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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Σεπτεµβρίου 2000

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

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 (2) πρώτο και τρίτο εδάφιο,

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) Τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια του άρθρου 1,
σηµείο 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β) της οδηγίας 2000/
12/ΕΚ (5), έχουν περιορισµένο πεδίο δραστηριοτήτων.

(2) Είναι σκόπιµο να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά
αυτών των ιδρυµάτων και να προβλεφθούν τα αναγκαία
µέτρα για το συντονισµό και την εναρµόνιση των νοµοθε-
τικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών σχετικά µε την ανάληψη, την άσκηση και την προλη-
πτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού
χρήµατος.

(3) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το ηλεκτρονικό
χρήµα µπορεί να θεωρηθεί ως ηλεκτρονικό υποκατάστατο
των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων, αποθηκευµένο σε ηλεκ-
τρονικό υπόθεµα, όπως κάρτα µε τσιπ ή µνήµη ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή, και προοριζόµενο κατά κανόνα για
πληρωµές µικροποσών.

(4) Η υιοθετηθείσα προσέγγιση αποσκοπεί µόνο στην επίτευξη
της βασικής εναρµόνισης που είναι αναγκαία και επαρκής
για την εξασφάλιση της αµοιβαίας αναγνώρισης της άδειας
λειτουργίας και της προληπτικής εποπτείας των ιδρυµάτων
ηλεκτρονικού χρήµατος, ώστε να καταστεί δυνατή η
χορήγηση ενιαίας άδειας λειτουργίας αναγνωρισµένης σε
όλη την Κοινότητα και στοχεύουσας στην εξασφάλιση της
εµπιστοσύνης των κοµιστών, καθώς και η εφαρµογή της
αρχής της προληπτικής εποπτείας από το κράτος µέλος
καταγωγής.

(5) Στο ευρύτερο πλαίσιο του ταχέως αναπτυσσόµενου ηλεκ-
τρονικού εµπορίου, είναι επιθυµητό να θεσπιστεί ένα ρυθµι-
στικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των
πλεονεκτηµάτων του ηλεκτρονικού χρήµατος και δεν θα
εµποδίζει ιδίως την τεχνολογική καινοτοµία η παρούσα οδη-
γία εισάγει κατά συνέπεια ένα τεχνολογικώς ουδέτερο
νοµικό πλαίσιο που εναρµονίζει την προληπτική εποπτεία
των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος στον αναγκαίο
βαθµό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υγιής και συνετή λει-
τουργία αυτών των ιδρυµάτων και ιδίως η χρηµατοοικονο-
µική τους ακεραιότητα.

(6) Στα πιστωτικά ιδρύµατα επιτρέπεται ήδη, δυνάµει του
σηµείου 5 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2000/12/ΕΚ,
να εκδίδουν και να διαχειρίζονται µέσα πληρωµής, συµπερι-
λαµβανοµένου του ηλεκτρονικού χρήµατος, και να ασκούν
αυτές τις δραστηριότητες σε όλη την Κοινότητα στο πλαίσιο
της αµοιβαίας αναγνώρισης και του συνολικού συστήµατος
προληπτικής εποπτείας που εφαρµόζεται στα πιστωτικά
ιδρύµατα σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές τραπεζικές οδηγίες.

(7) Η θέσπιση ιδιαίτερου εποπτικού καθεστώτος για τα ιδρύ-
µατα ηλεκτρονικού χρήµατος, το οποίο διαφέρει από εκείνο
που εφαρµόζεται στα άλλα πιστωτικά ιδρύµατα παρόλο που
βασίζεται σε αυτό και ιδίως στην οδηγία 2000/12/ΕΚ πλην
του τίτλου V, κεφάλαια 2 και 3 αυτής, δικαιολογείται και
είναι επιθυµητή διότι η έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος δεν
συνιστά αυτή καθεαυτή, λόγω της ιδιαιτερότητάς του ως
ηλεκτρονικού υποκατάστατου των κερµάτων και τραπεζο-
γραµµατίων, δραστηριότητα αποδοχής καταθέσεων υπό την
έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, αν τα
εισπραττόµενα ποσά ανταλλάσσονται αµέσως µε ηλεκτρο-
νικό χρήµα.

