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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1.

Στόχοι της πρότασης

Οι πελάτες και οι επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο
πλέον το ηλεκτρονικό χρήµα, το οποίο µόλις τώρα αρχίζει να υποκαθιστά µε επιτυχία σε
κάποια κράτη µέλη άλλα µέσα πληρωµής για ορισµένους τύπους πληρωµών. Πάντως, δεν
έχουν αξιοποιηθεί ακόµη όλες οι δυνατότητες που προσφέρει το ηλεκτρονικό χρήµα ,όπως
αναµενόταν πριν από οκτώ χρόνια, όταν εγκρίθηκε η οδηγία 2000/46/ΕΚ για την ανάληψη,
την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού
χρήµατος (εφεξής «οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα»)1.
Από την αξιολόγηση της εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας2 προκύπτει ότι ορισµένες από τις
διατάξεις της παρεµπόδισαν µάλλον την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικού χρήµατος,
παρακωλύοντας την τεχνολογική καινοτοµία. Από τα ποσοτικά στοιχεία περί του µικρού
αριθµού των ιδρυµάτων που διαθέτουν πλήρη άδεια λειτουργίας ως ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος ή περί του περιορισµένου όγκου του εκδοθέντος ηλεκτρονικού χρήµατος προκύπτει
ότι η χρήση ηλεκτρονικού χρήµατος δεν έχει γίνει λάβει ακόµη την αναµενόµενη ώθηση στα
περισσότερα κράτη µέλη.
Τώρα πλέον, που έχει θεσπιστεί ένα σύγχρονο και συνεκτικό νοµικό πλαίσιο για τις
υπηρεσίες πληρωµών σε κοινοτικό επίπεδο µε την έκδοση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ για τις
υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά (εφεξής «οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωµών»)3
, καθίσταται επιτακτική η ανάληψη περαιτέρω δράσης για την προώθηση της διαµόρφωσης
µιας πραγµατικά ενιαίας αγοράς όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήµατος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής εστιάζει στον εκσυγχρονισµό των διατάξεων της οδηγίας
για το ηλεκτρονικό χρήµα, µε ειδική µνεία στο καθεστώς προληπτικής εποπτείας των
ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, εξασφαλίζοντας έτσι συνοχή µε το αντίστοιχο καθεστώς
που ισχύει για τα ιδρύµατα πληρωµών, δυνάµει της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών.
Στόχος της είναι να επιτρέψει τον σχεδιασµό νέων, καινοτόµων και ασφαλών υπηρεσιών
ηλεκτρονικού χρήµατος, να διευκολύνει την πρόσβαση νέων παραγόντων στην αγορά και να
προωθήσει τον ουσιαστικό και αποτελεσµατικό ανταγωνισµό µεταξύ όλων των
συµµετεχόντων στην αγορά. Η καινοτοµία στην αγορά πληρωµών θα έχει απτά οφέλη για
τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκή οικονοµία γενικότερα. Οι
δηµιουργικές λύσεις θα συµβάλουν στην ταχύτερη εκτέλεση των πληρωµών και θα
προωθήσουν την ευχρηστία και την εµφάνιση νέων λειτουργιών στην ηλεκτρονική κοινωνία
του 21ου αιώνα.
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1.2.

Γενικό πλαίσιο

Ο τωρινός όγκος του ηλεκτρονικού χρήµατος είναι ανεπαρκής, κυρίως διότι ο αριθµός των
νεοεισερχοµένων στην αγορά πληρωµών µετά την έκδοση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό
χρήµα δεν ήταν ο προσδοκώµενος. Κατά συνέπεια, στα περισσότερα κράτη µέλη, το
ηλεκτρονικό χρήµα δεν θεωρείται ακόµη αξιόπιστη λύση έναντι των µετρητών. Το πλήρες
δυναµικό της αγοράς ηλεκτρονικού χρήµατος παραµένει ανεκµετάλλευτο, εφόσον δεν
σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και ώθηση της οικονοµικής
ανάπτυξης. Τον Αύγουστο του 2007, η ποσότητα ηλεκτρονικού χρήµατος σε κυκλοφορία
ανερχόταν µόνο σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, σε σύγκριση µε τα 637 δισεκατοµµύρια ευρώ σε
µετρητά. Στα τέλη του 2007 αναφέρθηκαν 20 ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και 127
οντότητες που λειτουργούσαν µε εξαιρέσεις.
Η ισχύουσα επί του παρόντος οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα εκδόθηκε µε αφορµή την
εµφάνιση νέων κατηγοριών προπληρωµένων µέσων πληρωµής, στο πλαίσιο των ταχύτατων
αλλαγών που λαµβάνουν χώρα στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και συνδέονται µε την
επανάσταση στην τεχνολογία των πληροφοριών. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα
επεδίωξε το άνοιγµα της αγοράς όσον αφορά την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος, µέσω της
σύστασης «ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος» τα οποία διέπονται από ειδικό καθεστώς
προληπτικής εποπτείας. Στόχος της ήταν η δηµιουργία σαφούς νοµικού πλαισίου το οποίο θα
συνέβαλε στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και θα τόνωνε τον ανταγωνισµό, ενώ
ταυτόχρονα θα εξασφάλιζε προσήκον επίπεδο προληπτικής εποπτείας. Ωστόσο, ορισµένες
εγγενείς αδυναµίες δεν της επέτρεψαν να έχει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Οι εν λόγω
αδυναµίες εντοπίστηκαν στην αξιολόγηση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήµα. Αφορούν
κατά κύριο λόγο την ανεπάρκεια του νοµικού πλαισίου και του καθεστώτος προληπτικής
εποπτείας των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος δυνάµει της ισχύουσας οδηγίας.
Η πρώτη κατηγορία προβληµάτων αφορά την ασάφεια του ορισµού του ηλεκτρονικού
χρήµατος και του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας, γεγονός που προκαλεί νοµική αβεβαιότητα
και παρεµποδίζει την ανάπτυξη της αγοράς. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την ανακολουθία
του νοµικού πλαισίου, µε ένα δυσανάλογο καθεστώς προληπτικής εποπτείας, µη συνεκτικές
εξαιρέσεις και διαδικασίες διαβατηρίου, καθώς και την εφαρµογή κανόνων πρόληψης της
νοµιµοποίησης χρηµάτων από παράνοµες δραστηριότητες στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού
χρήµατος. Αυτή η γενική νοµική ανακολουθία θα ενταθεί όταν έχουν πλέον µεταφερθεί στο
εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών (µέχρι τον Νοέµβριο του
2009), καθώς ορισµένες από τις απαιτήσεις που προβλέπονται για το καθεστώς προληπτικής
εποπτείας των ιδρυµάτων πληρωµών διαφέρουν σηµαντικά από αυτές που ισχύουν επί του
παρόντος για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος (π.χ. τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος
διέπονται σήµερα από την αρχή της αποκλειστικότητας των δραστηριοτήτων, ενώ τα
ιδρύµατα πληρωµών δεν θα διέπονται από την εν λόγω αρχή).
Οι υπηρεσίες πληρωµών παρέχονταν πάντοτε από τράπεζες οι οποίες διέπονταν από τις
κοινοτικές οδηγίες για τον τραπεζικό τοµέα. Οι εν λόγω οδηγίες τροποποιήθηκαν το 2006 και
αντικαταστάθηκαν από την οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (αναδιατύπωση της οδηγίας 2000/12/ΕΚ)4 και την
οδηγία 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και
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των πιστωτικών ιδρυµάτων (αναδιατύπωση της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ)5 (εφεξής «οδηγία περί
κεφαλαιακών απαιτήσεων»).
Το ηλεκτρονικό χρήµα µπορεί να εκδοθεί από ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος (τα οποία,
για τους σκοπούς της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, θεωρούνται πιστωτικά
ιδρύµατα «ειδικού σκοπού»), τα οποία διέπονται από την οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα.
Τα πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία διέπονται από την οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων,
µπορούν επίσης να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα στο πλαίσιο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό
χρήµα. Οι πάροχοι που επιθυµούν να εκδώσουν ηλεκτρονικό χρήµα έχουν συνεπώς επί του
παρόντος δύο επιλογές:
– ή να υποβάλουν αίτηση για άδεια λειτουργίας ως ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος
δυνάµει της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήµα, ή
– ή να υποβάλουν αίτηση για άδεια λειτουργίας ως αµιγώς πιστωτικά ιδρύµατα.
Η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωµών παρέχει τη νοµική βάση για τη δηµιουργία µιας
κοινοτικής ενιαίας αγοράς πληρωµών. Αποσκοπεί στην εδραίωση µιας σύγχρονης και
ολοκληρωµένης δέσµης κανόνων που θα εφαρµόζεται σε όλες τις υπηρεσίες πληρωµών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη µέλη οφείλουν να την εφαρµόσουν το αργότερο µέχρι την
1η Νοεµβρίου 2009. ∆υνάµει του τίτλου II της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών,
δηµιουργήθηκε µια νέα κατηγορία παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, τα «ιδρύµατα
πληρωµών». Τα εν λόγω ιδρύµατα διέπονται από ειδικό καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το
οποίο διαφέρει από το καθεστώς που ισχύει για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και τα
πιστωτικά ιδρύµατα. Πάντως, τα ιδρύµατα πληρωµών απαγορεύεται να εκδίδουν ηλεκτρονικό
χρήµα. Απαγορεύεται ακόµη να δέχονται καταθέσεις από χρήστες υπηρεσιών πληρωµών·
τους επιτρέπεται όµως να χρησιµοποιούν τα χρηµατικά ποσά που λαµβάνουν από χρήστες
υπηρεσιών πληρωµών µόνο για την παροχή των υπηρεσιών πληρωµών που απαριθµούνται
στο παράρτηµα της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών. Η δραστηριότητα της έκδοσης
ηλεκτρονικού χρήµατος δεν περιέχεται στο παράρτηµα της οδηγίας για τις υπηρεσίες
πληρωµών, αλλά περιέχεται σιωπηρά σε µία από τις περιπτώσεις που απαριθµούνται στο
παράρτηµα I της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.
1.3.

