Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4556, 18.3.2016

Ν. 17(Ι)/2016

17(Ι)/2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2011
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 118 της πράξης της

Επίσημη

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Εφημερίδα της

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση

Ε.Ε.: L 173,

πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων

12.6.2014,

και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας

σ. 190.

82/891/ΕΟΚ

του

2002/47/ΕΚ,

2004/25/ΕΚ,

Συμβουλίου,

και

των

2005/56/ΕΚ,

οδηγιών

2001/24/ΕΚ,

2007/36/ΕΚ,

2011/35/ΕΕ,

2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010
και (ΕΕ) αριθ. 648/2012»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Συμφωνιών

τίτλος.

Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος

43(Ι) του 2004 του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των Συμφωνιών Παροχής
100(Ι) του 2011. Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμους του 2004 και 2011 (που
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Συμφωνιών
Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμοι του 2004 έως 2016.
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.
(α)

Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του
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ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:
«Οδηγία 2014/59/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 για
τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και
για

την

τροποποίηση

της

οδηγίας

82/891/ΕΟΚ

του

Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ,
2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και
2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και
(ΕΕ) αριθ. 648/2012».
(β)

με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) αυτού σε
εδάφιο (4) και με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2)
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3) Στον παρόντα Νόμο, οποιαδήποτε αναφορά σε πράξη
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν
λόγω

πράξη,

τροποποιείται

όπως
ή

αυτή

εκάστοτε

αντικαθίσταται,

εκτός

διορθώνεται,
αν

προκύπτει

διαφορετική έννοια από το κείμενο.».
Τροποποίηση

3.

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο
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(1)· και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, όπως
αυτό αριθμήθηκε, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2) Τα άρθρα 6 έως 9 δεν εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε
περιορισμό

της

εκτέλεσης των συμφωνιών παροχής

χρηματοοικονομικής
περιορισμό

στα

ασφάλειας

ή

αποτελέσματα

σε
των

οποιοδήποτε
συμφωνιών

εγγυοδοσίας με παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας,
ρυθμίσεων εκκαθαριστικού συμψηφισμού (close out netting)
ή αμοιβαίου συμψηφισμού (set-off) που επιβάλλονται
δυνάμει διατάξεων του κυπριακού δικαίου που μεταφέρουν
τον τίτλο IV, κεφάλαιο V ή VI, της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ ή σε
οποιοδήποτε

παρόμοιο

περιορισμό

που

επιβάλλεται

δυνάμει παρεμφερών εξουσιών στο κυπριακό δίκαιο με
σκοπό

τη

διευκόλυνση

οποιασδήποτε

οντότητας

της
η

ομαλής

οποία

εξυγίανσης

αναφέρεται

στην

υποπαράγραφο (iv) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1)
του άρθρου 4 ή στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του
ιδίου άρθρου του παρόντος Νόμου και η οποία υπόκειται σε
διασφαλίσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές του τίτλου
IV, κεφάλαιο VII, της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.».
Τροποποίηση

4.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του

του άρθρου 11Α άρθρου 11A και του πλαγιότιτλου αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο και
του βασικού

πλαγιότιτλο:

νόμου.
«Επιφύλαξη

11Α.

Ο παρών Νόμος δε θίγει τα προβλεπόμενα
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εφαρμογής

στον περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης

άλλης

Νόμο του 2010, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται

νομοθεσίας.

ή αντικαθίσταται, και στην εναρμονιστική με την

106(I) του 2010 Οδηγία 2014/59/ΕΕ νομοθεσία.».
176(Ι) του 2012
40(Ι) του 2013
50(Ι) του 2013.

