ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Κεντρικής

Τίτλος.

Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του
2005 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί Κεντρικής

138(I) του 2002

Τράπεζας της Κύπρου Νόµους του 2002 και 2003 (που

166(I) του 2003

στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόµος») και ο
βασικός νόµος και ο παρών Νόµος θα αναφέρονται µαζί
ως οι περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµοι του
2002 έως 2005.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόµου.

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόµου τροποποιείται –
(α) Με τη διαγραφή από αυτό του ακόλουθου όρου
και ερµηνείας αυτού:
“«εξουσιοδοτηµένο οικονοµικό ίδρυµα» σηµαίνει
ίδρυµα εξουσιοδοτηµένο µε οδηγίες που εκδόθηκαν
από την Τράπεζα δυνάµει του παρόντος Νόµου”.
(β) Με την ένθεση σ’ αυτό, στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισµών:
«Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών» ή
«Σύστηµα» σηµαίνει το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών
Τραπεζών το οποίο αναφέρεται στη Συνθήκη·
«ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος» έχει την έννοια που

86(I) του 2004

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των
Ιδρυµάτων Ηλεκτρονικού Χρήµατος Νόµου·
«Καταστατικό»

σηµαίνει

το

Καταστατικό

του

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής

Κεντρικής

1

Τράπεζας,

το

οποίο

προσαρτάται στη Συνθήκη·
«πιστωτικό ίδρυµα» σηµαίνει:
(α) τράπεζα·
(β) συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα·
(γ) ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος.
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(I) του 1992

«συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα» έχει την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί
Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου·

140(I) του 1999
140(I) του 2000
171(I) του 2000
8(I) του 2001
123(I) του 2003
124(I) του 2003
144(I) του 2003
5(I) του 2004
170(I) του 2004
230(I) του 2004
23(I) του 2005
49(I) του 2005
76(I) του 2005

«Συνθήκη» σηµαίνει τη Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως έχει τροποποιηθεί·
66(I) του 1997
74(I) του 1999
94(Ι) του 2000
119(I) του 2003

«τράπεζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
αυτό από τις διατάξεις του περί Τραπεζικών Εργασιών
Νόµου·

4(I) του 2004
151(I) του 2004
231(I) του 2004
235(I) του 2004
20(I) του 2005

(γ)

Με

την

αντικατάσταση

του

όρου

«ξένο

συνάλλαγµα» µε τον όρο «συνάλλαγµα».
(δ) Με τη διαγραφή από αυτό του ακόλουθου όρου
και ερµηνείας αυτού:
“«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή Νοµισµατικής
Πολιτικής που ιδρύεται και λειτουργεί δυνάµει του

2

παρόντος Νόµου”.
Τροποποίηση

3.

του άρθρου 5

Το άρθρο 5 του βασικού νόµου τροποποιείται –
(α) Με την αρίθµηση της πρώτης πρότασης του

του βασικού

άρθρου 5 σε εδάφιο (1) και την αντικατάσταση της άνω

νόµου.

τελείας στο τέλος αυτού µε τελεία «.»·
(β) Με τη διαγραφή της επιφύλαξης·
(γ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου κειµένου
ως εδαφίου (2):
«(2) Χωρίς επηρεασµό του πρωταρχικού της σκοπού
και υπό τον όρο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών
της µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 105 παράγραφος
1 της Συνθήκης, η Τράπεζα στηρίζει τη γενική
οικονοµική πολιτική του Kράτους.»
Προσθήκη νέου
άρθρου στο
βασικό νόµο.

4.

Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη του
ακόλουθου νέου άρθρου 5Α:
«5Α.- (1) «Η Τράπεζα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και
ενεργεί καθ’ όσον αφορά τις αρµοδιότητες του εν λόγω
Συστήµατος σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές
και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
(2) Η Τράπεζα συµβάλλει, ως αναπόσπαστο µέρος
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών,
στην εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται ή εκχωρούνται σ’ αυτό
µε

βάση

τις

διατάξεις

της

Συνθήκης

ή

του

Καταστατικού.»
5. Το άρθρο 6 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2)
αυτού µε την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(ε) η προώθηση, ρύθµιση και επίβλεψη της οµαλής
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λειτουργίας

των

συστηµάτων

πληρωµών

και

διακανονισµού συναλλαγών».
6.