Συνέπεια µε άλλες πολιτικές και στόχους της Κοινότητας

Η προσέγγιση συνάδει µε τις πολιτικές και τους στόχους περί δηµιουργίας µιας πραγµατικής
εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και συµβάλλει στη διαµόρφωση ενιαίου
χώρου πληρωµών σε ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA). Είναι συνεπής µε την
ατζέντα της Λισσαβόνας, καθώς η αναθεώρηση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήµα θα
προωθήσει την τεχνολογική καινοτοµία και θα τονώσει την ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
2.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2.1.

∆ιαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους

Μέθοδοι διαβούλευσης, βασικοί τοµείς-στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων
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∆υνάµει της ρήτρας αναθεώρησης της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήµα (άρθρο 11), η
Επιτροπή ξεκίνησε, τον Ιανουάριο του 2005, σχετική αξιολόγηση. Για την εκπόνηση της εν
λόγω αξιολόγησης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προέβησαν σε δηµόσια διαβούλευση τον
Ιούλιο του 2005. Βασιζόµενες στη µελέτη αξιολόγησης και τη δηµόσια διαβούλευση, οι
υπηρεσίες της Επιτροπής δηµοσίευσαν τον Ιούλιο του 2006 έγγραφο εργασίας τους µε θέµα
την αναθεώρηση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήµα6.
Πραγµατοποιήθηκαν τακτικές διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και τους ενδιαφερόµενους
παράγοντες όσον αφορά τους στόχους και το περιεχόµενο της πρότασης. Την αναθεώρηση
της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήµα συζήτησαν από τον ∆εκέµβριο του 2007 έως τον
Ιούνιο του 2008 δύο οµάδες εµπειρογνωµόνων σε θέµατα λιανικών πληρωµών, η οµάδα
κυβερνητικών εµπειρογνωµόνων για τα συστήµατα πληρωµών και η οµάδα
εµπειρογνωµόνων αγοράς για τα συστήµατα πληρωµών. Ακόµη, οργανώθηκαν τακτικές
διµερείς συζητήσεις µε τα κράτη µέλη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον κλάδο
πληρωµών (τράπεζες, ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και παρόχους κινητών υπηρεσιών
πληρωµών), οργανώσεις καταναλωτών, κτλ.
Συνοπτική παρουσίαση των απαντήσεων και του τρόπου µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη
Τα βασικά πορίσµατα της έκθεσης αξιολόγησης και της δηµόσιας διαβούλευσης
παρουσιάζονται συνοπτικά στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής µε θέµα την
αναθεώρηση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήµα που δηµοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 20067.
Οι περισσότεροι συµµετέχοντες τάχθηκαν υπέρ της αναθεώρησης της οδηγίας,
υποστηρίζοντας ότι ορισµένες διατάξεις παρεµποδίζουν ενδεχοµένως την ανάπτυξη της
αγοράς ηλεκτρονικού χρήµατος.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης, οι ενδιαφερόµενοι εξέφρασαν την ανησυχία
ότι η ισχύουσα οδηγία δεν εξασφαλίζει νοµική βεβαιότητα λόγω της ασάφειας του ορισµού
του ηλεκτρονικού χρήµατος και του πεδίου εφαρµογής της.
Επιπλέον, από την έκθεση αναθεώρησης προέκυψε ότι οι υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις,
καθώς και ορισµένοι άλλοι περιορισµοί (π.χ. όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής των
δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος) και οι απαιτήσεις που επιβάλλει η
οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα, παρεµπόδισαν την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικού
χρήµατος.
Οι βασικές συνεισφορές στη δηµόσια διαβούλευση είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο:
http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/financial_services/emoney_directive&vm=detailed&sb=Title.
2.2.

Συλλογή και χρήση εµπειρογνωµοσύνης

Κατά την κατάρτιση της παρούσας πρότασης, η Επιτροπή κατέφυγε σε µεγάλο βαθµό σε
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες, ενώ πολύτιµη υπήρξε, από την άποψη αυτή, η εκπόνηση
µελέτης αξιολόγησης από εξωτερικούς συµβούλους, η συµβολή των δηµόσιων
διαβουλεύσεων, καθώς και η συνεισφορά των δύο οµάδων εµπειρογνωµόνων.
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Πραγµατοποιήθηκε επίσης ειδική συνάντηση µε τον κλάδο του ηλεκτρονικού χρήµατος και
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2.3.

Εκτίµηση επιπτώσεων

Εξετάστηκαν πολλές λύσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρεµποδίζουν την
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήµατος και για την επίτευξη των καθορισµένων στόχων.
Τα δύο βασικά προβλήµατα, όπως αναφέρεται στην ενότητα 3, οφείλονται σε ζητήµατα που
σχετίζονται µε:
(1)

τον ορισµό του ηλεκτρονικού χρήµατος και το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για το
ηλεκτρονικό χρήµα·

(2)

την ανεπάρκεια του νοµικού πλαισίου (καθεστώς προληπτικής εποπτείας, εξαιρέσεις
και κανόνες πρόληψης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες).