(8) Η είσπραξη ποσών από το κοινό έναντι χορηγήσεως ηλεκ-
τρονικού χρήµατος, η οποία έχει ως αποτέλεσµα πιστωτικό
υπόλοιπο σε λογαριασµό του ιδρύµατος-εκδότη, συνιστά
αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων για
τους σκοπούς της οδηγίας 2000/12/ΕΚ.

(9) Η δυνατότητα εξαργύρωσης του ηλεκτρονικού χρήµατος
είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της εµπιστοσύνης των
κοµιστών· η δυνατότητα εξαργύρωσης δεν συνεπάγεται,
αυτή καθεαυτή, ότι τα ποσά που εισπράττονται έναντι
χορηγήσεως ηλεκτρονικού χρήµατος θεωρούνται ως καταθέ-
σεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια για τους σκοπούς της
οδηγίας 2000/12/ΕΚ.

(10) Η δυνατότητα εξαργύρωσης πρέπει πάντοτε να νοείται στην
ονοµαστική αξία.

(1) ΕΕ C 317 της 15.10.1998, σ. 7.
(2) ΕΕ C 101 της 12.4.1999, σ. 64.
(3) ΕΕ C 189 της 6.7.1999, σ. 7.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C

219 της 30.7.1999, σ. 415), επιβεβαιωθείσα στις 27 Οκτωβρίου 1999,
κοινή θέση του Συµβουλίου της 29ης Νοεµβρίου 1999 (ΕΕ C 26 της
28.1.2000, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης
Απριλίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
Απόφαση του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 2000.

(5) Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου της 20ής Μαρτίου 2000 σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1).
Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/28/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (βλέπε σ. 37 της
παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας).
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(11) Για την αντιµετώπιση των ειδικών κινδύνων που σχετίζονται
µε την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος, αυτό το καθεστώς
προληπτικής εποπτείας πρέπει να είναι πιο εξειδικευµένο και
συνεπώς λιγότερο δύσκαµπτο από το εποπτικό καθεστώς
που εφαρµόζεται στα πιστωτικά ιδρύµατα, ιδίως όσον
αφορά τις µειωµένες απαιτήσεις για αρχικό κεφάλαιο και τη
µη εφαρµογή της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ (1) και του τίτλου V,
κεφάλαιο 2, τµήµατα II και III της οδηγίας 2000/12/ΕΚ.

(12) Είναι ωστόσο αναγκαίο να διατηρηθούν ισότιµοι όροι
ανταγωνισµού µεταξύ των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµα-
τος και άλλων πιστωτικών ιδρυµάτων που εκδίδουν ηλεκ-
τρονικό χρήµα και, µε τον τρόπο αυτό, να εξασφαλιστούν
συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ ενός ευρύτερου
φάσµατος επιχειρήσεων, προς όφελος των κοµιστών· ο στό-
χος αυτός επιτυγχάνεται, εφόσον τα προαναφερθέντα
απλουστευµένα χαρακτηριστικά του εποπτικού καθεστώτος
που εφαρµόζεται στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος
αντισταθµίζονται από διατάξεις πιο αυστηρές από εκείνες
που εφαρµόζονται στα άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, ιδίως όσον
αφορά τους περιορισµούς στις δραστηριότητες που µπο-
ρούν να ασκούν τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και
ιδιαίτερα τους περιορισµούς στις επενδύσεις τους, οι οποίοι
αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι οι σχετιζόµενες µε
κυκλοφορούν ηλεκτρονικό χρήµα χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις των ιδρυµάτων αυτών καλύπτονται ανά πάσα
στιγµή από περιουσιακά στοιχεία µε επαρκή ρευστότητα και
χαµηλό κίνδυνο.

