disse myndigheder, uafhængigt af andre
sanktioner, gøre det muligt at suspendere erhververens stemme
rettigheder, erklære de afgivne stemmer ugyldige eller annullere
dem.

Medlemsstaterne kan undtage, eller tillade at deres kompetente
myndigheder undtager e-pengeinstitutter helt eller delvis for
forpligtelserne i dette stykke, såfremt de udøver en eller flere
af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra e).

4.
Medlemsstaterne tillader, at e-pengeinstitutter distribuerer
og indløser elektroniske penge via fysiske eller juridiske
personer, der handler på deres vegne. Ønsker e-pengeinstituttet
at distribuere elektroniske penge i en anden medlemsstat via en
sådan fysisk eller juridisk person, følger denne procedurerne i
artikel 25 i direktiv 2007/64/EF.

5.
Uagtet stk. 4 udsteder e-pengeinstitutter ikke elektroniske
penge via agenter. E-pengeinstitutter kan kun udbyde betalings
tjenester omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a), via agenter,
såfremt betingelserne i artikel 17 i direktiv 2007/64/EF er
opfyldt.

Artikel 4
Startkapital
Medlemsstaterne kræver, at e-pengeinstitutter på tidspunktet for
opnåelse af tilladelse har en startkapital på mindst 350 000
EUR, der omfatter de i artikel 57, litra a) og b), i direktiv
2006/48/EF omhandlede komponenter.

Artikel 5
Egenkapital
1.
Egenkapitalen for et e-pengeinstitut, jf. definitionen i
artikel 57-61, 63, 64 og 66 i direktiv 2006/48/EF, må ikke
falde under det højeste af de beløb, der kræves i denne artikels
stk. 2-5 eller artikel 4 i nærværende direktiv.

2.
I forhold til de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 6, stk.
1, litra a), og som ikke er knyttet til udstedelsen af elektroniske
penge, skal den egenkapital, som e-pengeinstitutter skal være i
besiddelse af, beregnes i henhold til en af de tre metoder (A, B
eller C) i artikel 8, stk. 1 og 2, i direktiv 2007/64/EF. De
kompetente myndigheder bestemmer i overensstemmelse med
national lovgivning, hvilken metode der er den mest hensigts
mæssige.

I forhold til de aktiviteter, der er knyttet til udstedelsen af elek
troniske penge, skal den egenkapital, som e-pengeinstitutter skal
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være i besiddelse af, beregnes i henhold til metode D, som
fastsat i stk. 3.

E-pengeinstitutter skal til enhver tid være i besiddelse af en
egenkapital, der er mindst lig med summen af de krav, der er
omhandlet i første og andet afsnit.

3.
Metode D: Egenkapitalen for e-pengeinstitutter skal for de
aktiviteter, der er knyttet til udstedelsen af elektroniske penge,
mindst være lig med 2 % af de gennemsnitligt udestående elek
troniske penge.

4.
Når et e-pengeinstitut udøver en af aktiviteterne i artikel 6,
stk. 1, litra a), der ikke er knyttet til udstedelsen af elektroniske
penge, eller en af aktiviteterne i artikel 6, stk. 1, litra b)-e), og
den samlede sum af udestående elektroniske penge ikke er
kendt på forhånd, tillader de kompetente myndigheder dette
e-pengeinstitut at beregne dets egenkapitalkrav på grundlag af
en repræsentativ andel, som forventes anvendt til udstedelse af
elektroniske penge, forudsat at det er muligt at foretage et
rimeligt skøn over en sådan repræsentativ andel baseret på
historiske data, som er tilfredsstillende for de kompetente
myndigheder. Såfremt e-pengeinstituttet ikke kan påvise en
tilstrækkelig lang aktivitetsperiode, beregnes dets egenkapital
krav på basis af planlagte udestående elektroniske penge i over
ensstemmelse med instituttets forretningsplan med de
ændringer af planen, de kompetente myndigheder måtte have
krævet.

5.
De kompetente myndigheder kan på grundlag af en vurde
ring af e-pengeinstituttets risikostyringsprocesser, tabsrisikodata
base og interne kontrolmekanismer kræve, at e-pengeinstituttets
egenkapital er indtil 20 % større end det beløb, der ville frem
komme ved anvendelsen af den relevante metode i henhold til
stk. 2, eller tillade, at e-pengeinstituttets egenkapital er indtil
20 % mindre end det beløb, der ville fremkomme ved anven
delsen af den relevante metode i henhold til stk. 2.