Μετά από µια πρώτη λεπτοµερή εξέταση των διαφόρων επιλογών πολιτικής σε σχέση µε τους
στόχους πολιτικής, αξιολογήθηκαν πέντε βασικές επιλογές: 1) να µην αναληφθεί ουδεµία
ενέργεια· 2) να εκδοθεί ένα απλό καθοδηγητικό σηµείωµα· 3) να εφαρµοστεί στα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος το καθεστώς προληπτικής εποπτείας των ιδρυµάτων πληρωµών·
4) να εφαρµοστεί ειδικό καθεστώς προληπτικής εποπτείας στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος· και 5) να καταργηθεί η οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα.
Κατόπιν αξιολόγησης των επιλογών πολιτικής, ως προσφορότερη λύση κρίθηκε η
εναρµόνιση µε την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωµών, όπως προτείνουν η επιλογή 3 και η
επιλογή 4. Αµφότερες αναµένεται να επηρεάσουν θετικά την ανάληψη της αγοράς
ηλεκτρονικού χρήµατος από την άποψη του κυκλοφορούντος ηλεκτρονικού χρήµατος
(πιθανή αύξηση έως 10 δισεκατοµµύρια ευρώ) και του αριθµού των ιδρυµάτων (έως 120
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος).
Τα βασικά πλεονεκτήµατα της επιλογής 4 είναι η ύπαρξη ειδικού καθεστώτος προληπτικής
εποπτείας ανάλογου προς τους κινδύνους που αφορούν τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος
και η διατήρηση των ισχυουσών επί του παρόντος απαιτήσεων αναφοράς εκ µέρους των
ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος προκειµένου να διασφαλίζεται η παρακολούθηση της
αγοράς. Το µειονέκτηµα της εν λόγω πολιτικής επιλογής είναι η αύξηση του διοικητικού
φόρτου, η οποία είναι πάντως ανάλογη προς τον επιδιωκόµενο στόχο.
Το πλεονέκτηµα της επιλογής πολιτικής 3, που προτείνει την εφαρµογή των απαιτήσεων
προληπτικής εποπτείας των ιδρυµάτων πληρωµών, είναι η µείωση του διοικητικού φόρτου
καθώς δεν απαιτείται υποβολή εκθέσεων. Το βασικό µειονέκτηµά της είναι ότι περιπλέκει
την παρακολούθηση της αγοράς. Επιπλέον, το εν λόγω καθεστώς προληπτικής εποπτείας
συνδέεται έµµεσα µε τους κινδύνους που αφορούν τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος µέσω
του όγκου πληρωµών, καθώς το ηλεκτρονικό χρήµα χρησιµοποιείται για την εκτέλεση
πράξεων πληρωµής.
Η επιλογή πολιτικής 1 («ουδεµία ενέργεια») ή της πολιτικής 2 («έκδοση καθοδηγητικού
σηµειώµατος») θα συµβάλει στη διατήρηση της πολυπλοκότητας του νοµικού πλαισίου µετά
τη µεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών στα εθνικά δίκαια το 2009 και θα
παρεµποδίσει την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς. Η επιλογή πολιτικής 5 («κατάργηση της
οδηγίας») θα επιφέρει νοµική αβεβαιότητα και θα παρεµποδίσει την ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήµατος.
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Η εκτίµηση επιπτώσεων της Επιτροπής είναι διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs/SEC_2008_..._1_en.pdf.
3.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1.

Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης δράσης

Η νέα πρόταση έχει εντελώς καινούργια δοµή. ∆εδοµένης της επιθυµητής εναρµόνισης µε
την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωµών και της τροποποίησης όλων των διατάξεων, η
ισχύουσα επί του παρόντος οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα θα καταργηθεί και θα
αντικατασταθεί από τη νέα πρόταση.
Οι σηµαντικότερες αλλαγές που θα επιφέρει η πρόταση είναι οι ακόλουθες:
Άρθρα 1 και 2: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας και του ορισµού του
ηλεκτρονικού χρήµατος
Η ισχύουσα οδηγία προκαλεί νοµική αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα εφαρµογής της σε
ορισµένες κατηγορίες επιχειρήσεων και παρεµποδίζει την ανάπτυξη νέων και καινοτόµων
υπηρεσιών. Η έκθεση αναθεώρησης κρίνει αναγκαία την αποσαφήνιση των ορισµών του
«ηλεκτρονικού χρήµατος» και του «ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος» προκειµένου να
καταστεί σαφές ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η οδηγία και ποιες υπηρεσίες
διέπονται από την οδηγία 2007/64/ΕΚ. Προτείνεται ένας ουδέτερος και απλούστερος από
τεχνικής άποψης ορισµός του «ηλεκτρονικού χρήµατος».
Άρθρα 3, 6, 7 και 9: Επανεξέταση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας
Επί του παρόντος, το καθεστώς προληπτικής εποπτείας των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος συνδέεται στενά µε το καθεστώς προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών
ιδρυµάτων δυνάµει της οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Βάσει της ποιοτικής εκτίµησης των κινδύνων
που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της εκτίµησης του αντικτύπου, η Επιτροπή φρονεί ότι οι
ισχύουσες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας είναι υπερβολικές σε σχέση µε τον κίνδυνο της
δραστηριότητας. Προκειµένου να διευκολύνει την ενδεχόµενη µελλοντική ενσωµάτωση των
διατάξεων της προαναφερθείσας οδηγίας στην οδηγία 2007/64/ΕΚ και δεδοµένης της στενής
διασύνδεσης µεταξύ ηλεκτρονικού χρήµατος και ηλεκτρονικών πληρωµών, είναι σηµαντικό
να εξασφαλιστεί απόλυτη συνάφεια µεταξύ του καθεστώτος που ισχύει για τα ιδρύµατα
πληρωµών και του καθεστώτος που ισχύει για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος. Στην
πρόταση έχουν γίνει εποµένως οι ακόλουθες προσαρµογές:
Εφαρµογή των ποιοτικών απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας δυνάµει του Τίτλου II της
οδηγίας 2007/64/ΕΚ στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος (άρθρο 3). Τούτο περιλαµβάνει
τη διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, σύµφωνα µε την οποία
τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος οφείλουν να υποβάλλουν στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους καταγωγής αίτηση συνοδευόµενη, µεταξύ άλλων, από πρόγραµµα
δραστηριοτήτων, επιχειρηµατικό σχέδιο, στοιχεία τεκµηρίωσης του αρχικού κεφαλαίου και
οργανωτικό πλαίσιο. Εντός τριών µηνών από την παραλαβή της αίτησης οι αρµόδιες αρχές
ενηµερώνουν το ίδρυµα εάν η αίτησή του έγινε δεκτή η απερρίφθη.
Μείωση της απαίτησης περί αρχικού κεφαλαίου από 1 εκατοµµύριο ευρώ σε 125.000 ευρώ
(άρθρο 6). Το αρχικό κεφάλαιο θεωρείται υπερβολικό και δυσανάλογο σε σχέση µε τον
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κίνδυνο της υπηρεσίας. Το ανωτέρω υψηλό αρχικό κεφάλαιο θεωρείται µείζον εµπόδιο για
µικρότερες επιχειρήσεις (κυρίως ιδρύµατα τα οποία λειτουργούν µε εξαιρέσεις) που
επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση λειτουργίας ως ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος.
Αντικατάσταση των τρεχουσών απαιτήσεων περί µόνιµου κεφαλαίου µε νέες µεθόδους
υπολογισµού που θα βασίζονται στη φύση και στους κινδύνους των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος (άρθρο 7).
Άρθρα 8 και 9: ∆ραστηριότητες και απαιτήσεις διασφάλισης
Επί του παρόντος, δυνάµει του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας, τα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος απαγορεύεται να αναπτύσσουν άλλες δραστηριότητες εκτός της
έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος και στενά συνδεόµενων υπηρεσιών. Αυτός ο περιορισµός
δραστηριοτήτων δεν είναι συµβατός µε την προσέγγιση της µη αποκλειστικότητας που ισχύει
για τα ιδρύµατα πληρωµών τα οποία, δυνάµει της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, µπορούν να
συµµετέχουν σε δραστηριότητες υπηρεσιών µη πληρωµών (π.χ. λιανικό εµπόριο ή
δραστηριότητες στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών). Θα πρέπει να υιοθετηθεί µια περισσότερο
συνεκτική προσέγγιση. Οι δραστηριότητες των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος δεν πρέπει
να περιορίζονται αναγκαστικά στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος και, συνεπώς, στις
περιπτώσεις ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος υβριδικού χαρακτήρα θα πρέπει να ισχύουν
απαιτήσεις διασφάλισης όπως αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.
Άρθρο 5: ∆υνατότητα εξαργύρωσης
Πρέπει να αποσαφηνιστεί η εφαρµογή των απαιτήσεων εξαργύρωσης (της δυνατότητας
δηλαδή που έχει ο καταναλωτής να ανακτά πάντοτε το ηλεκτρονικό του χρήµα µέσω
µεταφοράς πίστωσης ή σε µετρητά), µε ειδική µνεία στην εφαρµογή τους στις κινητές
τηλεπικοινωνίες. Οι καταναλωτές πρέπει να διαθέτουν ανά πάσα στιγµή το δικαίωµα να
εξαργυρώνουν πάντοτε χρηµατικά ποσά και µάλιστα ατελώς, εάν η εξαργύρωση αφορά το
σύνολο του ποσού. Σε περίπτωση εξαργύρωσης µέρους του ποσού, πριν από τη λήξη της
σύµβασης, ο εκδότης µπορεί να επιβάλει στον κάτοχο επιβάρυνση η οποία θα πρέπει όµως να
είναι ανάλογη µε το κόστος της διαδικασίας.
Άρθρο 10: Εξαίρεση
Σύµφωνα µε την έκθεση αναθεώρησης θα πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάµεσα στη
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά, στην εξασφάλιση κατάλληλων εγγυήσεων και στην
αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. Επιβάλλεται ακόµη η παροχή κινήτρων σε
ιδρύµατα που λειτουργούν µε εξαιρέσεις αλλά που σκοπεύουν να µετατραπούν σε αµιγή
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος. Προτείνεται η εναρµόνιση του καθεστώτος εξαιρέσεων
που ισχύει για το ηλεκτρονικό χρήµα µε το προβλεπόµενο στο άρθρο 26 της οδηγίας
2007/64/ΕΚ καθεστώς. Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της θέσπισης
λιγότερο αυστηρών απαιτήσεων εισόδου των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος στην αγορά.
Άρθρο 16: Κανόνες περί νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
∆εδοµένης της χαµηλής κατά µέσο όρο αξίας των συναλλαγών µε ηλεκτρονικό χρήµα, η
εφαρµογή όλων ανεξαιρέτως των απαιτήσεων εξακρίβωσης της ταυτότητας των
συναλλασσόµενων και τήρησης αρχείων δύναται να θεωρηθεί δυσανάλογη, λαµβανοµένου
υπόψη του υψηλού διοικητικού τους κόστους για τον κλάδο πληρωµών, σε ένα χαµηλής
αξίας ηλεκτρονικό ή κινητό πλαίσιο πληρωµών. Η ισχύουσα οδηγία δεν περιέχει
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συγκεκριµένες διατάξεις για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες. Πάντως, η οδηγία 2005/60/ΕΚ έχει θεσπίσει ένα απλουστευµένο σύστηµα
δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη το οποίο ισχύει για το ηλεκτρονικό χρήµα, ενώ
παρόµοιο σύστηµα προβλέπει και ο κανονισµός περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που
συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών ποσών. Προτείνεται η εναρµόνιση των εν λόγω
χαµηλών ποσών µε τα προβλεπόµενα ποσά στα άρθρα 34 και 53 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ και,
εποµένως, η αύξηση των κατώτατων ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 5
στοιχείο δ) της οδηγίας 2005/60/ΕΚ. Με το µέτρο αυτό θα αποφευχθεί η διπλή εξακρίβωση
των στοιχείων σε περιπτώσεις λογαριασµών. Επιπλέον, τα συνοδευτικά µέτρα που θα λάβει ο
κλάδος θα συµβάλουν στον περιορισµό των κινδύνων. Αυτό θα είναι συµβατό µε το σύστηµα
αυτορρύθµισης που ισχύει στον τοµέα των πληρωµών (π.χ. SEPA).
Άρθρο 17: Τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/48/ΕΚ
Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος δεν θα δέχονται καταθέσεις. Η αποδοχή καταθέσεων θα
εξακολουθήσει να είναι µονοπώλιο των πιστωτικών ιδρυµάτων. Πάντως, τα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος θα πρέπει να θεωρούνται «χρηµατοδοτικά ιδρύµατα» για τους
σκοπούς της οδηγίας 2006/48/ΕΚ περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αλλαγές επήλθαν στο
άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο παράρτηµα Ι της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων
προκειµένου να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές στα προαναφερθέντα και να διασφαλιστεί
ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα θα συνεχίσουν να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα.
3.2.

