
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 161(Ι)/2021 
Αρ. 4857,  5.11.2021                             

Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 161(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2015 ΚΑΙ 2021 

 

Προοίμιο.  
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.꞉ L 314, 
5.12.2019, 
σ. 64∙ 
L 405, 
2.12.2020, 
σ. 84. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 62 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, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ», ως διορθώθηκε,  

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

6(Ι) του 2015 
92(Ι) του 2021. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μακροπροληπτικής 
Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμους του 2015 και 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμοι του 2015 έως (Αρ. 2) του 2021. 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου.  

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε 
αυτό του ορισμού του όρου «Οδηγία 2013/36/ΕΕ» με τον ακόλουθο ορισμό: 

   

  
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 176, 
27.06.2013,  
σ. 338ˑ 
L 314, 5.12.2019,  
σ. 64. 

«“Οδηγία 2013/36/ΕΕ” σημαίνει την πράξη 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 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ”, ως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2019/2034 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 
2019.». 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου.  

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:  

   

  «(1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα, ως Εντεταλμένη Αρχή, καθίσταται αρμόδια για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 133(3) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και των 
Άρθρων 124(1α), 164(5) και 458(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.  

   

  (β) Η Κεντρική Τράπεζα ασκεί την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) 
αρμοδιότητα, αφού ζητήσει και λάβει υπόψη τις απόψεις των κατά περίπτωση 
αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας.»· και 

   

  (β)   με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.  

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου.  

 4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των εδαφίων (2) και (3) 
αυτού. 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των εδαφίων (2) και (3) 
αυτού. 



 
 
 
 

νόμου.  

Έναρξη 
της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την  ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 


