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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ
Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 22 και το Παράρτημα V της πράξης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ:
L177
30.6.2006,
σ.1.

«Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας
πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών

22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(I) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007.

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι 2007 (που στο εξής θα

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του 1985
μέχρι (Αρ. 2) του 2007.

κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:
«Οδηγία 2006/48/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την
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την

άσκηση

δραστηριότητας

πιστωτικών

ιδρυμάτων

(αναδιατύπωση)·».
Τροποποίηση
του άρθρου 4Α
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 4Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από
το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «Πρώτοι Λειτουργοί Συνεργατικής
Ανάπτυξης» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «Πρώτοι Λειτουργοί
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών».

Τροποποίηση
Τροποποίηση
του
του άρθρου
βασικού
4Α
τουμε την
νόμου
βασικού
προσθήκη νέου
νόμου
.
άρθρου.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο
15 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:
«Ρυθμίσεις

15Α.-(1) Προκειμένου περί

εταιρικής

συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που αποτείνονται για να

διακυβέρνησης

λάβουν ή κατέχουν άδεια λειτουργίας-

στα συνεργατικά πιστωτικά
ιδρύματα.

του Κεντρικού Φορέα και των

(α) Η Επιτροπή δύναται, στα πλαίσια του παρόντος Nόμου,
να

εκδίδει

κανονιστικές

αποφάσεις,

για

σκοπούς

εναρμόνισης με το άρθρο 22 και το Παράρτημα V της
Οδηγίας

2006/48/ΕΚ

που

διέπει

θέματα

αρχών,

ρυθμίσεων και κριτηρίων αξιολόγησης της οργανωτικής
διάρθρωσης, της εταιρικής διακυβέρνησης και των
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου πιστωτικών ιδρυμάτων,
οι

διατάξεις

των

οποίων

έχουν

εφαρμογή

συμπληρωματική προς τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου, που αφορούν την εκλογή, τη σύνθεση και τις
αρμοδιότητες,

τα

καθήκοντα

και

τις

ευθύνες

της

επιτροπείας ή και του εποπτικού συμβουλίου ή και τις
αρμοδιότητες,

τα

καθήκοντα

και

τις

ευθύνες

του

γραμματέα ή και οποιουδήποτε υπαλλήλου, και γενικά,
οποιεσδήποτε διατάξεις άπτονται θεμάτων οργανωτικής
διάρθρωσης, εταιρικής διακυβέρνησης και συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου· και
(β)

οποιαδήποτε

διάταξη

των

Θεσμών,

διαταγμάτων,
2
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αποφάσεων ή οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει του
παρόντος Νόμου η οποία αφορά τα θέματα που
καθορίζονται στην παράγραφο (α) εφαρμόζεται στην
έκταση και κατά τρόπο που διασφαλίζεται η εφαρμογή
των διατάξεων των κανονιστικών αποφάσεων που
προβλέπονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω.
(2) Καθόσον αφορά τον Κεντρικό Φορέα, οι προβλεπόμενες
στο

εδάφιο

(1)

κανονιστικές

αποφάσεις

δύνανται

να

προβλέπουν διαφορετικές ρυθμίσεις για τη διαδικασία και τον
τρόπο εκλογής και διορισμού των μελών της επιτροπείας από
τις προβλεπόμενες στο άρθρο 15 ή σε οποιαδήποτε άλλη
διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών που εκδίδονται
δυνάμει αυτού:
Νοείται ότι οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) κανονιστικές
αποφάσεις εκδίδονται κατόπιν διαβούλευσης της Επιτροπής
με τον Κεντρικό Φορέα και την Παγκύπρια Συνεργατική
Συνομοσπονδία

Λτδ

σε

σχέση

με

τα

θέματα

που

προβλέπονται στο παρόν εδάφιο.».
Τροποποίηση
του άρθρου 41Α
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 41 Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιοτίτλού του με τον ακόλουθο νέο
πλαγιότιτλο: «Αδικήματα σε σχέση με εργασίες και όνομα των
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.».
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «του εδαφίου (1)»
(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «των εδαφίων (1) και (2)»·
(γ) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (2) αυτού σε εδάφιο (3) · και
(δ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού του ακόλουθου νέου
εδαφίου:
3
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«(2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από
συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του
παρόντος Νόμου, να χρησιμοποιεί

σε οποιαδήποτε

γλώσσα τον όρο ‘συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα’ ή
οποιαδήποτε

παραλλαγή

αυτού,

αναφορικά

με

οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που διεξάγεται από
αυτό, εκτός αν ο Έφορος παραχωρήσει προηγουμένως
γραπτή έγκριση για το σκοπό αυτό, με οποιουσδήποτε
όρους ο ίδιος ήθελε κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.».
Τροποποίηση
του άρθρου
41Η του
βασικού
νόμου.

6. Το εδάφιο (5) του άρθρου 41Η του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως :
(α) Με τη διαγραφή του διαζευκτικού “ή” στο τέλος της παραγράφου (β)
αυτού·
(β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού
με άνω τελεία ακολουθούμενη από το διαζευκτικό “ή”· και
(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά

την παράγραφο (γ) αυτού, της

ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(δ) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41Θ, στα πλαίσια
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Εφόρου και του Κεντρικού
Φορέα για σκοπούς άσκησης των δυνάμει της συνεργατικής
νομοθεσίας αρμοδιοτήτων τους.».
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου.

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο
41ΚΓ, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Παροχή

υπηρεσιών προς
τους
αξιωματούχους
και τους
υπαλλήλους
συνεργατικού
πιστωτικού
ιδρύματος.

41ΚΔ.-(1) Απαγορεύεται σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα να
προβαίνει στη χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων,
στην αποδοχή καταθέσεων και γενικά στην παροχή
4
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οποιασδήποτε
επιτροπείας

υπηρεσίας

ή

του

προς

Εποπτικού

τα

μέλη

της

Συμβουλίου,

το

Γραμματέα ή το Διευθυντή ή άλλο υπάλληλό του ή
προς συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα, με όρους
ευνοϊκότερους από αυτούς που εφαρμόζει κατά τη
συνήθη άσκηση των εργασιών του:
Νοείται ότι το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις

σχεδίου

χορήγησης

πιστωτικών

διευκολύνσεων ή αποδοχής καταθέσεων ή παροχής
άλλων

υπηρεσιών

ή

ωφελημάτων

προς

τους

υπαλλήλους του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος,
το

Επίσημη

οποίο

περιλαμβάνεται

σε

εσωτερικούς

κανονισμούς που καταρτίζονται και εγκρίνονται κατά

Εφημερίδα,

τις διατάξεις του Θεσμού 52 ή του Θεσμού 84 των

Παράρτημα

περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών, αντίστοιχα.

Τρίτο (Ι):
15.5.1987
14.12.2001
31.12.2004.

(2)

Οι

λεπτομέρειες

εφαρμογής

του

εδαφίου

(1),

περιλαμβανομένου του ορισμού των συνδεδεμένων
προσώπων, εξειδικεύονται με

γενικές ή ειδικές

οδηγίες του Εφόρου.
(3) Ο Έφορος έχει την εξουσία, να επιβάλλει τις
προβλεπόμενες

στο

άρθρο

41ΙΗ

διοικητικές

κυρώσεις σε οποιοδήποτε συνεργατικό πιστωτικό
ίδρυμα παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1)
αυτού.».
Αρ. Φακ.: 23.01.048.057.2007
/ΦΜ
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