Νοµική βάση

Η νοµική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 47 παράγραφος 2 και το άρθρο 95 της
συνθήκης ΕΚ.
3.3.

Αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας τηρείται. Σύµφωνα µε την εν λόγω αρχή, ανάληψη δράσης σε
κοινοτικό επίπεδο επιβάλλεται µόνο όταν τα κράτη µέλη δεν είναι σε θέση από µόνα τους να
επιτύχουν επαρκώς τους επιδιωκόµενους στόχους.
Η οδηγία 2000/46/ΕΚ έχει διαµορφώσει µια εναρµονισµένη ενιαία αγορά όσον αφορά την
παροχή ηλεκτρονικού χρήµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθούν, ωστόσο, να
υπάρχουν ορισµένα εµπόδια τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι, από την ίδια του τη φύση, καθολικό ζήτηµα και οι εθνικές
λύσεις από µόνες τους θα παρεµποδίσουν την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικού χρήµατος.
Απαιτείται κοινή για όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προσέγγιση διότι οι εφαρµοστέοι
κανόνες και αρχές πρέπει να είναι οµοιογενείς σε όλα τα κράτη µέλη προκειµένου να
εξασφαλίζεται νοµική βεβαιότητα και ίσοι όροι ανταγωνισµού για όλους τους συµµετέχοντες
στην αγορά.
3.4.

Αρχή της αναλογικότητας

Η πρόταση σέβεται την αρχή της αναλογικότητας, καθώς αποσκοπεί στην πλήρη εναρµόνιση
αποκλειστικά και µόνο των ζητηµάτων τα οποία είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση των
εµποδίων που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικού χρήµατος και τα
οποία εντοπίστηκαν κατά την ανοιχτή διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους.
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Όλες οι προτεινόµενες διατάξεις εξετάστηκαν βάσει του κριτηρίου της αναλογικότητας και
υπήρξαν αντικείµενο εντατικών διαβουλεύσεων ώστε να διασφαλιστεί η ενδεδειγµένη και
ανάλογη νοµοθετική ρύθµιση. Αυτό είναι εµφανές στους κανόνες προληπτικής εποπτείας που
ισχύουν για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, καθώς και στις ρήτρες εξαίρεσης και
δυνατότητας εξαργύρωσης.
3.5.

Επιλογή µέσων

Εξακολουθεί να απαιτείται ρυθµιστική παρέµβαση για τη διαµόρφωση του αναγκαίου
νοµικού πλαισίου που θα εναρµονίζει την προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος στον αναγκαίο βαθµό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υγιής και συνετή λειτουργία
αυτών των ιδρυµάτων και ιδίως η χρηµατοοικονοµική τους ακεραιότητα. Η Επιτροπή
προτείνει να χρησιµοποιηθεί το ίδιο µέσο (δηλαδή οδηγία) για τον σκοπό αυτό.
Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση οδηγίας αντί κανονισµού, καθώς η πρώτη είναι
καταλληλότερη για την καλύτερη εναρµόνιση των υφιστάµενων νοµοθεσιών. Είναι επίσης
συµβατή µε τη φύση του µέσου που είχε επιλεγεί παλαιότερα για την κανονιστική
εναρµόνιση του εν λόγω τοµέα, καθώς και µε άλλα επιλεχθέντα µέσα σε συναφείς τοµείς,
όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωµών.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισµό.
5.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5.1.

Προσοµοίωση, δοκιµαστική φάση και µεταβατική περίοδος

Προβλέπεται µεταβατική περίοδος για ορισµένα ήδη υπάρχοντα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος όσον αφορά τη συµµόρφωσή τους προς τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙ της οδηγίας.
5.2.

Απλούστευση

Η πρόταση προβλέπει απλούστευση της νοµοθεσίας, απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών των (κοινοτικών ή εθνικών) δηµόσιων αρχών και απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών των ιδιωτικών οντοτήτων.
Η εποπτεία των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος θα ακολουθήσει εναρµονισµένη και
συνεκτική προσέγγιση, σύµφωνη µε την προσέγγιση που ακολουθείται για τα ιδρύµατα
πληρωµών, µε τους ίδιους κανόνες για όλα τα κράτη µέλη. Τούτο θα συµβάλει στην
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
Η προσέγγιση της πλήρους εναρµόνισης που υιοθετεί η πρόταση απλουστεύει τις διαδικασίες
τις οποίες οφείλουν να ακολουθούν οι ιδιωτικές οντότητες.
5.3.