(13) Εν αναµονή της εναρµόνισης της προληπτικής εποπτείας των
δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυµάτων που ανατίθενται
υπεργολαβικώς, είναι σκόπιµο να έχουν τα ιδρύµατα ηλεκ-
τρονικού χρήµατος υγιείς και συνετές διαδικασίες διαχεί-
ρισης και ελέγχου· λαµβανοµένης υπόψη της δυνατότητας
που έχουν τα ιδρύµατα που δεν υπόκεινται σε προληπτική
εποπτεία να εκτελούν λειτουργικές και άλλες βοηθητικές
εργασίες που σχετίζονται µε την έκδοση ηλεκτρονικού
χρήµατος, είναι απαραίτητο να διαθέτουν τα ιδρύµατα ηλεκ-
τρονικού χρήµατος εσωτερική δοµή που να ανταποκρίνεται
στους χρηµατοοικονοµικούς και µη χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειµένα.

(14) Η έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος µπορεί να θίξει τη σταθε-
ρότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την οµαλή
λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών· προκύπτει ανάγκη
στενής συνεργασίας για την εκτίµηση της ακεραιότητας των
συστηµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος.

(15) Είναι σκόπιµο να δοθεί στις αρµόδιες αρχές η δυνατότητα
να εξαιρούν από ορισµένες ή όλες τις απαιτήσεις που επι-
βάλλει η παρούσα οδηγία τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµα-
τος τα οποία λειτουργούν µόνο στην επικράτεια του κρά-
τους µέλους τους.

(16) Η έκδοση της παρούσας οδηγίας αποτελεί το καταλληλό-
τερο µέσο για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων· η
παρούσα οδηγία περιορίζεται στις ελάχιστες ρυθµίσεις που
είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων αυτών και δεν
υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία για το σκοπό αυτό µέσα.

(17) Πρέπει να προβλεφθεί η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας
βάσει της εµπειρίας που θα αποκτηθεί όσον αφορά τις
εξελίξεις της αγοράς και την προστασία των κοµιστών ηλεκ-
τρονικού χρήµατος.

(18) Ζητήθηκε η γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής τραπεζών
σχετικά µε τη θέσπιση της παρούσας οδηγίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής, ορισµοί και περιορισµοί δραστηριοτήτων

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους οργανισµούς που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/
12/ΕΚ.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

α) ως «ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος» νοείται µια επιχείρηση ή
άλλου τύπου νοµικό πρόσωπο, εκτός του πιστωτικού ιδρύµατος
κατά την έννοια του άρθρου 1, σηµείο 1, πρώτο εδάφιο στοι-
χείο α) της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, η οποία εκδίδει µέσα
πληρωµής υπό µορφή ηλεκτρονικού χρήµατος·

β) ως «ηλεκτρονικό χρήµα» νοείται νοµισµατική αξία αντιπροσω-
πευόµενη από απαίτηση έναντι του εκδότη, η οποία:

i) είναι αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό υπόθεµα,

ii) έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού τουλά-
χιστον ίσου µε την εκδοθείσα νοµισµατική αξία,

iii) γίνεται δεκτή ως µέσο πληρωµής από άλλες επιχειρήσεις
πέραν της εκδότριας.

4. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που
δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της οδηγίας
2000/12/ΕΚ, άρθρο 1, σηµείο 1 πρώτο εδάφιο, να ασκούν τη
δραστηριότητα της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος.

5. Οι δραστηριότητες των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος,
εκτός από την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος, περιορίζονται:

α) στην παροχή χρηµατοπιστωτικών και µη χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται στενά µε την έκδοση ηλεκτρονι-
κού χρήµατος, όπως η διαχείριση ηλεκτρονικού χρήµατος µε
την εκτέλεση λειτουργικών και άλλων βοηθητικών εργασιών που
σχετίζονται µε την έκδοσή του, καθώς και η έκδοση και διαχεί-
ριση άλλων µέσων πληρωµής, µε εξαίρεση οποιαδήποτε πιστο-
δοτική δραστηριότητα και

β) στην αποθήκευση στοιχείων στο ηλεκτρονικό υπόθεµα εκ
µέρους άλλων επιχειρήσεων ή δηµόσιων ιδρυµάτων.

Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος δεν κατέχουν οποιοδήποτε
δικαίωµα συµµετοχής σε άλλες επιχειρήσεις, εκτός εάν αυτές οι
άλλες επιχειρήσεις εκτελούν λειτουργικές ή άλλες βοηθητικές εργα-
σiες που σχετίζονται µε το ηλεκτρονικό χρήµα το οποίο εκδίδεται ή
διανέµεται από το συγκεκριµένο ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος.

(1) Οδηγία 93/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για την
επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των
πιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 1). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/33/ΕΚ (ΕΕ L 204,
21.7.1998, σ. 29).
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Άρθρο 2

Εφαρµογή των τραπεζικών οδηγιών

1. Όπου δεν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά, στα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος εφαρµόζονται µόνο οι αναφορές σε πιστω-
τικά ιδρύµατα που περιέχονται στις οδηγίες 91/308/ΕΟΚ (1) και
2000/12/ΕΚ πλην του τίτλου V, κεφάλαιο 2 αυτής.

2. Τα άρθρα 5, 11, 13, 19, 20 παράγραφος 7, 51 και 59 της
οδηγίας 2000/12/ΕΚ δεν εφαρµόζονται. Οι ρυθµίσεις περί αµοι-
βαίας αναγνώρισης που προβλέπονται στην οδηγία 2000/12/ΕΚ
δεν εφαρµόζονται σε άλλες δραστηριότητες ιδρυµάτων ηλεκτρονι-
κού χρήµατος εκτός από την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος.

3. Η είσπραξη ποσών κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγρα-
φος 3, στοιχείο β) σηµείο ii) δεν συνιστά αποδοχή καταθέσεων ή
άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων υπό την έννοια του άρθρου 3 της
οδηγίας 2000/12/ΕΚ, εάν τα εισπραττόµενα ποσά ανταλλάσσονται
αµέσως µε ηλεκτρονικό χρήµα.

Άρθρο 3

∆υνατότητα εξαργύρωσης

1. Ο κοµιστής ηλεκτρονικού χρήµατος δικαιούται, κατά την
περίοδο ισχύος τον χρήµατος αυτού, να ζητήσει την εξαργυρωσή
του στην ονοµαστική αξία σε κέρµατα και χαρτονοµίσµατα ή µε
µεταφορά σε τραπεζικό λογαριασµό χωρίς άλλα τέλη από τα απο-
λύτως αναγκαία για την εκτέλεση της συγκεκριµένης πράξης.

2. Η σύµβαση µεταξύ του εκδότη και τον κοµιστή ορίζει σαφώς
τους όρους εξαργύρωσης.

3. Στη σύµβαση προβλέπεται ελάχιστο όριο εξαργύρωσης. Το
όριο αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 10 ευρώ.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις αρχικού κεφαλαίου και µονίµων ιδίων κεφαλαίων

1. Το αρχικό κεφάλαιο του ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος
όπως ορίζεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 σηµεία 1) και 2) της
οδηγίας 2000/12/ΕΚ, δεν είναι κατώτερο από 1 εκατοµµύριο
ευρώ. Παρά τις ακόλουθες παραγράφους 2 και 3, τα ίδια κεφά-
λαια, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/12/ΕΚ, δεν µπορούν να
υπολείπονται του ποσού αυτού.

2. Ανά πάσα στιγµή, τα ίδια κεφάλαια τον ιδρύµατος ηλεκτρονι-
κού χρήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον το 2 % του τρέχοντος
υπολοίπου ή του µέσου ποσού των προηγούµενων 6 µηνών, όποιο
είναι υψηλότερο, των συνολικών χρηµατοοικονοµικών υπο-
χρεώσεων από το µη αποδοθέν υπόλοιπο του ηλεκτρονικού χρήµα-
τος που έχει εκδώσει.

