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Ν. 87(Ι)/2013

87(Ι) του 2013
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΝΟΜΟ
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τραπεζικών Εργασιών

τίτλος.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους

66(I) του 1997 περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως 2013 (που στο εξής θα
74(Ι) του 1999 αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
94(Ι) του 2000 Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμοι του
119(Ι) του 2003 1997 έως (Αρ. 2) του 2013.
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013.

Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 35
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων
(2) και (3), ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε
22 του 1985

εταιρείες που συστάθηκαν δυνάμει του περί
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68 του 1987

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου:

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(Ι) 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
130(Ι) του 2012
204(I) του 2012
214(I) του 2012
15(Ι) του 2013
39(Ι) του 2013
88(Ι) του 2013.
Νοείται ότι, στην Κεντρική Τράπεζα θα
παρέχονται

από

την

Υπηρεσία

Εποπτείας

Συνεργατικών Εταιρειών (που στο εξής θα
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αναφέρεται ως «η Υπηρεσία») όλα τα αναγκαία
στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τα
συνεργατικά

πιστωτικά

ιδρύματα

που

λειτουργούν δυνάμει του περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμου, για σκοπούς διασφάλισης της
σταθερότητας
συστήματος,

του

χρηματοοικονομικού

νομισματοπιστωτικής

πολιτικής,

παρακολούθησης του ισοζυγίου πληρωμών και
πληροφόρησης

της

Ευρωπαϊκής

Κεντρικής

Τράπεζας ή διεθνούς οργανισμού στον οποίο
συμμετέχει η Δημοκρατία:

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με τα πιο
πάνω

υποβληθέντα

στοιχεία,

η

Κεντρική

Τράπεζα δύναται να διεξάγει, από κοινού με την
Υπηρεσία,

επί

τόπου

επαλήθευση

στα

συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.»· και

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2), των ακόλουθων
νέων εδαφίων:

«(3) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα, κατά την εξέταση
των στοιχείων και πληροφοριών που της παρέχονται δυνάμει του
παρόντος άρθρου, διαπιστώσει ότι η κεφαλαιακή επάρκεια, η
ρευστότητα και η αξία των στοιχείων του ενεργητικού συνεργατικού
πιστωτικού ιδρύματος έχουν, κατά τη γνώμη της Κεντρικής
Τράπεζας, αλλοιωθεί ή επηρεαστεί δυσμενώς ή υφίσταται κίνδυνος
να αλλοιωθούν ή επηρεαστούν δυσμενώς ή υφίσταται κίνδυνος να
ελαττωθεί η ικανότητα του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος για
έγκαιρη

αντιμετώπιση

των

υποχρεώσεών

του

έναντι

των

καταθετών ή πιστωτών του ή κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν μέτρα
για εξασφάλιση των συμφερόντων των καταθετών ή πιστωτών του,
ή

συνεργατικό

πιστωτικό

ίδρυμα

δεν

συμμορφώνεται

με
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οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τον
περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο

και των

βάσει

αυτού

εκδιδόμενων Θεσμών, αποφάσεων, διαταγμάτων ή οδηγιών,

η

Κεντρική Τράπεζα, αφού λάβει υπόψη κατά πόσο το συνεργατικό
πιστωτικό

ίδρυμα

κατέχει

άδεια

λειτουργίας

δυνάμει

της

παραγράφου (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 41Β του περί
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, δύναται να εκδίδει δεσμευτικές
οδηγίες προς τον Έφορο της Υπηρεσίας για τη λήψη, εντός
καθορισμένης προθεσμίας που δύναται η Κεντρική Τράπεζα να
αποφασίζει,

όλων

ή

οποιωνδήποτε

από

τα

μέτρα

που

προβλέπονται στα άρθρα 41Ε και 41ΣΤ του περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμου ή σε απόφαση, διάταγμα, Θεσμό ή οδηγία, που
εκδίδεται ή καθίσταται εφαρμοστέα δυνάμει του άρθρου 15Α, 41Ζ ή
41Ι του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

(4) Οι

διατάξεις

του

παρόντος

άρθρου

εφαρμόζονται

ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Συνεργατικών Εταιρειών
Νόμου και οποιωνδήποτε Θεσμών, αποφάσεων, διαταγμάτων ή
οδηγιών εκδίδονται δυνάμει αυτού.».