Κατάργηση υφιστάµενης νοµοθεσίας

Η έγκριση της πρότασης θα οδηγήσει στην κατάργηση υφιστάµενης νοµοθεσίας. Η οδηγία θα
αντικαταστήσει την οδηγία 2000/46/ΕΚ.
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2008/0190 (COD)
Πρόταση για
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της
για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας
ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος, για την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και
2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως την πρώτη και τρίτη
πρόταση του άρθρου 47 παράγραφος 2 και το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής8,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 9,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας10,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2000/46/ΕΚ για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της
δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος11 εγκρίθηκε µε αφορµή την
εµφάνιση νέων προπληρωµένων προϊόντων ηλεκτρονικών πληρωµών αποσκοπώντας
στη δηµιουργία σαφούς νοµικού πλαισίου το οποίο θα ενίσχυε την εσωτερική αγορά
και θα τόνωνε τον ανταγωνισµό ενώ ταυτόχρονα θα διασφάλιζε προσήκον επίπεδο
προληπτικής εποπτείας.

(2)

Η Επιτροπή παρουσίασε έκθεση12 στην οποία τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης της
οδηγίας 2000/46/ΕΚ καθώς ορισµένες από τις διατάξεις της θεωρείται ότι
παρεµποδίζουν τη δηµιουργία πραγµατικής ενιαίας αγοράς υπηρεσιών ηλεκτρονικού
χρήµατος.

8

ΕΕ C , σ. .
ΕΕ C , σ. .
ΕΕ C , σ. .
ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 39.
SEC(2006) 1049 της 19.7.2006.
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(3)

Η οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις
υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά13 έχει θεσπίσει ένα µοντέρνο και
συνεκτικό νοµικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωµών, που αφορά, µεταξύ άλλων,
τον συντονισµό των εθνικών διατάξεων περί απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για
µια νέα κατηγορία παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, τα ιδρύµατα πληρωµών.

(4)

Με στόχο την άρση των εµποδίων που παρακωλύουν την είσοδο στην αγορά και τη
διευκόλυνση της ανάληψης και της άσκησης της δραστηριότητας των ιδρυµάτων
ηλεκτρονικού χρήµατος, πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανόνες που διέπουν τα εν λόγω
ιδρύµατα ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισµού για όλους τους παρόχους
υπηρεσιών πληρωµών.

(5)

Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιορίζεται στους παρόχους
υπηρεσιών πληρωµών που εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα. ∆εν πρέπει να εφαρµόζεται
σε προπληρωµένα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περιορισµένη κλίµακα
µόνο, είτε διότι επιτρέπουν στον κάτοχο να αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες µόνο στην
επαγγελµατική στέγη του εκδότη ή εντός περιορισµένου δικτύου παρόχων υπηρεσιών
που έχουν συνάψει απευθείας εµπορική συµφωνία µε κάποιον επαγγελµατία εκδότη,
είτε διότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση περιορισµένου
φάσµατος αγαθών ή υπηρεσιών. Ένα µέσο πρέπει να θεωρείται ότι χρησιµοποιείται
εντός «περιορισµένου δικτύου» όταν µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο για την αγορά
αγαθών και υπηρεσιών σε συγκεκριµένο κατάστηµα ή σε συγκεκριµένη αλυσίδα
καταστηµάτων, ή για την αγορά περιορισµένου φάσµατος αγαθών ή υπηρεσιών,
ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τοποθεσίας του σηµείου πώλησης. Παραδείγµατα
τέτοιων µέσων είναι οι κάρτες που εκδίδουν διάφορα καταστήµατα, οι κάρτες για την
πληρωµή των καυσίµων, οι κάρτες µέλους, οι κάρτες για τις δηµόσιες συγκοινωνίες
και τα δελτία σίτισης. ∆εν πρέπει να εξαιρούνται τα µέσα που µπορούν να
χρησιµοποιούνται για αγορές σε καταστήµατα εµπόρων οι οποίοι περιλαµβάνονται σε
συγκεκριµένους καταλόγους καθώς τα µέσα αυτά σχεδιάζονται ειδικά για ένα δίκτυο
παρόχων υπηρεσιών που διαρκώς µεγαλώνει. Τέλος, η οδηγία δεν πρέπει να ισχύει
στις περιπτώσεις καταβολής χρηµάτων για την αγορά ψηφιακών αγαθών ή υπηρεσιών,
όπου, λόγω της φύσης του αγαθού ή της υπηρεσίας, ο φορέας εκµετάλλευσης τους
προσδίδει πραγµατική αξία π.χ. µε τη µορφή ευκολιών πρόσβασης, έρευνας ή
διανοµής, υπό τον όρο ότι το εν λόγω αγαθό ή η συγκεκριµένη υπηρεσία µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο µέσω ψηφιακής συσκευής, όπως το κινητό τηλέφωνο ή ο
υπολογιστής.

(6)

Θα πρέπει να διατυπωθεί σαφής ορισµός του ηλεκτρονικού χρήµατος προκειµένου να
καταστεί ουδέτερος από τεχνικής άποψης. Ο εν λόγω ορισµός θα πρέπει να καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εκδίδει
προπληρωµένη αποθηκευµένη αξία έναντι χρηµατικών ποσών.

(7)

Ο ορισµός θα πρέπει να καλύπτει το ηλεκτρονικό χρήµα το οποίο είτε περιέχεται σε
κάποια συσκευή πληρωµής που ανήκει στον κάτοχο είτε είναι αποθηκευµένο σε
κάποιον αποµακρυσµένο διακοµιστή και το διαχειρίζεται ο κάτοχος µέσω
λογαριασµού πληρωµών µε τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών. Ο εν λόγω ορισµός θα
πρέπει να είναι επαρκώς ευρύς ώστε να µην παρεµποδίζει την τεχνολογική καινοτοµία
και να καλύπτει όχι µόνο όλα τα διαθέσιµα επί του παρόντος στην ηλεκτρονική αγορά

13

ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1.
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συστήµατα ηλεκτρονικού χρήµατος αλλά και εκείνα που ενδέχεται να αναπτυχθούν
στο µέλλον.
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(8)

Το καθεστώς προληπτικής εποπτείας των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος πρέπει
να αναθεωρηθεί και να εναρµονιστεί περισσότερο µε τους κινδύνους που κρύβουν τα
εν λόγω ιδρύµατα. Πρέπει επίσης να ευθυγραµµιστεί µε το καθεστώς προληπτικής
εποπτείας που ισχύει για τα ιδρύµατα πληρωµών δυνάµει της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

(9)

Η έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος δεν συνιστά από µόνη της δραστηριότητα
αποδοχής καταθέσεων σύµφωνα µε την οδηγία 2006/48/ΕΚ, λόγω του ειδικού
χαρακτήρα του ηλεκτρονικού χρήµατος ως ηλεκτρονικού υποκατάστατου κερµάτων
και χαρτονοµισµάτων που χρησιµοποιείται για την πληρωµή µικροποσών µόνο και όχι
για αποταµίευση. Οι όροι χορήγησης και διατήρησης της άδειας λειτουργίας
ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνουν απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας ανάλογες µε τους λειτουργικούς και χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι οργανισµοί αυτοί στο πλαίσιο της συναφούς µε την
έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος δραστηριότητάς τους, ανεξάρτητα από τις λοιπές
εµπορικές δραστηριότητες που αναπτύσσει το ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος.

(10)

Πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη αρχικού κεφαλαίου σε συνδυασµό µε µόνιµο
κεφάλαιο προκειµένου να προστατεύονται επαρκώς οι καταναλωτές και να
διασφαλίζεται η υγιής και συνετή λειτουργία των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος.
∆εδοµένης της ιδιαιτερότητας του ηλεκτρονικού χρήµατος, θα πρέπει να επιτραπεί
επιπλέον µέθοδος υπολογισµού του µόνιµου κεφαλαίου, σε συνδυασµό, όµως, µε
ορισµένο περιθώριο εκτίµησης των αρχών ώστε οι ίδιοι κίνδυνοι να αντιµετωπίζονται
µε τον ίδιο τρόπο για όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών. Επιπλέον, τα
κεφάλαια των πελατών θα πρέπει να διατηρούνται χωριστά από τα κεφάλαια του
ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος που προορίζονται για άλλες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες. Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος θα πρέπει επίσης να υπόκεινται
στις δέουσες απαιτήσεις όσον αφορά τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.

(11)

Για λόγους προληπτικής εποπτείας, τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνούν για την
έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος µόνο από δεόντως εξουσιοδοτηµένα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, από εξουσιοδοτηµένα
πιστωτικά ιδρύµατα δυνάµει της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και, σε ορισµένες περιστάσεις,
από εθνικές κεντρικές τράπεζες και άλλες εθνικές αρχές.

