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Αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, της 6ης Ιουνίου 2019, με αίτημα τη διατύπωση γνώμης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αναφορικά με σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του περί
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου του 1997 (66(I)/1997) (εφεξής το «σχέδιο νόμου»).
Κατόπιν επιμελούς εξέτασης του αιτήματός σας η ΕΚΤ αποφάσισε να μην προβεί στην έκδοση σχετικής
γνώμης, καθώς κύριος σκοπός των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η περαιτέρω εναρμόνιση του
κυπριακού νομικού συστήματος με το δίκαιο της Ένωσης, και ιδίως με: α) την 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
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(CRD IV)· β) τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (CRR) · γ) την οδηγία 2014/59/ΕΕ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την
ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (BRRD)· και δ) τις
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κοινές κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΚΑΑ και ΕΑΤ για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του
διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σύμφωνα με τις οδηγίες
2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ .
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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 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά
με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
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Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 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, 2004/25/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 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).
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Δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2 της απόφασης 98/415/ΕΚ του Συμβουλίου , τα κράτη μέλη δεν
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υπέχουν υποχρέωση διαβούλευσης με την ΕΚΤ αναφορικά με σχέδια νομοθετικών διατάξεων που έχουν
ως αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά οδηγιών της Ένωσης στο οικείο εθνικό δίκαιο. Το σκεπτικό της
εξαίρεσης αυτής είναι ότι, ακριβώς επειδή προηγείται διαβούλευση με την ΕΚΤ επί της οικείας
προτεινόμενης πράξης της Ένωσης κατά το άρθρο 127 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκλείπει η ανάγκη άσκησης της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της ΕΚΤ επί
σχεδίων νομοθετικών διατάξεων που απλώς μεταφέρουν μια τέτοια πράξη στο εθνικό δίκαιο. Κατά την
άποψη της ΕΚΤ τούτο ισχύει κατ’ αναλογία και στην περίπτωση σχεδίων νομοθετικών διατάξεων που
έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά κανονισμών της Ένωσης στο εθνικό δίκαιο, υπό την
προϋπόθεση ότι ο αντίκτυπος των εν λόγω κανονισμών, οι οποίοι εντωμεταξύ έχουν ήδη αποτελέσει
αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και της ΕΚΤ, δεν διαφοροποιείται
σε σχέση με ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ . Ενόψει τούτου η ΕΚΤ επιθυμεί
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να επιστήσει την προσοχή σας στις γνώμες CON/2014/9, CON/2016/10, CON/2016/11, CON/2017/6 και
CON/2018/37 της ίδιας, οι οποίες αφορούν νομικές πράξεις της Ένωσης όπως οι ανωτέρω.
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Κατά την αξιολόγηση του υπό εξέταση αιτήματος διαβούλευσης η ΕΚΤ συνεκτίμησε τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις, με τις οποίες απαλείφονται από το κείμενο του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Νόμου οι αναφορές στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, ενόψει της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
της από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ στις 31 Αυγούστου 2019. Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις
αυτές δεν επηρεάζουν το πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ ή ότι, εν πάση περιπτώσει, το επηρεάζουν
οριακά.
Η ΕΚΤ συνεκτίμησε επίσης την κατάργηση του άρθρου 11 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Νόμου και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 15 του ίδιου αυτού Νόμου, με το οποίο παρέχεται
στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) η εξουσία έκδοσης οδηγιών για σκοπούς περιορισμού της
παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων από τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα προς τα μέλη των
διοικητικών οργάνων και τους μετόχους που έχουν ειδική συμμετοχή. Η ΕΚΤ διατύπωσε τις απόψεις της
επί του εν λόγω περιορισμού στην γνώμη CON/2016/48 την οποία εξέδωσε. Υπό το φως των παραπάνω
σκέψεων δεν ενδείκνυται η έκδοση γνώμης της ΕΚΤ επί του σχεδίου νόμου.
Η ΕΚΤ εκτιμά θετικά την υποβολή του σχεδίου νόμου από το Υπουργείο Οικονομικών για σκοπούς
διαβούλευσης και είναι βέβαιη ότι η εν λόγω εθνική αρχή θα συνεχίσει να διαβουλεύεται με την ίδια
αναφορικά με σχέδια κυπριακών νομοθετικών διατάξεων που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων
της κατά τα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε αναφορικά με σχέδια νομοθετικών διατάξεων τα οποία αφορούν την
εξουσία της ΚΤΚ να επιβάλλει περιορισμούς στην παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων σε μέλη των
διοικητικών οργάνων αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων και σε μετόχους που έχουν ειδική
συμμετοχή, εφόσον τα εν λόγω σχέδια διατάξεων βαίνουν πέραν του ισχύοντος πλαισίου διατάξεων για
την εισαγωγή περιορισμών στην παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων.
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Απόφαση 98/415/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, σχετικά με τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας με τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νομοθετικών διατάξεων (ΕΕ L 189 της 3.7.1998, σ. 42).
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Βλ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Οδηγός διαβούλευσης των εθνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
όσον αφορά σχέδια νομοθετικών διατάξεων (Οκτώβριος 2015), διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στη σελίδα
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/guideconsultationecb2005el.pdf.
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Διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).
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Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

Κοιν:

κο Κ. Ηροδότου, Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
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