6.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til
at hindre, at elementer, som kan indgå i egenkapitalen,
anvendes flere gange:

a) når e-pengeinstituttet tilhører samme gruppe som et andet epengeinstitut, et kreditinstitut, et betalingsinstitut, et investe
ringsselskab, et porteføljeforvaltningsselskab eller et forsik
rings- eller genforsikringsselskab

b) når et e-pengeinstitut udøver andre aktiviteter end udstedelse
af elektroniske penge.

7.
Hvis betingelserne i artikel 69 i direktiv 2006/48/EF er
opfyldt, kan medlemsstaterne eller deres kompetente myndig
heder vælge ikke at anvende denne artikels stk. 2 og 3 på epengeinstitutter, der er omfattet af det konsoliderede tilsyn med
moderkreditinstituttet i henhold til direktiv 2006/48/EF.
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Artikel 6
Aktiviteter
1.
Foruden at udstede elektroniske penge må e-pengeinsti
tutter udøve følgende aktiviteter:
a) udbyde de betalingstjenester, der er anført i bilaget til
direktiv 2007/64/EF
b) yde kredit i forbindelse med betalingstjenester som
omhandlet i punkt 4, 5 eller 7 i bilaget til direktiv
2007/64/EF, forudsat at betingelserne i samme direktivs
artikel 16, stk. 3 og 5, er opfyldt
c) udbyde driftsmæssige tjenester og accessoriske tjenester med
nær tilknytning til udstedelse af elektroniske penge eller
udbyde betalingstjenester som omhandlet i litra a)
d) drive betalingssystemer som defineret i artikel 4, nr. 6, i
direktiv 2007/64/EF og med forbehold af artikel 28 i
samme direktiv
e) andre forretningsaktiviteter end udstedelse af elektroniske
penge, under hensyn til gældende fællesskabslovgivning og
national lovgivning.
Kredit som omhandlet i første afsnit, litra b), må ikke ydes af
midler, der modtages som vederlag for elektroniske penge, og
besiddes i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i dette
direktiv.
2.
E-pengeinstitutter må ikke tage imod indskud eller andre
tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden i henhold til
artikel 5 i direktiv 2006/48/EF.
3.
Midler, som e-pengeinstitutter modtager fra indehavere af
elektroniske penge, skal uden forsinkelse veksles til elektroniske
penge. Sådanne midler må ikke betragtes som indskud eller
andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden i
henhold til artikel 5 i direktiv 2006/48/EF.
4.
Artikel 16, stk. 2 og 4, i direktiv 2007/64/EF finder
anvendelse på midler, der modtages for aktiviteter, der er
omhandlet i stk. 1, litra a), i denne artikel, og som ikke er
knyttet til udstedelsen af elektroniske penge.
Artikel 7
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2.
I stk. 1 forstås ved sikre aktiver med lav risiko aktiver, der
er omfattet af en af kategorierne i tabel 1 i punkt 14 i bilag I til
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni
2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters
kapitalgrundlag (1), for hvilke det specifikke risikokapitalkrav
højst er 1,6 %, dog under udelukkelse af andre poster bestående
af fordringer på kvalificerede udstedere som defineret i punkt
15 i samme bilag.
I stk. 1 forstås ved sikre aktiver med lav risiko også andele i et
institut for kollektiv investering i værdipapirer (investerings
institut), der udelukkende investerer i aktiver som beskrevet i
første afsnit.
De kompetente myndigheder kan undtagelsesvis i behørigt
begrundede tilfælde på grundlag af en evaluering af sikkerhed,
modenhed, værdi eller andre risikofaktorer ved de aktiver, der er
beskrevet i første og andet afsnit, fastlægge, hvilke af disse
aktiver der ikke udgør sikre aktiver med lav risiko, for så vidt
angår stk. 1.
3.
Artikel 9 i direktiv 2007/64/EF finder anvendelse på epengeinstitutter for aktiviteter, der er omhandlet i artikel 6, stk.
1, litra a) i dette direktiv, og som ikke er knyttet til udstedelsen
af elektroniske penge.
4.
Med henblik på stk. 1 og 3 kan medlemsstaterne eller
deres kompetente myndigheder i overensstemmelse med
national lovgivning fastlægge, hvilken metode e-pengeinstituttet
skal anvende for at beskytte midler.
Artikel 8
Forbindelser med tredjelande
1.
Over for en filial af et e-pengeinstitut med hjemsted uden
for Fællesskabet anvender medlemsstaterne, i forbindelse med
dennes adgang til at optage virksomhed og til at udøve denne,
ikke bestemmelser, der medfører en gunstigere behandling end
den, som et e-pengeinstitut med hjemsted i Fællesskabet er
undergivet.
2.
De kompetente myndigheder giver Kommissionen medde
lelse om alle tilladelser til filialer af e-pengeinstitutter med hjem
sted uden for Fællesskabet.
3.
Med forbehold af stk. 1 kan Fællesskabet ved aftaler med
et eller flere tredjelande indgå aftale om anvendelse af bestem
melser, som sikrer, at filialer af e-pengeinstitutter med hjemsted
uden for Fællesskabet, behandles på samme måde i hele Fælles
skabet.