(12)

Πρέπει να είναι εφικτή η εξαργύρωση του ηλεκτρονικού χρήµατος ώστε να
διατηρείται η εµπιστοσύνη του κοµιστή. Η δυνατότητα εξαργύρωσης δεν συνεπάγεται
από µόνη της ότι τα εισπραχθέντα έναντι εκδόσεως ηλεκτρονικού χρήµατος
χρηµατικά ποσά πρέπει να θεωρούνται ως καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια
για τους σκοπούς της οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Η εξαργύρωση πρέπει να είναι πάντα
εφικτή, οποιαδήποτε στιγµή και στην ονοµαστική αξία. Η εξαργύρωση ολόκληρου
του ποσού πρέπει να γίνεται πάντοτε ατελώς. Η εξαργύρωση µέρους του ποσού
ενδέχεται να επιβαρύνει τον εκδότη µε κάποιο κόστος. Συνεπώς, η επιβολή ανάλογου
τέλους βάσει του κόστους είναι δυνατή, µε την επιφύλαξη βέβαια των εθνικών
φορολογικών ή κοινωνικών νοµοθετικών διατάξεων καθώς και τυχόν υποχρεώσεων
του εκδότη που απορρέουν από άλλη συναφή κοινοτική ή εθνική νοµοθεσία, όπως
διατάξεις περί πρόληψης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, τυχόν ενέργειες που αφορούν τη δέσµευση

13

EL

περιουσιακών στοιχείων ή συγκεκριµένα µέτρα που συνδέονται µε την πρόληψη και
τη διερεύνηση εγκληµάτων.

EL

(13)

Παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη µέλη να απαλλάσσουν από την εφαρµογή
ορισµένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας τα ιδρύµατα µε µικρό όγκο πράξεων
πληρωµών. Τα απαλλασσόµενα ιδρύµατα δεν θα πρέπει να έχουν δυνάµει της
παρούσας οδηγίας ούτε το δικαίωµα εγκατάστασης ούτε την ελευθερία παροχής
διασυνοριακών υπηρεσιών, και δεν θα πρέπει να ασκούν εµµέσως τα δικαιώµατα αυτά
ως µέλη συστήµατος πληρωµών. Πάντως, είναι επιθυµητή η καταγραφή των
στοιχείων όλων των οντοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων των απαλλασσόµενων ιδρυµάτων. Για τον σκοπό αυτό, τα
κράτη µέλη θα πρέπει να εγγράφουν τις οντότητες αυτές στο µητρώο ιδρυµάτων
ηλεκτρονικού χρήµατος, παρότι δεν πληρούν όλες ή ορισµένες από τις προϋποθέσεις
άδειας λειτουργίας.

(14)

Χάριν ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να θεσπιστούν µεταβατικές διατάξεις που θα
επιτρέψουν στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που έχουν αρχίσει να ασκούν τις
δραστηριότητές τους σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους µε τους οποίους µεταφέρθηκε
στα δίκαια των κρατών µελών η οδηγία 2000/46/ΕΚ να συνεχίσουν τη δραστηριότητα
αυτή στο οικείο κράτος µέλος για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Το εν λόγω διάστηµα
πρέπει να είναι µεγαλύτερο για οντότητες που κάνουν χρήση των εξαιρέσεων του
άρθρου 8 της οδηγίας 2000/46/ΕΚ.

(15)

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει νέο ορισµό του ηλεκτρονικού χρήµατος του οποίου η
έκδοση µπορεί να απολαύει των παρεκκλίσεων των άρθρων 34 και 53 της οδηγίας
2007/64/ΕΚ· κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το απλουστευµένο
σύστηµα δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος δυνάµει της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας14.

(16)

Σύµφωνα µε την οδηγία 2006/48/ΕΚ, τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος
θεωρούνται πιστωτικά ιδρύµατα, παρότι δεν µπορούν ούτε να δεχτούν καταθέσεις από
το κοινό ούτε να χορηγήσουν πιστώσεις από τα ποσά που εισπράττουν από το κοινό.
∆εδοµένου του συστήµατος που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, κρίνεται αναγκαία η
τροποποίηση του ορισµού του πιστωτικού ιδρύµατος που περιέχεται στην οδηγία
2006/48/ΕΚ ώστε τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος να µην θεωρούνται πιστωτικά
ιδρύµατα. Πάντως, θα πρέπει να συνεχίσει να επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύµατα να
εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα και να εκτελούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα σε
ολόκληρη την Κοινότητα, εφόσον απολαµβάνουν αµοιβαίας αναγνώρισης και µε την
επιφύλαξη του συνεκτικού καθεστώτος προληπτικής εποπτείας που ισχύει στην
περίπτωσή τους δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει τον τραπεζικό τοµέα.

(17)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας αντικαθιστούν όλες τις αντίστοιχες διατάξεις της
οδηγίας 2000/46/ΕΚ· κατά συνέπεια, η τελευταία πρέπει να καταργηθεί.
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(18)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς
από τα κράτη µέλη διότι απαιτείται η εναρµόνιση πληθώρας διαφορετικών κανόνων
που ισχύουν σήµερα στα νοµικά συστήµατα των διαφόρων κρατών µελών και, κατά
συνέπεια, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
δύναται να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται
στο άρθρο 5 της συνθήκης ΕΚ. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως
ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη αυτού του στόχου.

(19)

Θα πρέπει να ελεγχθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς,
η Επιτροπή οφείλει να συντάξει έκθεση τρία χρόνια µετά τη λήξη της προθεσµίας
µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στα δίκαια των κρατών µελών.

(20)

Τα µέτρα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή15.

(21)

Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει εκτελεστικές
διατάξεις ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις της
αγοράς. ∆εδοµένου ότι τα µέτρα αυτά είναι γενικής φύσεως και αποσκοπούν στην
τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, συµπληρώνοντάς την µε
νέα µη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την κανονιστική
διαδικασία µε έλεγχο που προβλέπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΤΙΤΛΟΣ I
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την ανάληψη, την άσκηση και την
προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος και για
τη δραστηριότητα της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος.

2.

Με την εξαίρεση του άρθρου 5, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα πιστωτικά
ιδρύµατα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας
2006/48/ΕΚ.

3.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε υπηρεσίες που βασίζονται σε µέσα που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών µόνο στην
επαγγελµατική στέγη που χρησιµοποιεί ο εκδότης ή στο πλαίσιο εµπορικής
συµφωνίας µε τον εκδότη, είτε εντός περιορισµένου δικτύου παρόχων υπηρεσιών
είτε για περιορισµένο φάσµα αγαθών ή υπηρεσιών.
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4.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε υπηρεσίες που παρέχονται µέσω
τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής, κατά τις οποίες τα
αγοραζόµενα αγαθά ή υπηρεσίες παραδίδονται και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν
µέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής, εφόσον ο φορέας
εκµετάλλευσης αυτής της συσκευής δεν ενεργεί µόνο ως µεσάζων µεταξύ του
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και του προµηθευτή των αγαθών και υπηρεσιών.
Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
1.

ως «ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος» νοούνται τα νοµικά πρόσωπα που έχουν
άδεια, δυνάµει του Τίτλου ΙΙ της παρούσας οδηγίας, να εκδίδουν ηλεκτρονικό
χρήµα·

2.

ως «ηλεκτρονικό χρήµα» νοείται νοµισµατική αξία αντιπροσωπευόµενη από
απαίτηση έναντι του εκδότη, η οποία είναι αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό υπόθεµα
και έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού, για τον σκοπό της
πραγµατοποίησης πράξεων πληρωµών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5
της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, και γίνεται δεκτή από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
πέραν του εκδότη·

3.

ως «ηλεκτρονικό χρήµα σε κυκλοφορία» νοείται ο µηνιαίος µέσος όρος των συναφών
µε το ηλεκτρονικό χρήµα χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του προηγούµενου
δωδεκαµήνου·

4.

