ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ
∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Αµετακλήτου του Συνοπτικός
∆ιακανονισµού στα Συστήµατα Πληρωµών και στα Συστήµατα τίτλος.
∆ιακανονισµού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005, και 8(Ι) του 2003
θα διαβάζεται µαζί µε τον περί του Αµετακλήτου του ∆ιακανονισµού
στα Συστήµατα Πληρωµών και στα Συστήµατα ∆ιακανονισµού
Αξιογράφων Νόµο του 2003 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο
βασικός νόµος»), και ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος θα
αναφέρονται µαζί ως οι περί του Αµετακλήτου του ∆ιακανονισµού
στα Συστήµατα Πληρωµών και στα Συστήµατα ∆ιακανονισµού
Αξιογράφων Νόµοι του 2003 και 2005.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:
(1) Η ερµηνεία του όρου «κηρυχθέν σύστηµα» τροποποιείται µε
την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος αυτής µε κόµµα, και
την αµέσως µετά προσθήκη της ακόλουθης νέας φράσης « ή, µετά
από απόφαση αρχής αρµόδιας για την κήρυξη συστήµατος σε άλλο
κράτος-µέλος·»
(2) Η ερµηνεία του όρου «σύστηµα» τροποποιείται µε την
αντικατάστασή της από την ακόλουθη «σηµαίνει σύστηµα πληρωµών
ή διακανονισµού αξιογράφων, το οποίο, καθιδρύεται δυνάµει
συµφωνίας σύµφωνης µε τις διατάξεις του άρθρου 8·»
(3) Με την ένθεση του όρου «συστηµικός κίνδυνος» στην ορθή
αλφαβητική σειρά.
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του βασικού
νόµου.

3. Το εδάφιο (α) του άρθρου 3 του βασικού νόµου αντικαθίσταται
από το ακόλουθο:
«(α) στα συστήµατα, τα οποία διέπονται από το δίκαιο κράτουςµέλους και τα οποία διενεργούν πράξεις σε οιοδήποτε νόµισµα, ή σε
διάφορα νοµίσµατα αµοιβαίως µετατρέψιµα·».
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του άρθρου 3
του βασικού
νόµου.

4. (1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόµου τροποποιείται
µε την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού µε κόµµα, και την
αµέσως µετά προσθήκη της ακόλουθης νέας φράσης «ή, στις
περιπτώσεις εκούσιας εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης µε την εποπτεία
του ∆ικαστηρίου, η στιγµή κατά την οποία εγκρίνεται ψήφισµα για
εκούσια εκκαθάριση.»
(2) Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόµου τροποποιείται
µε την αντικατάστασή του από το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2) Μετά την έκδοση οποιουδήποτε διατάγµατος εκκαθάρισης, ή,
στις περιπτώσεις εκούσιας εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης µε την
εποπτεία του ∆ικαστηρίου, µετά την έγκριση ψηφίσµατος για
εκούσια εκκαθάριση, αυτό κοινοποιείται πάραυτα από τον υπό
εκκαθάριση συµµετέχοντα στην αρµόδια αρχή, η οποία ειδοποιεί
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αµέσως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις αρµόδιες αρχές
των λοιπών κρατών – µελών».
5. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του βασικού
νόµου, τροποποιείται µε την αντικατάστασή της από την ακόλουθη
νέα παράγραφο:
«(β) ∆ιέπεται από το δίκαιο του κράτους-µέλους που επιλέγουν οι
συµµετέχοντες:
Νοείται ότι οι συµµετέχοντες δύναται να επιλέξουν µόνο την
εφαρµογή νοµοθεσίας κράτους-µέλους, στο οποίο έχει το
εγγεγραµµένο γραφείο του τουλάχιστον ένας από τους
συµµετέχοντες·».

Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόµου.

6. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία Έναρξη της
ισχύος του
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
παρόντος
νόµου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του παρόντος νοµοσχεδίου είναι η κάλυψη δύο νοµικών κενών που
έχουν εντοπιστεί, µε αποτέλεσµα ο περί του Αµετακλήτου του ∆ιακανονισµού στα
Συστήµατα Πληρωµών και στα Συστήµατα ∆ιακανονισµού Αξιογράφων Νόµος του
2003, Ν. 8(1)/2003 (εν τοις εφεξοίς καλούµενος ως «ο βασικός νόµος») να µην είναι
πλήρως συµβατός µε την Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά µε το αµετάκλητο του διακανονισµού στα
συστήµατα πληρωµών και στα συστήµατα διακανονισµού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της
11.06.1998, σ.0045). Τα δύο αυτά σηµεία είναι τα ακόλουθα: (i) ο βασικός νόµος δεν
καλύπτει περιπτώσεις εκούσιας εκκαθάρισης, και (ii) το πεδίο εφαρµογής του
βασικού νόµου δεν καλύπτει συστήµατα που λειτουργούν σε άλλα κράτη-µέλη.
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