Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015

Ν. 86(I)/2015

86(I)/2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΕΩΣ 2014
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την παράγραφο 1 του Άρθρου 1 της

Επίσημη

πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/51/ΕΕ του

Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L153,

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014,

22.5.2014,

σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ,

σ. 1.

και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών
Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Προσφοράς και

τίτλος.

Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός)

114(Ι) του 2005

διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

144(Ι) του 2012

Δελτίου Νόμους του 2005 έως 2014 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται

63(Ι) του 2013

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα

166(Ι) του 2014.

Νόμος του 2015 και θα

αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού
Δελτίου Νόμοι του 2005 έως 2015.

Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 12

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με

την

αντικατάσταση

παραγράφου

(α)

της

αυτού,

υποπαραγράφου
με

την

(iii)

ακόλουθη

της
νέα

υποπαράγραφο:
«(iii) όπου εφαρμόζεται, κοινοποιούνται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, όταν το κράτος μέλος καταγωγής είναι
η Δημοκρατία, στην αρμόδια εποπτική αρχή του
κράτους μέλους υποδοχής,»∙
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(β)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού, της
φράσης «το συντομότερο δυνατό, και εφόσον αυτό είναι
δυνατόν, πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή την
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση» (δέκατη τέταρτη μέχρι
δέκατη έκτη γραμμή), με τη φράση «το συντομότερο δυνατόν
όταν διενεργείται δημόσια προσφορά και εφόσον αυτό είναι
δυνατόν, πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή την
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση»∙ και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, της
ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(δ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν το κράτος μέλος
καταγωγής είναι η Δημοκρατία, κοινοποιεί τους τελικούς
όρους στην ΕΑΚΑΑ.».