ως «όγκος πληρωµών» νοείται ο µέσος όρος του συνολικού ποσού των πράξεων
πληρωµών του προηγούµενου δωδεκαµήνου που πραγµατοποιήθηκαν σε µηνιαία
βάση.
ΤΙΤΛΟΣ II
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 3
Γενικοί κανόνες προληπτικής εποπτείας

Τα άρθρα 5, 10 ως 15 και 17 ως 25 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ εφαρµόζονται, τηρουµένων των
αναλογιών, στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος.
Άρθρο 4
Απαγόρευση έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα
εφόσον δεν είναι:
(1)
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ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 2
παράγραφος 1·
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(2)

πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 4 παράγραφος 1
στοιχείο α) της οδηγίας 2006/48/ΕΚ·

(3)

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία ε) και στ) της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.
Άρθρο 5
∆υνατότητα εξαργύρωσης

1.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την εξαργύρωση εκ µέρους των εκδοτών
ηλεκτρονικού χρήµατος, οποιαδήποτε στιγµή και στην ονοµαστική αξία, της
νοµισµατικής αξίας του ηλεκτρονικού χρήµατος, κατόπιν αιτήµατος του κατόχου
του.

2.

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

3.

Εάν η εξαργύρωση λαµβάνει χώρα πριν από την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης,
τότε δύναται να καλύπτει µέρος ή το σύνολο του αποθηκευµένου σε ηλεκτρονικό
υπόθεµα χρήµατος.

4.

Εάν η εξαργύρωση λαµβάνει χώρα κατά την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης, η
νοµισµατική αξία του ηλεκτρονικού χρήµατος του κατόχου εξαργυρώνεται ατελώς.

5.

Ο εκδότης δύναται να επιβάλει τέλος µόνο σε περίπτωση εξαργύρωσης µέρους ή
όλου του ποσού πριν από τη λήξη της σύµβασης. Το ύψος του εν λόγω τέλους
αναφέρεται στη σύµβαση και πρέπει να είναι ανάλογο προς το πραγµατικό κόστος
που βαρύνει τον εκδότη.
Άρθρο 6
Αρχικό κεφάλαιο

1.

Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος να διαθέτουν,
κατά τον χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας, αρχικό κεφάλαιο, αποτελούµενο από
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφοι α) και β) της οδηγίας
2006/48/ΕΚ, αξίας 125.000 ευρώ τουλάχιστον.
Άρθρο 7
Ίδια κεφάλαια

EL

1.

Εκτός από τις απαιτήσεις περί αρχικού κεφαλαίου που αναφέρονται στο άρθρο 6, τα
κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος να διαθέτουν
πάντοτε ίδια κεφάλαια, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 57 ως 61, 63, 64
και 66 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

2.

Τα ίδια κεφάλαια των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος υπολογίζονται είτε
σύµφωνα µε µία από τις τρεις µεθόδους (A, B, Γ) που αναφέρονται στο άρθρο 8 της
οδηγίας 2007/64/ΕΚ είτε σύµφωνα µε τη µέθοδο ∆ που περιγράφεται στην
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παράγραφο 3. Η επιλογή της προσήκουσας µεθόδου γίνεται από τις αρµόδιες αρχές
βάσει της εθνικής νοµοθεσίας.
3.

Μέθοδος ∆: εάν το ηλεκτρονικό χρήµα αντιστοιχεί στο υψηλότερο δυνατό ποσό
µεταξύ του ηλεκτρονικού χρήµατος σε κυκλοφορία και του όγκου πληρωµών, τα
ίδια κεφάλαια των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος ισούνται τουλάχιστον µε το
άθροισµα των ακόλουθων στοιχείων:
α)

5% του µεριδίου του ηλεκτρονικού χρήµατος µέχρι 5εκατοµµύρια ευρώ·

β)

2,5% του µεριδίου του ηλεκτρονικού χρήµατος
5 εκατοµµυρίων ευρώ και µέχρι 10 εκατοµµύρια ευρώ·

άνω

των

γ)

2% του µεριδίου του ηλεκτρονικού χρήµατος
10 εκατοµµυρίων ευρώ και µέχρι 100 εκατοµµύρια ευρώ·

άνω

των

δ)

1,5% του µεριδίου του ηλεκτρονικού χρήµατος
100 εκατοµµυρίων ευρώ και µέχρι 250 εκατοµµύρια ευρώ·

άνω

των

ε)

1% του µεριδίου του
250 εκατοµµυρίων ευρώ.

άνω

των

ηλεκτρονικού

χρήµατος

4.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν, βάσει αξιολόγησης των διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνου, των βάσεων δεδοµένων κινδύνου ζηµίας και των µηχανισµών εσωτερικού
ελέγχου του ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος, να απαιτούν από το ίδρυµα
ηλεκτρονικού χρήµατος να κατέχει ποσό εκ των ιδίων κεφαλαίων του ανώτερο έως
και 20% του ποσού που θα προέκυπτε από την εφαρµογή της µεθόδου που
επιλέγεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ή να του επιτρέπουν να κατέχει ποσό εκ
των ιδίων κεφαλαίων του κατώτερο έως 20% του ποσού που θα προέκυπτε από την
εφαρµογή της µεθόδου που επιλέγεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2.

5.

Τα ίδια κεφάλαια των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος δεν µπορούν να
υπολείπονται του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6.

6.

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εµποδίσουν την πολλαπλή
χρήση στοιχείων επιλέξιµων ως ίδια κεφάλαια εφόσον το ίδρυµα ηλεκτρονικού
χρήµατος ανήκει στον ίδιο όµιλο µε άλλο ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος, πιστωτικό
ίδρυµα, επιχείρηση επενδύσεων, εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή
ασφαλιστική επιχείρηση. Η παράγραφος αυτή ισχύει επίσης όταν ένα ίδρυµα
ηλεκτρονικού χρήµατος ασκεί δραστηριότητες άλλες από την έκδοση ηλεκτρονικού
χρήµατος.
Άρθρο 8
∆ραστηριότητες

1.

Εκτός από την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος, τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος
µπορούν να ασκούν κάποια από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α)

EL

παροχή των υπηρεσιών πληρωµών που αναφέρονται στο παράρτηµα της
οδηγίας 2007/64/ΕΚ·
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β)

χορήγηση πιστώσεων σχετικών µε τις υπηρεσίες πληρωµών που
αναφέρονται στα σηµεία 4, 5 ή 7 του παραρτήµατος της οδηγίας
2007/64/ΕΚ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 16 παράγραφοι 3 και 5 της εν λόγω οδηγίας·

γ)

παροχή λειτουργικών και στενά συνδεόµενων επικουρικών υπηρεσιών
που έχουν άµεση σχέση µε την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος·

δ)

λειτουργία συστηµάτων πληρωµών·

ε)

επιχειρηµατικές δραστηριότητες εκτός της έκδοσης ηλεκτρονικού
χρήµατος, τηρουµένου του ισχύοντος κοινοτικού και εθνικού δικαίου.

2.

Η παραλαβή εκ µέρους των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος τυχόν χρηµατικών
ποσών από τους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών έναντι ηλεκτρονικού χρήµατος δεν
συνιστά αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων κατά την έννοια
του άρθρου 5 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Η παραλαβή τυχόν χρηµατικών ποσών για
οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία πληρωµών δεν συνιστά κατάθεση ή άλλο επιστρεπτέο
κεφάλαιο κατά την έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, ή ηλεκτρονικό
χρήµα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

3.

Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος δεν επιτρέπεται να ασκούν, κατ’ επάγγελµα, τη
δραστηριότητα της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων κατά
την έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.
Άρθρο 9
Απαιτήσεις διασφάλισης

1.

Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιες αρχές τους απαιτούν από τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος, τα οποία αναπτύσσουν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) ενώ, ταυτόχρονα,
ασκούν και άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες αναφερόµενες στο άρθρο 8
παράγραφος 1 στοιχείο ε) να διασφαλίζουν τα χρηµατικά ποσά που λαµβάνουν από
τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωµών ή µέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών για την εκτέλεση πράξεων πληρωµών, σε συµφωνία µε τις διατάξεις του
άρθρου 9 παράγραφοι 1, 2 και 4 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

2.

Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιες αρχές τους µπορούν να απαιτούν από τα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος, τα οποία δεν ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες
διαφορετικές των υπηρεσιών πληρωµών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος
1 στοιχεία α) έως δ), να τηρούν και αυτά τις απαιτήσεις διασφάλισης της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 10
Προαιρετικές εξαιρέσεις

1.

