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Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 5(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2016
Προοίμιο.

Για σκοπούς-

Επίσημη
Εφημερίδα
της
ΕΕ: L 176,
27.6.2013,
σ. 350.

(α)

Εκ νέου εναρμόνισης με το Άρθρο 2, παράγραφος 1, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την
τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και
2006/49/ΕΚ»· και

Επίσημη
Εφημερίδα
της
ΕΕ: L 309,
25.11.2005,
σ. 23.

(β)

ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 7 και 8 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο
«Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας»· και

Επίσημη
Εφημερίδα
της
ΕΕ: L 176,
27.6.2013,
σ. 421-422.

(γ)

εναρμόνισης με το Άρθρο 160, παράγραφοι 1 και 4, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την
τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και
2006/49/ΕΚ».

32
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
66(I) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
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
141(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(I) του 2013
102(I) του 2013
104(Ι) του 2013,
5(Ι) του 2015
26(Ι) του 2015
35(Ι) του 2015
71(Ι) του 2015
93(Ι) του 2015
109(Ι) του 2015
152(Ι) του 2015
168(Ι) του 2015
21(Ι) του 2016.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εργασιών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως 2016 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργασιών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως 2017.

Τροποποίηση
του άρθρου 2A
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού,
με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται:
(α) στα ΑΠΙ· και
(β) στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία
10Α.».

Διαγραφή του
άρθρου 15Α
του βασικού
νόμου.
Προσθήκη νέου
άρθρου 47Β
στο βασικό
νόμο.

δυνάμει

του άρθρου

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 15Α.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 47Α αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Μεταβατικές διατάξεις
για απαιτήσεις τήρησης
αποθέματος ασφαλείας
διατήρησης κεφαλαίου.

47Β.-(1) Το παρόν άρθρο τροποποιεί τις απαιτήσεις του εδαφίου
η
(1) του άρθρου 22B για μεταβατική περίοδο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου
2018 ως ακολούθως:
(α)

η

Έως την 31 Δεκεμβρίου 2016 το απόθεμα ασφαλείας
διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών
της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 0,625% του συνόλου των
σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του ΑΠΙ που
συστάθηκε στη Δημοκρατία, υπολογισμένων σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
575/2013·
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η

η

η

η

(β)

για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως την 31
Δεκεμβρίου 2017, το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου
αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1
αξίας ίσης με το 1,25% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς
τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του ΑΠΙ που συστάθηκε στη
Δημοκρατία, υπολογισμένων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· και

(γ)

για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2018 έως την 31
Δεκεμβρίου 2018, το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου
αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1
αξίας ίσης με το 1,875% του συνόλου των σταθμισμένων ως
προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του ΑΠΙ που συστάθηκε στη
Δημοκρατία, υπολογισμένων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) τίθενται
η
αναδρομικά σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2016 και οι διατάξεις της
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) τίθενται αναδρομικά σε ισχύ την 1η
Ιανουαρίου 2017.».

