Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 95(Ι)/2021
Αρ. 4838, 7.5.2021
Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 95(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) TOY 2021
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ.: L 314,
5.12.2019,
σ. 64.∙
L 405,
2.12.2020,
σ. 84.

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 62.6) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία
(ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019
σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών
2002/87/ΕΚ,Y 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ», ως διορθώθηκε,

H 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
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(I) του 2013
102(I) του 2013
141(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
5(I) του 2017
38(I) του 2017
169(I) του 2017
28(I) του 2018
89(I) του 2018
153(Ι) του 2018
80(Ι) του 2019
149(Ι) του 2019
21(Ι) του 2020
73(Ι) του 2020
28(Ι) του 2021
94(Ι) του 2021.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός)
(Αρ. 3) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Νόμους του 1997 έως (Αρ. 2) του 2021 (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 (Αρ. 3) του 2021.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού:

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ.: L 173,
12.6.2019, σ. 349ˑ
L 68,
26.2.2021,
σ. 14.
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη του
νέου άρθρου
4Ε.

«“Οδηγία 2014/65/ΕΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο
«Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την
τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ
(αναδιατύπωση)», ως διορθώθηκε και ως τροποποιήθηκε από την Οδηγία
(ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Φεβρουαρίου 2021ˑ».

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο Μέρος ΙΙ, αμέσως μετά το άρθρο 4Δ
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Ειδικές απαιτήσεις
για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας
πιστωτικού ιδρύματος
που αναφέρεται
στο Άρθρο 4,
παράγραφος 1,
σημείο 1), στοιχείο β),
του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013.
87(Ι) του 2017
44(Ι) του 2020
78(Ι) του 2021.

4Ε.-(1) Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 4 παράγραφος 1,
σημείο 1), στοιχείο β), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και οι οποίες
έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας, βάσει του Τίτλου II του περί
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών
Νόμου, υποβάλλουν αίτηση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, το
αργότερο την ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα γεγονότα:

(α)

Ο μέσος όρος του μηνιαίου συνόλου των στοιχείων ενεργητικού,
υπολογιζόμενος σε περίοδο δώδεκα (12) συναπτών μηνών, είναι
ίσος ή υπερβαίνει το ποσό των τριάντα δισεκατομμυρίων ευρώ
(€30.000.000.000)∙ ή

(β)

ο μέσος όρος του μηνιαίου συνόλου των στοιχείων ενεργητικού,
υπολογιζόμενος σε περίοδο δώδεκα (12) συναπτών μηνών, είναι
χαμηλότερος από τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (€30.000.000.000)
και η επιχείρηση αποτελεί μέρος ομίλου στον οποίο η συνολική
αξία των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού όλων των
επιχειρήσεων εντός του ομίλου, οι οποίες μεμονωμένα διαθέτουν
στοιχεία ενεργητικού συνολικής αξίας χαμηλότερης των τριάντα
δισεκατομμυρίων
ευρώ
(€30.000.000.000)
και
ασκούν
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Πρώτο
Παράρτημα, Μέρος Ι, σημεία 3) και 6), του περί Επενδυτικών
Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών
Νόμου, είναι ίση ή υπερβαίνει τα τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ
(€30.000.000.000), αμφότερα υπολογιζόμενα κατά μέσο όρο σε
περίοδο δώδεκα (12) συναπτών μηνών.

(2) Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύναται να
συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 4,
παράγραφος 1, σημείο 1), στοιχείο β), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
μέχρι να λάβουν την άδεια λειτουργίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του
παρόντος άρθρου.
(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), οι επιχειρήσεις που
αναφέρονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 1), στοιχείο β), του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και οι οποίες στις 24 Δεκεμβρίου 2019
ασκούσαν δραστηριότητες ως επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας βάσει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, υποβάλλουν αίτηση
άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, έως την
27η Δεκεμβρίου 2020.

(4) Όταν η Κεντρική Τράπεζα, αφού λάβει τις πληροφορίες που
απαιτούνται, σύμφωνα με τις εναρμονιστικές διατάξεις του κυπριακού νόμου
που μεταφέρει το Άρθρο 95α της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, θεωρεί ότι μια
επιχείρηση πρέπει να λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα,
σύμφωνα με το άρθρο 4, ειδοποιεί την επιχείρηση και την αρμόδια αρχή ως
ορίζεται στο άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και αναλαμβάνει τη
διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας από την ημερομηνία της εν λόγω
ειδοποίησης.
(5) Σε περίπτωση χορήγησης νέας άδειας, η Κεντρική Τράπεζα
διασφαλίζει ότι η διαδικασία είναι όσο το δυνατόν πιο εξορθολογισμένη και
ότι λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες από τις υφιστάμενες άδειες.».