3. Τα ίδια κεφάλαια ενός ιδρύµατος που δεν έχει συµπληρώσει
6 µήνες λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας έναρξης
λειτουργίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον το 2 % του τρέχοντος
υπολοίπου ή του προβλεπόµενου για 6 µήνες ποσού-στόχου, όποιο
είναι υψηλότερο, του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών υπο-
χρεώσεών του από το µη αποδοθέν υπόλοιπο του ηλεκτρονικού
χρήµατος που έχει εκδώσει. Το προβλεπόµενο για 6 µήνες ποσό-
στόχος του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του
ιδρύµατος από το µη αποδοθέν υπόλοιπο του ηλεκτρονικού χρήµα-

τος που έχει εκδώσει αποδεικνύεται βάσει του επιχειρηµατικού του
προγράµµατος, µε την επιφύλαξη τυχόν προσαρµογών του εν λόγω
προγράµµατος κατόπιν απαιτήσεως των αρµοδίων αρχών.

Άρθρο 5

Περιορισµοί στις επενδύσεις

1. Η επιχείρηση ηλεκτρονικού χρήµατος επενδύει ένα ποσό του-
λάχιστον ίσο µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της από το
µη αποδοθέν υπόλοιπο του ηλεκτρονικού χρήµατος που έχει εκδώ-
σει, αποκλειστικά στα ακόλουθα στοιχεία:

α) στοιχεία ενεργητικού που σταθµίζονται µε µηδενικό συντελεστή
πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 1
στοιχείο α) σηµεία 1, 2, 3, 4 και το άρθρο 44 παράγραφος 1
της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, και έχουν επαρκή ρευστότητα·

β) καταθέσεις όψεως σε πιστωτικά ιδρύµατα της ζώνης Α, όπως
ορίζονται στην οδηγία 2000/12/ΕΚ, και

γ) χρεωστικούς τίτλους οι οποίοι:

i) έχουν επαρκή ρευστότητα,

ii) δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1 στοιχείο α),

iii) αναγνωρίζονται από τις αρµόδιες αρχές ως εγκεκριµένα
στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 12 της
οδηγίας 93/6/ΕΟΚ και

iv) εκδίδονται από άλλες επιχειρήσεις εκτός από εκείνες οι
οποίες κατέχουν ειδική συµµετοχή, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, στο συγκεκριµένο
ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος ή οι οποίοι πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς
αυτών των επιχειρήσεων.

2. Οι επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία
β) και γ) δεν µπορούν να υπερβαίνουν το εικοσαπλάσιο των ιδίων
κεφαλαίων τον ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος και υπόκεινται
σε περιορισµούς που είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηροί µε εκεί-
νους που εφαρµόζονται στα πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε την
οδηγία 2000/12/ΕΚ, τίτλος V, κεφάλαιο 2, τµήµα III.

3. Για την κάλυψη των κινδύνων αγοράς από την έκδοση ηλεκ-
τρονικού χρήµατος και από τις επενδύσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, το ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος µπορεί να χρησι-
µοποιεί επαρκούς ρευστότητας στοιχεία εκτός ισολογισµού που
σχετίζονται µε επιτόκια ή µε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, υπό µορφή
παράγωγων µέσων διαπραγµατεύσιµων στο χρηµατιστήριο, πλην
των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων µέσων (OTC), εφόσον υπό-
κεινται σε καθηµερινά υποχρεωτικά όρια καλύµµατος, ή συµβάσεις
επί τιµών συναλλάγµατος µε αρχική προθεσµία λήξεως 14 ηµερο-
λογιακών ηµερών ή λιγότερο. Η χρησιµοποίηση παράγωγων µέσων
µε τον τρόπο πον αναφέρεται στην πρώτη πρόταση επιτρέπεται
µόνο εάν ο στόχος που επιδιώκεται και, που, στο µέτρο τον
δυνατού, επιτυγχάνεται, είναι η πλήρης εξάλειψη των κινδύνων
αγοράς.