Το άρθρο 6 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού µε το ακόλουθο
νέο κείµενο:
«(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου
(1) και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
συµµετοχή της Τράπεζας στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Κεντρικών Τραπεζών, οι βασικές αρµοδιότητες της
Τράπεζας είναι οι ακόλουθες:
(α)

η

συµβολή,

Συστήµατος,

στη

ως

αναπόσπαστο

χάραξη

και

µέρος

εφαρµογή

του
της

νοµισµατικής πολιτικής της Κοινότητας·
(β) η κατοχή, διαφύλαξη και διαχείριση των επίσηµων
αποθεµάτων

της

∆ηµοκρατίας,

στα

οποία

περιλαµβάνονται τα διαθέσιµα της Τράπεζας και του
∆ηµοσίου σε συνάλλαγµα και χρυσό·
(γ) η διενέργεια πράξεων σε συνάλλαγµα καθώς και η
διαχείριση, συναλλαγµατικών αποθεµάτων τα οποία
δυνατόν

να

παραχωρηθούν

στην

Τράπεζα

για

διαχείριση, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 111
της Συνθήκης·
(δ) η εποπτεία των τραπεζών, χωρίς να επηρεάζονται
οι διατάξεις του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου·
(ε)

η

διασφάλιση

της

σταθερότητας

του

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος·
(στ) η προσφορά υπηρεσιών ή η άσκηση καθηκόντων
τραπεζίτη και αντιπροσώπου της ∆ηµοκρατίας σε
χρηµατοοικονοµικά θέµατα·
(ζ) η προώθηση, ρύθµιση και επίβλεψη της οµαλής
λειτουργίας

των

συστηµάτων

διακανονισµού συναλλαγών·
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πληρωµών

και

(η) η συλλογή, επεξεργασία και διανοµή στατιστικών
στοιχείων,

περιλαµβανοµένων

των

στοιχείων

που

απαιτούνται για την έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας εκπλήρωση των καθηκόντων της Τράπεζας
ως αναπόσπαστου µέρους του Συστήµατος·
(θ) η συµµετοχή ως µέλους σε διεθνείς νοµισµατικούς
και

οικονοµικούς

σχετικής

εγκρίσεως

οργανισµούς
της

επιφυλασσόµενης

Ευρωπαϊκής

Κεντρικής

Τράπεζας κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 του
Καταστατικού·».
Τροποποίηση

7.

του άρθρου 7

Το άρθρο 7 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάσταση της φράσης «την Κυβέρνηση ή άλλους

του βασικού

οργανισµούς»

νόµου.

(δεύτερη

γραµµή)

µε

τη

φράση

«κοινοτικά όργανα ή οργανισµούς, την Κυβέρνηση ή
οποιαδήποτε

κυβέρνηση

κράτους-µέλους

ή

οποιοδήποτε άλλο οργανισµό».
8.

Το άρθρο 8 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη
διαγραφή της φράσης «η Επιτροπή Νοµισµατικής
Πολιτικής,».

Τροποποίηση

9. Το άρθρο 9 του βασικού νόµου διαγράφεται.

του άρθρου 9
του βασικού
νόµου.

Τροποποίηση

10.

Το άρθρο 10 του βασικού νόµου διαγράφεται.

11.

Το άρθρο 11 του βασικού νόµου διαγράφεται.

του άρθρου 10
του βασικού
νόµου.

Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόµου.
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Τροποποίηση

12.

του άρθρου 13

Το άρθρο 13 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού µε το ακόλουθο νέο

του βασικού

εδάφιο:

νόµου.

