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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/28/EG
av den 18 september 2000
om ändring av direktiv 2000/12/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(5)

För att säkerställa innehavarnas förtroende är det
nödvändigt att elektroniska pengar kan lösas in.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 47.2 första och tredje meningen i
detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (2),
med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (3),
enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), och
av följande skäl:
(1)

(2)

I enlighet med målen i fördraget är det önskvärt att
främja en enhetlig utveckling av kreditinstitutens verksamhet i hela gemenskapen, särskilt när det gäller utgivning av elektroniska pengar.
Vissa institut begränsar sin verksamhet till att huvudsakligen omfatta utgivning av elektroniska pengar. För att
undvika att konkurrens mellan olika utgivare av elektroniska pengar snedvrids, även när det gäller tillämpningen
av penningpolitiska åtgärder, bör dessa institut, under
förutsättning att lämpliga särbestämmelser antas som tar
hänsyn till deras särskilda karaktär, omfattas av direktiv
2000/12/EG (5).

(3)

Definitionen av kreditinstitut i artikel 1 i direktiv 2000/
12/EG bör därför utvidgas till att också omfatta dessa
institut.

(4)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG av
den 18 september 2000 om rätten att starta och driva
affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt
om tillsyn av sådan verksamhet (6) definieras institut för
elektroniska pengar.

()
(2)
(3)
(4)

EGT C 317, 15.10.1998, s. 12.
EGT C 101, 12.4.1999, s. 64.
EGT C 189, 6.7.1999, s. 7.
Europaparlamentets yttrande av den 15 april 1999 (EGT C 219,
30.7.1999, s. 421), bekräftat den 27 oktober 1999, rådets gemensamma ståndpunkt av den 29 november 1999 (EGT C 26,
28.1.2000, s. 12) och Europaparlamentets beslut av den 11 april
2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).
5
( ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars
2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (EGT
L 126, 26.5.2000, s. 1).
6) Se sidan 39 i detta nummer av EGT.
(
1

Artikel 1
Direktiv 2000/12/EG ändras på följande sätt:
1. Artikel 1.1 första stycket skall ersättas med följande:
”1. kreditinstitut
a) ett företag vars verksamhet består i att från allmänheten ta emot insättningar eller andra återbetalbara
medel och att bevilja krediter för egen räkning, eller
b) ett institut för elektroniska pengar i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG
av den 18 september 2000 om rätten att starta och
driva affärsverksamhet i institut för elektroniska
pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet (*).
(*) EGT L 275, 27.10.2000, s. 39.”
2. Följande artikel skall föras in i avdelning V:
”Artikel 33a
Artikel 3 i direktiv 2000/46/EG skall tillämpas på kreditinstitut.”

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 27 april 2002. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en
sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter
om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat
själv utfärda.
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2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning
som de antar inom det område som omfattas av detta
direktiv.

27.10.2000
Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 18 september 2000.

Artikel 3

På Europaparlamantets vägnar

På rådets vägnar

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs
i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
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