4. Τα κράτη µέλη επιβάλλουν κατάλληλους περιορισµούς στους
κινδύνους αγοράς που το ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος µπορεί
να αναλαµβάνει κατά τις επενδύσεις πον αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1.

5. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, τα στοιχεία ενεργητι-
κού αποτιµώνται στην τιµή κτήσης ή στην τρέχουσα αγοραία αξία
τους, όποια είναι χαµηλότερη.

(1) Οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της
28.6.1991, σ. 77).
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6. Εάν η αξία των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο
1 υπολειφθεί του ποσού των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
από το µη αποδοθέν υπόλοιπο του εκδοθέντος ηλεκτρονικού
χρήµατος, οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι το ίδρυµα ηλεκτρο-
νικού χρήµατος θα λάβει κατάλληλα µέτρα για να διορθώσει
αµέσως την κατάσταση. Για το σκοπό αυτό, και προσωρινά µόνο, οι
αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέψονν στο ίδρυµα ηλεκτρονικού
χρήµατος να καλύψει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις από το
µη αποδοθέν υπόλοιπο του ηλεκτρονικού χρήµατος που έχει εκδώ-
σει µε άλλα στοιχεία εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, µέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 5 % αυτών των
υποχρεώσεων ή το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων της, όποιο
είναι χαµηλότερο.

Άρθρο 6

Εξακρίβωση τήρησης συγκεκριµένων απαιτήσεων από τις
αρµόδιες αρχές

Οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι υπολογισµοί που αποδει-
κνύουν τη συµµόρφωση µε τα άρθρα 4 και 5 διενεργούνται τουλά-
χιστον δύο φορές κατ’ έτος, είτε από τα ίδια τα ιδρύµατα ηλεκτρο-
νικού χρήµατος, τα οποία τους κοινοποιούν στις αρµόδιες αρχές,
µαζί µε ό,τι συστατικά στοιχεία απαιτούνται, είτε από τις αρµόδιες
αρχές, µε βάση τα στοιχεία που γνωστοποιούν τα ιδρύµατα ηλεκ-
τρονικού χρήµατος.

Άρθρο 7

Υγιής και συνετή λειτουργία

Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος πρέπει να έχουν υγιή και
συνετή διαχείριση, διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και επαρ-
κείς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου που να ανταποκρίνονται
στους χρηµατοοικονοµικούς και µη χρηµατοοικονοµικούς κινδύ-
νους στους οποίους είναι εκτεθειµένα, συµπεριλαµβανοµένων των
τεχνικών και διαδικαστικών κινδύνων καθώς και των κινδύνων που
συνδέονται µε τη συνεργασία µε οποιαδήποτε επιχείρηση που εκτε-
λεί λειτουργικές ή άλλες βοηθητικές εργασίες σχετιζόµενες µε τις
επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες.

Άρθρο 8

Εξαιρέσεις

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές
τους να εξαιρούν από την εφαρµογή ορισµένων ή και όλων των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και από την εφαρµογή της οδη-
γίας 2000/12/ΕΚ τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, σε
περιπτώσεις όπου είτε:

α) όλες οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του είδους που αναφέ-
ρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της παρούσας
οδηγίας τις οποίες ασκεί το ίδρυµα, οδηγούν σε συνολικό ποσό
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων από το µη αποδοθέν υπό-
λοιπο του ηλεκτρονικού χρήµατος το οποίο δεν υπερβαίνει
κανονικά µεν τα 5 εκατοµµύρια ευρώ, ουδέποτε δε τα 6 εκατοµ-
µύρια ευρώ, είτε

β) το ηλεκτρονικό χρήµα που εκδίδεται από το ίδρυµα γίνεται
δεκτό ως µέσο πληρωµής µόνο από τυχόν θυγατρικές του
επιχειρήσεις που εκτελούν λειτουργικές ή άλλες βοηθητικές
εργασίες σχετικές µε το ηλεκτρονικό χρήµα το οποίο εκδίδει ή
διανέµει το ίδρυµα, η τυχόν µητρική του επιχείρηση ή άλλες
θυγατρικές της µητρικής του επιχείρησης, είτε