«(4) Η θέση συµβούλου εξαιρουµένου του ∆ιοικητή και
Υποδιοικητή κενούται(α) Λόγω θανάτου του µέλους ή απώλειας από
αυτό της ιθαγένειας της ∆ηµοκρατίας· ή
(β) διά της εγγράφου παραιτήσεως του µέλους· ή
(γ) εάν το µέλος δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες
προϋποθέσεις

για

την

εκτέλεση

των

καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε βαρύ
παράπτωµα· ή
(δ) εάν επισυµβεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα
που αναφέρονται στο άρθρο 14».
Τροποποίηση

13.

του άρθρου15

Το άρθρο 15 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1)

του βασικού

αυτού των λέξεων «στην αρµοδιότητα της Επιτροπής»

νόµου.

µε

τις

λέξεις

«στο

πεδίο

των

καθηκόντων

του

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών».
Τροποποίηση

14.

του άρθρου 16

Το άρθρο 16 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού µε την

του βασικού

ακόλουθη παράγραφο:

νόµου.

«(α) Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του
εδαφίου (3) του άρθρου 20, προς επίτευξη των κατά το
άρθρο 5 σκοπών και κατά το άρθρο 6 αρµοδιοτήτων
και/ή για τη ρύθµιση της ενάσκησης των αρµοδιοτήτων
της Τράπεζας, µε εξαίρεση τις αρµοδιότητες που
εµπίπτουν στα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών».
Τροποποίηση

15.

Το άρθρο 17 του βασικού νόµου τροποποιείται –

του άρθρου17

6

του βασικού

(α) Με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη της

νόµου.

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης
«µία φορά το µήνα» µε τη φράση «έξι φορές το χρόνο».
(β) Mε την αναρίθµηση των εδαφίων (4) και (5) σε
(5) και (6) αντίστοιχα·
(γ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου
(4):
«(4) Κατά την εκτέλεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων
προς επίτευξη των κατά το άρθρο 5 σκοπών, τα µέλη
του

Συµβουλίου

λαµβάνουν

δεόντως

υπόψη

την

ιδιότητα του ∆ιοικητή ως µέλους τόσο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσο
και του Γενικού Συµβουλίου.»
Τροποποίηση
του άρθρου 20
του βασικού
νόµου.

16.

Το άρθρο 20 του βασικού νόµου τροποποιείται(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) του
εδαφίου (1) αυτού της φράσης «ή της Επιτροπής»·
(β) Με την αναρίθµηση των εδαφίων (3) και (4) σε (4)
και (5) αντίστοιχα·
(γ) Με την προσθήκη του ακόλουθου κειµένου ως
εδαφίου (3):
«(3)(α) Ο ∆ιοικητής µετέχει, ως εκ της θέσεώς του,
ως ανεξάρτητη προσωπικότητα, στο Γενικό Συµβούλιο
και

στο

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

της

Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας, και έχει αποκλειστική αρµοδιότητα
για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των
εξουσιών που ανατίθενται στην Τράπεζα από ή
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης ή του
Καταστατικού.
(β)Χωρίς επηρεασµό των εξουσιών του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και τηρουµένων των διατάξεων της
Συνθήκης και του Καταστατικού, ο ∆ιοικητής δύναται να
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εκδίδει οδηγίες προς επίτευξη των αναφερόµενων στην
παράγραφο (α) καθηκόντων.»
(δ) Με την αντικατάσταση του νέου εδαφίου (5) και
της επιφύλαξης αυτού µε το ακόλουθο εδάφιο:
«(5) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (2)
και τηρουµένων των διατάξεων της Συνθήκης και του
Καταστατικού, ο ∆ιοικητής οφείλει να ενηµερώνει το
Συµβούλιο για όλα τα τρέχοντα ζητήµατα που χρήζουν
της προσοχής του και να παρέχει σ’ αυτό, εφόσον τούτο
είναι πρακτικά δυνατό, τέτοια στοιχεία και πληροφορίες
που θα το διευκολύνουν στη λήψη αποφάσεων και στον
καθορισµό της πολιτικής του:
Νοείται ότι ο ∆ιοικητής, επιπλέον, υποβάλλει στο
Συµβούλιο προς έγκριση, σχέδια µέτρων ή αποφάσεων,
τα οποία κατά την κρίση του είναι αναγκαία για την
πραγµάτωση των σκοπών και της πολιτικής του
Συµβουλίου.»·
Τροποποίηση

17.