Beskyttelseskrav
1.
Medlemsstaterne kræver af e-pengeinstitutter, at de i over
ensstemmelse med artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2007/64/EF
beskytter de midler, der er modtaget som vederlag for de elek
troniske penge, der er blevet udstedt. Midler, der modtages i
form af betalinger ved brug af et betalingsinstrument, skal
først beskyttes fra det øjeblik, hvor de krediteres betalingsregn
skabet for e-pengeinstituttet eller på anden måde stilles til
rådighed for e-pengeinstituttet, eventuelt i overensstemmelse
med de gennemførelsesfrister, der er fastsat i direktiv
2007/64/EF. Sådanne midler skal under alle omstændigheder
senest beskyttes fem arbejdsdage, som defineret i artikel 4, nr.
27, i samme direktiv, efter udstedelsen af elektroniske penge.

Artikel 9
Fakultative undtagelser
1.
Medlemsstaterne kan undtage eller tillade deres kompe
tente myndigheder at undtage helt eller delvis fra anvendelsen
af procedurerne og betingelserne i artikel 3, 4, 5 og 7 i dette
direktiv, med undtagelse af artikel 20, 22, 23 og 24 i direktiv
2007/64/EF, og tillade, at juridiske personer optages i registret
over e-pengeinstitutter, hvis begge følgende betingelser er
opfyldt:
(1) EUT L 177 af 30.6.2006, s. 201.

L 267/14

DA

Den Europæiske Unions Tidende

a) de samlede forretningsaktiviteter medfører gennemsnitligt
udestående elektroniske penge, der ikke overstiger en af
medlemsstaterne fastsat grænse, men som under ingen
omstændigheder overstiger 5 000 000 EUR, og
b) ingen af de fysiske personer, der har ansvaret for forvalt
ningen eller driften af virksomheden, har været dømt for
overtrædelser vedrørende hvidvaskning af penge eller
finansiering af terrorisme eller anden økonomisk krimina
litet.
Når et e-pengeinstitut udøver en af aktiviteterne i artikel 6, stk.
1, litra a), der ikke er knyttet til udstedelsen af elektroniske
penge, eller en af aktiviteterne i artikel 6, stk. 1, litra b)-e), og
den samlede sum af udestående elektroniske penge ikke er
kendt på forhånd, tillader de kompetente myndigheder, at epengeinstituttet anvender første afsnit, litra a), på grundlag af
en repræsentativ andel, som forventes anvendt til udstedelse af
elektroniske penge, forudsat at det er muligt at foretage et
rimeligt skøn over en sådan repræsentativ andel baseret på
historiske data, som er tilfredsstillende for de kompetente
myndigheder. Såfremt et e-pengeinstitut ikke kan påvise en
tilstrækkelig lang aktivitetsperiode, skal kravet vurderes på
basis af planlagte udestående elektroniske penge i overensstem
melse med instituttets forretningsplan med de ændringer af
planen, de kompetente myndigheder måtte have krævet.
Medlemsstaterne kan endvidere kræve, at de fakultative undta
gelser i denne artikel er omfattet af et supplerende krav om
maksimumbeløb på forbrugerens betalingsinstrument eller beta
lingskonto, hvor de elektroniske penge lagres.
En juridisk person, der er registreret i overensstemmelse med
dette stykke, kan kun udbyde betalingstjenester, der ikke er
knyttet til elektroniske penge, der er udstedt i overensstemmelse
med denne artikel, såfremt betingelserne i artikel 26 i direktiv
2007/64/EF er opfyldt.
2.
En juridisk person, der er registreret i overensstemmelse
med stk. 1, skal have hjemsted i den medlemsstat, hvor den
faktisk driver sin virksomhed.
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b) aflægger rapport om gennemsnitligt udestående elektroniske
penge mindst en gang om året på en dato, der fastlægges af
de kompetente myndigheder.
6.
Medlemsstaterne tager de nødvendige skridt til at sikre, at
den pågældende juridiske person, når betingelserne i stk. 1, 2 og
4 ikke længere opfyldes, søger om tilladelse inden for en frist på
30 kalenderdage i overensstemmelse med artikel 3. Enhver
person, der ikke har søgt om tilladelse inden for denne frist,
forbydes at udstede elektroniske penge, jf. artikel 10.
7.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder
har de nødvendige beføjelser til at kontrollere en konsekvent
overholdelse af de krav, der er fastlagt i denne artikel.
8.
Denne artikel finder ikke anvendelse i forbindelse med
bestemmelserne i direktiv 2005/60/EF eller nationale bestem
melser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
9.
Benytter en medlemsstat sig af undtagelsesadgangen i stk.
1, underretter den Kommissionen herom senest den 30. april
2011. Medlemsstaten underretter Kommissionen om enhver
senere ændring snarest muligt. Endvidere underretter medlems
staten Kommissionen om det antal fysiske og juridiske personer,
der er berørt, og hvert år om den samlede sum af udestående
elektroniske penge, der er udstedt pr. 31. december hvert kalen
derår, som omhandlet i stk. 1.

