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EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

27.10.2000.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2000/28/EK
(2000. gada 18. septembris),
ar ko groza Direktīvu 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/46/EK
(2000. gada 18. septembris) par elektroniskās naudas
iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību (6) definē elektroniskās naudas iestādes.

(5)

Lai nodrošinātu uzrādītāju uzticību, elektroniskai naudai
jābūt atmaksājamai,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā
47. panta 2. punkta pirmo un trešo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (1),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (3),

Direktīvu 2000/12/EK groza šādi:
saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (4),

1. Direktīvas 1. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
“1. “Kredītiestāde” ir:

tā kā:

a) uzņēmums, kura uzņēmējdarbība ir noguldījumu vai
citu atmaksājamu līdzekļu pieņemšana no plašas
sabiedrības un kredītu piešķiršana uz sava rēķina; vai

(1)

Saskaņā ar Līguma mērķiem būtu jāsekmē kredītiestāžu
darbības saskaņota attīstība visā Kopienā, jo īpaši attiecībā
uz elektroniskās naudas emisiju.

(2)

Dažas iestādes nodarbojas galvenokārt ar elektroniskās
naudas emisiju. Lai novērstu konkurences traucējumus
elektroniskās naudas emitentu starpā, pat attiecībā uz
monetārās politikas pasākumu piemērojumu, pieņemot
īpašus atbilstīgus noteikumus, kas ņem vērā šo iestāžu īpašās iezīmes, šādas iestādes būtu jāiekļauj Direktīvas
2000/12/EK (5) darbības jomā.

b) elektroniskās naudas iestāde, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/46/EK
(2000. gada 18. septembris) par elektroniskās naudas
iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu
uzraudzību (*).
(*) OV L 275, 27.10.2000., 39. lpp.”
2. Direktīvas V sadaļā iekļauj šādu pantu:
“33.a pants
Direktīvas 2000/46/EK 3. pants attiecas uz kredītiestādēm.”

(3)

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

Tāpēc uz šīm iestādēm būtu jāattiecina Direktīvas
2000/12/EK 1. pantā iekļautā kredītiestāžu definīcija.

OV C 317, 15.10.1998., 12. lpp.
OV C 101, 12.4.1999., 64. lpp.
OV C 189, 6.7.1999., 7. lpp.
Eiropas Parlamenta 1999. gada 15. aprīļa Atzinums (OV C 219,
30.7.1999., 421. lpp.), apstiprināts 1999. gada 27. oktobrī, Padomes
1999. gada 29. novembra Kopējā nostāja (OV C 26, 28.1.2000.,
12. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2000. gada 11. aprīļa Lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/12/EK (2000. gada
20. marts) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (OV L 126,
26.5.2000., 1. lpp.).

2. pants
1. Ne vēlāk kā 2002. gada 27. aprīlī dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to tās tūlīt informē Komisiju.
Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo
direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai.
Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.
(6) OV L 275, 27.10.2000., 39. lpp.

342

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

06/3. sēj.
4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
Briselē, 2000. gada 18. septembrī

3. pants
Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu
Oficiālajā Vēstnesī.

Eiropas Parlamenta vārdā —

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

priekšsēdētājs

N. FONTAINE

H. VÉDRINE