EL

Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν ή να επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές τους να
εξαιρούν νοµικά πρόσωπα από την εφαρµογή του συνόλου ή µέρους των
διαδικασιών και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 3, 6, 7 και 9 της
παρούσας οδηγίας, πλην των άρθρων 20, 22, 23 και 24 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, και
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να τους επιτρέπουν να εγγράφονται στο µητρώο ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α)

ο µέσος όρος του συνολικού ποσού πράξεων πληρωµών του
προηγούµενου δωδεκαµήνου, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από το
ενδιαφερόµενο πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσώπων για
τους οποίους αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη, δεν υπερβαίνει τα
3 εκατ. ευρώ µηνιαίως.

β)

κανένα από τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ή
τη λειτουργία της επιχείρησης δεν έχει καταδικαστεί για αδικήµατα
σχετικά µε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ή άλλα οικονοµικά εγκλήµατα.

Η απαίτηση που αναφέρεται στο σηµείο α) της πρώτης παραγράφου αξιολογείται βάσει του
συνολικού όγκου πληρωµών που προβλέπεται στο επιχειρηµατικό της σχέδιο, εκτός κι αν οι
αρµόδιες αρχές ζητήσουν αναπροσαρµογή του σχεδίου αυτού.
2.

Κάθε νοµικό πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1
υποχρεούται να διατηρεί τα κεντρικά του γραφεία στο κράτος µέλος στο οποίο ασκεί
πραγµατικά τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες.

3.

Τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αντιµετωπίζονται ως
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος. Ωστόσο, το άρθρο 10 παράγραφος 9 και το άρθρο
25 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ δεν εφαρµόζονται έναντι αυτών.

4.

Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι νοµικά πρόσωπα καταχωρηµένα σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 µπορούν να ασκούν µόνο ορισµένες από τις δραστηριότητες
του άρθρου 8 παράγραφος 1.

5.

Τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γνωστοποιούν στις
αρµόδιες αρχές κάθε µεταβολή της κατάστασής τους που έχει επίπτωση στους όρους
που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, εάν
έχουν παύσει να τηρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 4, το οικείο
πρόσωπο να ζητήσει άδεια εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 3. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 4,
στα νοµικά πρόσωπα που δεν ζητούν άδεια εντός της προαναφερθείσας προθεσµίας
να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα.

6.

Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση των διατάξεων της οδηγίας
2005/60/ΕΚ ή εθνικών διατάξεων περί πρόληψης της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.
ΤΙΤΛΟΣ III
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 11
Μέτρα εφαρµογής

1.

EL

Η Επιτροπή δύναται να λάβει τα ακόλουθα µέτρα:
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2.

α)

µέτρα για την αναπροσαρµογή των ποσών που ορίζονται στο άρθρο 10
λαµβανοµένου υπόψη του πληθωρισµού·

β)

µέτρα για την ενιαία εφαρµογή της παρούσας οδηγίας·

γ)

µέτρα ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις
της αγοράς.

Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν στην
τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, ενώ ταυτόχρονα τη
συµπληρώνουν, πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε
έλεγχο που προβλέπει το άρθρο 12.
Άρθρο 12
Επιτροπή

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή πληρωµών που συστάθηκε δυνάµει του
άρθρου 85 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

2.

Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται το
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
Πλήρης εναρµόνιση

Τα κράτη µέλη δεν διατηρούν ούτε θεσπίζουν άλλες διατάξεις από αυτές που καθορίζονται
στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 14
Επανεξέταση
Το αργότερο [τρία χρόνια µετά τη λήξη της προβλεπόµενης στο άρθρο 18 παράγραφος 1
προθεσµίας µεταφοράς της οδηγίας στα εθνικά δίκαια], η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή και τις
συνέπειες της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την εφαρµογή απαιτήσεων προληπτικής
εποπτείας για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, συνοδευόµενη ενδεχοµένως από πρόταση
επανεξέτασής της.
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1.

EL

Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που έχουν αρχίσει
τις δραστηριότητές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής της οδηγίας
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2000/46/ΕΚ στο κράτος µέλος στο οποίο έχουν τα κεντρικά τους γραφεία, πριν από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, να τις συνεχίσουν χωρίς την
προβλεπόµενη στο άρθρο 3 άδεια. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα εν λόγω
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος να υποβάλουν όλες τις συναφείς πληροφορίες στις
αρµόδιες αρχές προκειµένου οι τελευταίες να µπορέσουν να κρίνουν, µέσα σε
διάστηµα έξι µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του
άρθρου11, εάν τα ιδρύµατα συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας και, εάν όχι, ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν προκειµένου να εξασφαλιστεί η
συµµόρφωση, ή εάν πρέπει να ανακληθεί η άδεια. Όσα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας λαµβάνουν άδεια
λειτουργίας και εγγράφονται στο µητρώο. Απαγορεύεται στα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος που δεν συµµορφώνονται εντός έξι µηνών από τη [λήξη της
προθεσµίας µεταφοράς της οδηγίας] να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα.
2.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος
λαµβάνουν αυτοµάτως άδεια και καταχωρούνται στο µητρώο σύµφωνα µε το
άρθρο 3, εφόσον οι αρµόδιες αρχές διαθέτουν ήδη αποδείξεις ότι τηρούνται οι
απαιτήσεις των άρθρων 3, 6 και 7. Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν τα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος πριν από τη χορήγηση της άδειας.

3.

Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στα νοµικά πρόσωπα που έχουν αρχίσει τις
δραστηριότητές τους ως οντότητες δυνάµει των εθνικών διατάξεων εφαρµογής του
άρθρου 8 της οδηγίας 2000/46/ΕΚ πριν από την [ηµεροµηνία έγκρισης της πρότασης
της Επιτροπής] να τις συνεχίσουν στο εν λόγω κράτος µέλος µέχρι [12 µήνες µετά τη
λήξη της προθεσµίας µεταφοράς της οδηγίας στα εθνικά δίκαια], χωρίς να
επιδιώξουν να λάβουν άδεια δυνάµει του άρθρου 3. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν
στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος τα οποία, κατά τη συγκεκριµένη χρονική
περίοδο, δεν έχουν λάβει άδεια ούτε εξαίρεση κατά την έννοια του άρθρου 10 να
εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα.
Άρθρο 16
Τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ

1.

Το άρθρο 11 παράγραφος 5 στοιχείο δ) της οδηγίας 2005/60/ΕΚ αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«δ) το ηλεκτρονικό χρήµα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας
2009/../ΕΚ (*), εφόσον η νοµισµατική αξία που είναι αποθηκευµένη στο
ηλεκτρονικό υπόθεµα, αν αυτό δεν µπορεί να επαναφορτιστεί, δεν υπερβαίνει τα
[500 ευρώ], ή εφόσον, αν το ηλεκτρονικό υπόθεµα µπορεί να επαναφορτιστεί, το
συνολικό ποσό συναλλαγής για ένα ηµερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα [3.000
ευρώ], εκτός εάν ο κοµιστής εξαργυρώσει ποσό [1.000 ευρώ] ή µεγαλύτερο κατά το
ίδιο ηµερολογιακό έτος, κατά το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/…/ΕΚ».
(*) ΕΕ
Άρθρο 17
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/48/ΕΚ

1.

EL

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
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α)

Το σηµείο 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«1) «Πιστωτικό ίδρυµα»: επιχείρηση η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην
αποδοχή από το κοινό καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στην
χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασµό·»
β)

Το σηµείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«5) «Χρηµατοδοτικό ίδρυµα»: επιχείρηση η οποία δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα και η
κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην απόκτηση συµµετοχών ή στην
άσκηση µιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες που παρατίθενται στα σηµεία
2 έως 12 και 15 του Παραρτήµατος I».
2.

Το ακόλουθο σηµείο 15 προστίθεται στο παράρτηµα I:
«15. Έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος».
Άρθρο 18
Κατάργηση

Η οδηγία 2000/46/ΕΚ καταργείται µε ισχύ από τις [προθεσµία µεταφοράς της οδηγίας στο
εθνικό δίκαιο σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 1].
Οι παραποµπές στην καταργούµενη οδηγία νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 19
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, το αργότερο έως τις , τις αναγκαίες
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω
διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών και της παρούσας οδηγίας.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις .
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 21
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για την Επιτροπή
Μέλος της Επιτροπής
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