Το άρθρο 22 του βασικού νόµου τροποποιείται-

του άρθρου 22
του βασικού
νόµου.

(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως
ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση της λέξης «τρία» (δεύτερη
γραµµή) µε τη λέξη «τέσσερα» και της λέξης
«δύο» (τρίτη γραµµή) µε τη λέξη «τριών»·

(ii) Με την αντικατάσταση της τελείας (.) στο τέλος
αυτού µε άνω τελεία (·) και την προσθήκη της
ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται

ότι

σε

περίπτωση

προσωρινής

απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύµατος του ∆ιοικητή
των συνεδριών της Επιτροπής Προσωπικού
προεδρεύει ο Υποδιοικητής».
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(β) Με την αρίθµηση του υφιστάµενου κειµένου του
εδαφίου (1) σε παράγραφο (α) και την προσθήκη του
ακόλουθου νέου κειµένου ως παραγράφου (β) του
εδαφίου (1):
«(β) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή
πρόσκαιρου

κωλύµατος

του

∆ιοικητή

και

του

Υποδιοικητή, τα παρόντα στη συνεδρία µέλη της
Επιτροπής Προσωπικού εκλέγουν µεταξύ τους τον
προεδρεύοντα της συνεδρίας.»·
(γ) Με την αρίθµηση του υφιστάµενου κειµένου
του εδαφίου (2) σε παράγραφο (γ) του εδαφίου (1)·
(δ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου
κειµένου ως εδαφίου (2):
«(2) Η Επιτροπή Προσωπικού βρίσκεται σε απαρτία
όταν παρίστανται τρία τουλάχιστον µέλη και αποφασίζει
κατά

πλειοψηφία,

σε

περίπτωση

δε

ισοψηφίας

υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντα της συνεδρίας».
Τροποποίηση
του άρθρου 25
του βασικού

18.

Το άρθρο 25 του βασικού νόµου αντικαθίσταται µε το
ακόλουθο νέο άρθρο 25 –
«25. (1) Κάθε µέλος της Επιτροπής, σύµβουλος,

νόµου.
Κεφ. 154
3 του 1962

υπάλληλος της Τράπεζας έχει υποχρέωση, ακόµη και

43 του 1963

όταν θα έχει παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του, να

41 του 1964

τηρεί

69 του 1964

το

επαγγελµατικό απόρρητο

και

για

τους

70 του 1965

σκοπούς του εκάστοτε εν ισχύ Ποινικού Κώδικα

5 του 1967

θεωρείται ότι ανήκει στη δηµόσια υπηρεσία και οι

58 του 1967
44 του 1972

διατάξεις του περί Προστασίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων

92 του 1972

Νόµου εφαρµόζονται σε σχέση µε αυτούς ως εάν ήταν

29 του 1973

δηµόσιοι υπάλληλοι.

59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981

(2) (α) Το απόρρητο δεν ισχύει έναντι ∆ικαστηρίου

46 του 1982
86 του 1983

της

∆ηµοκρατίας,

186 του 1986
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Ερευνητικής

Επιτροπής

που

111 του 1989
236 του 1991
6(Ι) του 1994

διορίσθηκε και ενεργεί δυνάµει του περί Ερευνητικών
Επιτροπών Νόµου, ποινικού ανακριτή διεξάγοντος