γ) το ηλεκτρονικό χρήµα που εκδίδεται από το ίδρυµα γίνεται
δεκτό ως µέσο πληρωµής µόνο από περιορισµένο αριθµό επι-
χειρήσεων, οι οποίες µπορούν να διακριθούν σαφώς λόγω:

i) της εγκατάστασής τους στο ίδιο κτίριο ή σε άλλη περιορι-
σµένη περιοχή, ή

ii) των στενών οικονοµικών ή επιχειρηµατικών τους σχέσεων µε
το ίδρυµα-εκδότη, όπως λ.χ. ύπαρξη κοινού συστήµατος
µάρκετινγκ ή διανοµής.

Οι οικείες συµβατικές ρυθµίσεις πρέπει να προβλέπουν ότι η ανώ-
τατη ικανότητα αποθήκευσης του ηλεκτρονικού υποθέµατος που
τίθεται στη διάθεση των κοµιστών για τη διενέργεια πληρωµών δεν
µπορεί να υπερβεί τα 150 ευρώ.

2. Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος για τα οποία έχει χορη-
γηθεί εξαίρεση δυνάµει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
δεν καλύπτονται από τις ρυθµίσεις αµοιβαίας αναγνώρισης που
προβλέπονται στην οδηγία 2000/12/ΕΚ.

3. Τα κράτη µέλη απαιτούν από όλα τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ να υποβάλλουν κατά περιό-
δους έκθεση περί των δραστηριοτήτων τους, η οποία θα περιλαµ-
βάνει µεταξύ άλλων το συνολικό ποσό των συναφών µε το ηλεκ-
τρονικό χρήµα χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που υπέχουν.

Άρθρο 9

Κατοχύρωση κεκτηµένων δικαιωµάτων

Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που διέπονται από την
παρούσα οδηγία και έχουν αρχίσει τις δραστηριότητές τους υπό το
καθεστώς που εφαρµόζεται στο κράτος µέλος στο οποίο έχουν τα
κεντρικά τους γραφεία πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
των διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογήν της παρούσας
οδηγίας ή πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 10
παράγραφος 1, οιαδήποτε από τις δύο ηµεροµηνίες προηγείται
χρονικά, τεκµαίρεται ότι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας. Τα κράτη
µέλη απαιτούν από αυτά τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος να
γνωστοποιήσουν όλες τις πληροφορίες που θα επιτρέψουν στις
αρµόδιες αρχές να εκτιµήσουν εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος των διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογήν της
παρούσας οδηγίας, εάν τα ιδρύµατα αυτά συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, να προσδιορίσουν τα µέτρα που
πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση αυτή ή να
αποφασίσουν εάν ενδείκνυται να ανακαλέσουν την άδεια λειτουρ-
γίας. Εάν η συµµόρφωση αυτή δεν εξασφαλισθεί εντός έξι µηνών
από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1,
το ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος δεν θα απολαύει αµοιβαίας
αναγνώρισης µετά την ηµεροµηνία αυτή.

Άρθρο 10

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία το αργότερο την 27η Απριλίου 2002. Ενη-
µερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, παραπέ-
µπουν 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 ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα
ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 11

Αναθεώρηση

Το αργότερο στις 27 Απριλίου 2005, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως σχετικά µε:

— τα µέτρα προστασίας των κοµιστών ηλεκτρονικού χρήµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της πιθανής ανάγκης για την καθιέρωση
ενός καθεστώτος εγγυήσεων,

— τις απαιτήσεις κεφαλαίου,
— τις εξαιρέσεις, και
— την πιθανή ανάγκη να απαγορευθεί η καταβολή τόκων επί

ποσών εισπραχθέντων έναντι εκδόσεως ηλεκτρονικού χρήµατος,

συνοδευόµενη ενδεχοµένως από πρόταση αναθεώρησής της.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

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

Άρθρο 13

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεµβρίου 2000.

Για το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. FONTAINE

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. VÉDRINE