AFSNIT III
UDSTEDELSE OG GENINDLØSNING AF ELEKTRONISKE PENGE

Artikel 10
Forbud mod udstedelse af elektroniske penge
Med forbehold af artikel 18 forbyder medlemsstaterne fysiske
og juridiske personer, der ikke er udstedere af elektroniske
penge, at udstede elektroniske penge.
Artikel 11
Udstedelse og genindløsning

3.
En juridisk person, der er registreret i overensstemmelse
med stk. 1, behandles som et e-pengeinstitut. Artikel 10, stk. 9,
og artikel 25 i direktiv 2007/64/EF finder dog ikke anvendelse
på den juridiske person.
4.
Medlemsstaterne kan bestemme, at juridiske personer, der
er registreret i overensstemmelse med stk. 1, kun må udøve
nogle af de aktiviteter, der er anført i artikel 6, stk. 1.
5.

Den i stk. 1 nævnte juridiske person:

a) underretter de kompetente myndigheder om enhver ændring
i dens situation, der har betydning for betingelserne i stk. 1,
og

1.
Medlemsstaterne sikrer, at udstedere af elektroniske penge
udsteder elektroniske penge til pariværdi ved modtagelse af
midler.
2.
Medlemsstaterne sikrer, at udstedere af elektroniske penge
når som helst og til pariværdi indløser pengeværdien af elek
troniske penge efter anmodning fra indehaveren af elektroniske
penge.
3.
Kontrakten mellem udstederen af elektroniske penge og
indehaveren af elektroniske penge skal klart og på en fremtræ
dende plads præcisere betingelserne for genindløsning, herunder
eventuelle gebyrer forbundet hermed, og indehaveren af elek
troniske penge skal oplyses om disse betingelser, før vedkom
mende bliver bundet af en kontrakt eller et tilbud.
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4.
Der kan kun opkræves et gebyr i forbindelse med genind
løsning, såfremt dette er anført i kontrakten i overensstemmelse
med stk. 3 og kun i følgende tilfælde:
a) såfremt der kræves genindløsning inden kontraktens udløb
b) såfremt kontrakten indeholder en udløbsdato, men indeha
veren af elektroniske penge opsiger kontrakten inden denne
dato eller
c) såfremt der ønskes genindløsning mere end et år efter
kontraktens udløb.
Et eventuelt gebyr skal stå i et rimeligt forhold til og svare til de
faktiske omkostninger for udstederen af elektroniske penge.
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under hensyntagen til inflationen eller den teknologiske udvik
ling og markedsudviklingen. Disse foranstaltninger, der har til
formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv,
vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 15, stk.
2.
2.
Kommissionen vedtager de nødvendige foranstaltninger
for at sikre en ensartet anvendelse af undtagelserne i artikel 1,
stk. 4 og 5. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre
ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 15, stk. 2.
Artikel 15
Udvalgsprocedure

5.
Ønskes der genindløsning inden kontraktens udløb, kan
indehaveren af elektroniske penge kræve pengeværdien af elek
troniske penge helt eller delvis indløst.