3(Ι) του 1996

ανάκριση βάσει του άρθρου 4 του περί Ποινικής

99(Ι) του 1996

∆ικονοµίας Νόµου, της Μονάδας Καταπολέµησης

36(Ι) του 1997
40(Ι) του 1998

Αδικηµάτων

45(Ι) του 1998

Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήµευσης Εσόδων από

15(Ι) του 1999

Συγκάλυψης

περί

Ορισµένες

Νόµου

και

38(Ι) του 1999

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής δυνάµει του περί

της

30(Ι) του 2000

Πράξεις

του

37(Ι) του 1999
129(Ι) του 1999

Εγκληµατικές

δυνάµει

Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή

43(Ι) του 2000

των

77(Ι) του 2000

Επιτροπές Νόµου, νοουµένου ότι το παρόν άρθρο δεν

162(Ι) του 2000

Αντιπροσώπων

και

στις

Κοινοβουλευτικές

169(Ι) του 2000

ερµηνεύεται ότι παρέχει οποιαδήποτε επιπρόσθετη

181(Ι) του 2000.

εξουσία.

Κεφ. 313
Κεφ.44.
36 του 1982
84 του 1983
Κεφ. 155.
92 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992.
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
96(Ι) του 1998
14(Ι) του 2001.
61(Ι) του 1996
25(Ι) του 1997
41(Ι) του 1998
120(Ι) του 1999
152(Ι) του 2000.
21 του 1985
12(Ι) του 1993.

(β) Η υποχρέωση για τήρηση του επαγγελµατικού
απορρήτου

δεν

ισχύει

σε

περίπτωση

παροχής

πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Συνθήκης ή του
Καταστατικού.».
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Τροποποίηση

19.

του άρθρου 25

Το

άρθρο

25

του

νόµου

τροποποιείται

ως

ακολούθως:

του βασικού

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της

νόµου.

φράσης και του κόµµατος «µέλος της Επιτροπής,»·
(β) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του
εδαφίου (1) µε άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη
της ακόλουθης επιφύλαξης στο τέλος αυτού:
«Νοείται ότι πρόσωπα, τα οποία διετέλεσαν µέλη της
Επιτροπής Νοµισµατικής Πολιτικής, η οποία ιδρύθηκε
και λειτουργούσε δυνάµει του περί της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου Νόµου του 2002, εξακολουθούν
να έχουν υποχρέωση για τήρηση του επαγγελµατικού
απορρήτου ακόµα και µετά την παύση των καθηκόντων
τους και/ή κατάργηση της εν λόγω Επιτροπής.».
Τροποποίηση

20.

του άρθρου 26

Το άρθρο 26 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη
διαγραφή της φράσης «του µέλους της Επιτροπής,».

του βασικού
νόµου.

Τροποποίηση

21.

του άρθρου 27

Το άρθρο 27 του βασικού νόµου τροποποιείται (α) Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού

του βασικού

της ακόλουθης φράσης: «, µέχρις υποκαταστάσεώς της

νόµου.

από το ευρώ ως εθνικού νοµίσµατος.»·
(β) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού.
Τροποποίηση

22.

του άρθρου 28

Το άρθρο 28 του βασικού νόµου τροποποιείται –
(α) Με την αντικατάσταση της λέξης «λίρες» (δεύτερη

του βασικού

γραµµή) στο εδάφιο (1) αυτού µε τη λέξη «ευρώ»·

νόµου.

(β) Με την αντικατάσταση της λέξης «λίρες» στο
εδάφιο (2) αυτού (δεύτερη γραµµή) µε τη λέξη «ευρώ».
Τροποποίηση
του άρθρου 29
του βασικού

23.

Το άρθρο 29 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάστασή του µε το ακόλουθο νέο άρθρο:·

11

νόµου.

«29.(1) Η Τράπεζα εκδίδει τραπεζογραµµάτια που
κυκλοφορούν

ως

νόµιµο

χρήµα

στη

∆ηµοκρατία

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106, παράγραφος
1 της Συνθήκης και του άρθρου 16 του Καταστατικού.
(2) Η Τράπεζα εκδίδει κέρµατα που κυκλοφορούν ως
νόµιµο χρήµα στη ∆ηµοκρατία. Η ποσότητα των
εκδιδόµενων κερµάτων τελεί υπό την έγκριση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η δε ονοµαστική αξία
και οι τεχνικές προδιαγραφές των κερµάτων σε ευρώ
καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106,
παράγραφος 2, της Συνθήκης.»
Τροποποίηση

24. Το άρθρο 30 του βασικού νόµου τροποποιείται:

του άρθρου 30

(α)

του βασικού

Με

την

προσθήκη

µετά

τις

λέξεις

«τραπεζογραµµατίων και κερµάτων» στο εδάφιο (1)

νόµου.

