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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΝΟΜΟ
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 267,
10.10.2009,
σ. 7.

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 20 της πράξης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την
ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας
ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών
2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας
2000/46/ΕΚ»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
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
37(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009
85(Ι) του 2010
118(Ι) του 2011.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι 2011 (που στο εξής θα
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 2012.

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

με τη διαγραφή, από τον ορισμό του όρου «άδεια λειτουργίας»,
της φράσης «ή για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού
χρήματος» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή)˙
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(β)
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με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «ηλεκτρονικό
χρήμα» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
81(Ι) του 2012.

«“ηλεκτρονικό χρήμα” έχει την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του
περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο, όπως
αυτός
εκάστοτε
αντικαθίσταται
ή
τροποποιείται˙»˙

(γ)

με τη διαγραφή, από τον ορισμό του όρου «κράτος
μέλος καταγωγής», της φράσης «ή για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος» (τρίτη και τέταρτη
γραμμή)˙

(δ)

με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου
“συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα”, της φράσης «, στη
χορήγηση πιστώσεων δι’ ίδιο λογαριασμό ή στην
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος» (τρίτη,
τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φάση «ή στη
χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό. και

(ε)

με τη διαγραφή, από τον ορισμό του όρου
“υποκατάστημα”, της φράσης «ή για την παροχή
ηλεκτρονικού χρήματος» (έκτη και έβδομη γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση της
παραγράφου (ε) του εδαφίου (9) αυτού.

Κατάργηση του
άρθρου 11Α
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 11Α του βασικού νόμου καταργείται.

Τροποποίηση
του άρθρου 41Α
του βασικού
νόμου.

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 41Α του βασικού νόμου τροποποιείται με
τη διαγραφή απ’ αυτό της φράσης «ή η παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικού χρήματος» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 41Β
του βασικού
νόμου.

6. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 41Β του βασικού
νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτήν της φράσης «ή
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος σε κράτος μέλος,
προτίθεται να εγκατασταθεί στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος ή
να παρέχει διασυνοριακώς υπηρεσίες αποδοχής καταθέσεων ή
ηλεκτρονικού χρήματος» (τέταρτη έως όγδοη γραμμή) με τη φράση «σε
κράτος μέλος, προτίθεται να εγκατασταθεί στη Δημοκρατία μέσω
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υποκαταστήματος ή να παρέχει διασυνοριακώς υπηρεσίες αποδοχής
καταθέσεων».
Τροποποίηση
του άρθρου 41Γ
του βασικού
νόμου.

Αντικατάσταση
του άρθρου
41ΕΑ του
βασικού νόμου.

7.

Το άρθρο 41Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

με τη διαγραφή, από την υποπαράγραφο (i) της
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «ή
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος» (δεύτερη και
τρίτη γραμμή)˙ και

(β)

με τη διαγραφή, από την παράγραφο (α) του εδαφίου (2)
αυτού, της φράσης «ή για την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικού χρήματος» (τρίτη και τέταρτη γραμμή).

8. Το άρθρο 41ΕΑ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο
νέο άρθρο 41ΕΑ:

«Συνεργατικά
πιστωτικά
Ιδρύματα που
εκδίδουν
ηλεκτρονικό
χρήμα.
81(Ι) του 2012.
Τροποποίηση
του άρθρου
41ΣΤ του
βασικού νόμου.

41ΕΑ. Τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα που
εκδίδουν
ηλεκτρονικό
χρήμα
οφείλουν
να
συμμορφώνονται προς τα προβλεπόμενα στον περί
Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε
αντικαθίσταται ή τροποποιείται.».

9. Το άρθρο 41ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

με τη διαγραφή, από το εδαφίου (6) αυτού, της φράσης «ή
για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος»
(ενδέκατη και δωδέκατη γραμμή)˙ και

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (11) αυτού με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (11):
«(11)
Για τους σκοπούς του εδαφίου (8), ο όρος
«πιστωτικό
ίδρυμα»
σημαίνει
επιχείρηση
η
δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή
καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το
κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό,
και περιλαμβάνει συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα.».

Τροποποίηση

10. Το άρθρο 41Ζ του βασικού νόμου τροποποιείται με την
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του άρθρου 41Ζ
του βασικού
νόμου.

αντικατάσταση της παραγράφου (ιβ) του εδαφίου (1) αυτού με την
ακόλουθη νέα παράγραφο (ιβ):
81(Ι) του 2012.

Τροποποίηση
του
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.
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«(ιβ) θέματα σύμφωνα με το άρθρο 45 του περί
Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε
αντικαθίσταται ή τροποποιείται, ή οποιαδήποτε άλλη
διάταξη του εν λόγω Νόμου, η οποία παρέχει εξουσία
στην Υπηρεσία για έκδοση οδηγιών˙».

11. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,
αμέσως μετά το σημείο 15 αυτού, του ακόλουθου νέου σημείου 16:

«16.
Αρ. Φακ. 23.01.053.158-2012
ΕΗ/ΦΜ

Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.».