1.
Kommissionen bistås af Betalingsudvalget, der er nedsat
ved artikel 85 i direktiv 2007/64/EF.

6.
Anmoder indehaveren af elektroniske penge ved kontrak
tens udløb eller op til et år efter kontraktens udløb om genind
løsning:

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk.
1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

a) genindløses den samlede pengeværdi af elektroniske penge

Artikel 16
Fuldstændig harmonisering

b) såfremt e-pengeinstituttet udøver en eller flere af de aktivi
teter, der er anført i artikel 6, stk. 1, litra e), og det ikke på
forhånd er kendt, hvilken andel af midlerne, der skal
anvendes til elektroniske penge, genindløser e-pengeinsti
tuttet alle de midler, indehaveren af elektroniske penge har
anmodet om.

1.
Med forbehold af artikel 1, stk. 3, artikel 3, stk. 3, sjette
afsnit, artikel 5, stk. 7, artikel 7, stk. 4, artikel 9 og artikel 18,
stk. 2, og i det omfang dette direktiv indeholder bestemmelser
om harmonisering, fastholder eller indfører medlemsstaterne
ikke andre bestemmelser end dem, der er fastsat i dette direktiv.

7.
Uanset stk. 4, 5 og 6 er genindløsningsretten for en
person, bortset fra en forbruger, der accepterer elektroniske
penge, afhængig af kontraktaftalen mellem udstederen af elek
troniske penge og denne person.

2.
Medlemsstaterne sikrer, at en udsteder af elektroniske
penge ikke til skade for en indehaver af elektroniske penge
fraviger de bestemmelser i national lov, der gennemfører eller
svarer til bestemmelserne i dette direktiv, medmindre det
udtrykkeligt er foreskrevet i disse.

Artikel 12
Forbud mod renter

Artikel 17

Medlemsstaterne forbyder tilskrivning af renter eller andre
former for begunstigelse i tilknytning til den periode, indeha
veren af elektroniske penge besidder elektroniske penge.

Revision

Artikel 13
Udenretslige klage- og erstatningsprocedurer i forbindelse
med bilæggelse af tvister
Uden at det berører dette direktiv, finder kapitel 5 i afsnit IV i
direktiv 2007/64/EF tilsvarende anvendelse på udstedere af elek
troniske penge, for så vidt angår deres forpligtelser i henhold til
dette afsnit.
AFSNIT IV
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER OG
GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER

Artikel 14
Gennemførelsesforanstaltninger
1.
Kommissionen kan vedtage foranstaltninger, der er
nødvendige for at opdatere bestemmelserne i dette direktiv

Senest den 1. november 2012 forelægger Kommissionen
Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg og Den Europæiske Centralbank en rapport
om gennemførelsen og virkningen af dette direktiv og navnlig
om håndhævelsen af tilsynskravene for udstedere af elektroniske
penge, eventuelt ledsaget af et forslag om revision af direktivet.
Artikel 18
Overgangsbestemmelser
1.
Medlemsstaterne tillader, at e-pengeinstitutter, der inden
den 30. april 2011 har optaget deres virksomhed i henhold
til national lovgivning om gennemførelse af direktiv
2000/46/EF i den medlemsstat, hvor de har hjemsted, fortsætter
denne virksomhed i den medlemsstat eller i enhver anden
medlemsstat i overensstemmelse med den gensidige anerkendel
sesordning i direktiv 2000/46/EF, uden at de skal søge om
tilladelse efter dette direktivs artikel 3 eller uden krav om over
holdelse af de øvrige bestemmelser, der er fastlagt eller
omhandlet i afsnit II i dette direktiv.
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Medlemsstaterne kræver, at disse e-pengeinstitutter fremsender
alle relevante oplysninger til de kompetente myndigheder,
således at disse senest den 30. oktober 2011 kan vurdere, om
e-pengeinstitutterne overholder kravene i dette direktiv, og, hvis
det ikke er tilfældet, hvilke foranstaltninger der skal træffes for
at sikre, at kravene overholdes, eller om tilladelsen skal
inddrages.

