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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Σεπτεµβρίου 2000
για τροποποίηση της οδηγίας 2000/12/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας
πιστωτικών ιδρυµάτων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Η δυνατότητα εξαργύρωσης του ηλεκτρονικού χρήµατος
είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της εµπιστοσύνης των
κοµιστών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το πρώτο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 47 παράγραφος 2,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

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),
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 2000/12/ΕΚ (5), 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 2000/12/ΕΚ.

(4)

Η οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, για την
ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της
δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος (6), δίδει
τον ορισµό των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 317 της 15.10.1998, σ. 12.
ΕΕ C 101 της 12.4.1999, σ. 64.
ΕΕ C 189 της 6.7.1999, σ. 7.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C
219 της 30.7.1999, σ. 421) που επιβεβαιώθηκε στις 27 Οκτωβρίου
1999, κοινή θέση του Συµβουλίου της 29ης Νοεµβρίου 1999 (ΕΕ C
26 της 28.1.2000, σ. 12) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 11ης Απριλίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
5
( ) Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1).
6) Βλέπε σελίδα 39 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(

Άρθρο 1
Η οδηγία 2000/12/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 σηµείο 1 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«1. “Πιστωτικό ίδρυµα”:
α) επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην
αποδοχή από το κοινό καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο
λογαριασµό, ή
β) ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος κατά την έννοια της
οδηγίας 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, για
την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία
της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος (*).
(*) ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 39.»
2. Στον τίτλο V προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Άρθρο 33α
Το άρθρο 3 της οδηγίας 2000/46/ΕΚ εφαρµόζεται στα
πιστωτικά ιδρύµατα.»

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν
µε την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 27 Απριλίου
2002. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή 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.
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2.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

27.10.2000
Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 18 Σεπτεµβρίου 2000.

Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

H. VÉDRINE