E-pengeinstitutter, der overholder kravene, meddeles tilladelse
og optages i registret med krav om i øvrigt at overholde
kravene i afsnit II. E-pengeinstitutter, der ikke overholder
kravene i dette direktiv senest den 30. oktober 2011, forbydes
at udstede elektroniske penge.

10.10.2009

ikke er muligt at overføre et nyt beløb hertil — er 250
EUR, eller hvis der — såfremt der kan overføres et nyt
beløb — i løbet af et kalenderår højst kan gennemføres
transaktioner til et samlet beløb på 2 500 EUR,
medmindre der på anmodning af indehaveren af elektro
niske penge i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv
2009/110/EF er genindløst mindst 1 000 EUR i det
samme kalenderår. Hvad angår indenlandske betalings
transaktioner kan medlemsstaterne eller deres kompe
tente myndigheder forhøje beløbet på 250 EUR i dette
litra op til 500 EUR.
___________
(*) EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7.«

Artikel 20
2.
Medlemsstaterne kan bestemme, at et e-pengeinstitut auto
matisk meddeles tilladelse og optages i det i artikel 3 omhand
lede register, hvis de kompetente myndigheder allerede har
dokumentation for, at e-pengeinstituttet overholder kravene i
artikel 3, 4 og 5. De kompetente myndigheder underretter de
berørte e-pengeinstitutter, inden de meddeles tilladelse.

Ændringer af direktiv 2006/48/EF
I direktiv 2006/48/EF foretages følgende ændringer:
1) I artikel 4 foretages følgende ændringer:
a) nr. 1 affattes således:

3.
Medlemsstaterne tillader, at e-pengeinstitutter, der inden
den 30. april 2011 har optaget deres virksomhed i henhold
til den nationale lovgivning om gennemførelse af artikel 8 i
direktiv 2000/46/EF, fortsætter deres virksomhed i den pågæl
dende medlemsstat i overensstemmelse med direktiv
2000/46/EF indtil den 30. april 2012, uden at de skal søge
om tilladelse efter dette direktivs artikel 3 eller uden krav om
overholdelse af de øvrige bestemmelser, der er fastlagt eller
omhandlet i afsnit II i dette direktiv. E-pengeinstitutter, der i
samme periode ikke er blevet meddelt en tilladelse eller en
undtagelse i henhold til dette direktivs artikel 9, forbydes at
udstede elektroniske penge.

Artikel 19

»1) »kreditinstitut«: et foretagende, hvis virksomhed består
i fra offentligheden at modtage indlån eller andre
midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for
egen regning«
b) nr. 5 affattes således:
»5) »finansieringsinstitut«: et foretagende, der ikke er et
kreditinstitut, og hvis hovedvirksomhed består i at
erhverve kapitalinteresser eller i at udøve en eller
flere af aktiviteterne i punkt 2-12 og punkt 15 på
listen i bilag I.«
2) I bilag I tilføjes følgende punkt:

Ændringer af direktiv 2005/60/EF
I direktiv 2005/60/EF foretages følgende ændringer:

»15. Udstedelse af elektroniske penge.«
Artikel 21

1) Artikel 3, nr. 2, litra a), affattes således:

»a) et foretagende, som ikke er et kreditinstitut, og som
udøver en eller flere af aktiviteterne i punkt 2-12 og
punkt 14 og 15 i bilag I til direktiv 2006/48/EF,
herunder vekselkontorer.«

2) Artikel 11, stk. 5, litra d), affattes således:

Ophævelse
Direktiv 2000/46/EF ophæves med virkning fra den 30. april
2011. med forbehold af artikel 18, stk. 1 og 3, i nærværende
direktiv.
Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvis
ninger til nærværende direktiv.
Artikel 22
Gennemførelse

»d) elektroniske penge som defineret i artikel 2, nr. 2, i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af
16. september 2009 om adgang til at optage og udøve
virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn
med en sådan virksomhed (*), hvis det højeste beløb, der
er overført til det elektroniske medium — såfremt det

1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den
30. april 2011 de love og administrative bestemmelser, der er
nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler
straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.
De anvender disse love og bestemmelser fra den 30. april 2011.

10.10.2009
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Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvis
ningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
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Artikel 24
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. september 2009.

Artikel 23
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggø
relsen i Den Europæiske Unions Tidende.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

Formand

Formand