αυτού της φράσης «σε λίρες»·
(β) Με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως
ακολούθως:
(i) Με την αντικατάσταση της φράσης «δηµοσιεύει
στην

Επίσηµη

Εφηµερίδα

της

∆ηµοκρατίας

γνωστοποίηση σχετικά µε» µε τη φράση «κοινοποιεί
µε γνωστοποίηση η οποία δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας»·
(ii) Με την αντικατάσταση της φράσης «σκοπεύει να
εκδώσει» µε τις λέξεις «εκάστοτε εκδίδει».
Τροποποίηση
του άρθρου 31
του βασικού
νόµου.

25.

Το άρθρο 31 του βασικού νόµου τροποποιείται –
(α) Με την προσθήκη µετά τις λέξεις «Τηρουµένων
των διατάξεων» στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «των
ισχυουσών στη ∆ηµοκρατία πράξεων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και»·
(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) µε το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
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«(2) Η Τράπεζα δύναται µε γνωστοποίησή της που
δηµοσιεύεται

στην

Επίσηµη

Εφηµερίδα

της

∆ηµοκρατίας να κοινοποιεί ότι ορισµένες εκδόσεις ή
αξίες τραπεζογραµµατίων ή κερµάτων έπαυσαν να είναι
νοµίµως κυκλοφορούν χρήµα από µια καθορισµένη
ηµεροµηνία και µετέπειτα.»
(γ) Με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του
εδαφίου (2) αυτού της φράσης «καθορίζεται εύλογη» µε
τη φράση «κοινοποιείται η».
Τροποποίηση

26.

του άρθρου 32

προσθήκη στην αρχή αυτού της φράσης «Τηρουµένων

του βασικού

των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, η».

νόµου.

Τροποποίηση
του άρθρου 33
του βασικού
νόµου.

Το άρθρο 32 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την

27.

Το άρθρο 33 του βασικού νόµου τροποποιείται:(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως
ακολούθως:
(i)

Με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (1)
αυτού

της

φράσης

και

του

κόµµατος

«Τηρουµένων των διατάξεων της Συνθήκης και
του Καταστατικού»
(ii) Με τη διαγραφή από αυτό της λέξης «ξένο».
(β) (i) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού µετά τις
λέξεις «να καθορίζονται» (δεύτερη γραµµή) της
φράσης και των κοµµάτων «,τηρουµένων των
διατάξεων

της

Συνθήκης

και

του

Καταστατικού,».
(ii)

Με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού της
λέξης «ξένο».

(γ) Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού της
λέξης «ξένο».

13

Τροποποίηση

28.

του άρθρου 34

Το άρθρο 34 του βασικού νόµου τροποποιείται:
(α) Με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (1)

του βασικού

αυτού της φράσης και του κόµµατος «Τηρουµένων των

νόµου

διατάξεων της Συνθήκης και του Καταστατικού,»·
(β) Με τη διαγραφή της λέξης «ξένο» από το εδάφιο
(1) αυτού (δεύτερη γραµµή)·
(γ) Με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως
ακολούθως:
(i) Με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (2)
της φράσης και του κόµµατος «Τηρουµένων
των

διατάξεων

της

Συνθήκης

και

του

Καταστατικού,»·
(ii) Με την αντικατάσταση της φράσης «σε λίρα ή
ξένο

συνάλλαγµα»

µε

τη

φράση

«σε

οποιοδήποτε νόµισµα».
Τροποποίηση

29.

του άρθρου 35

Το άρθρο 35 του βασικού νόµου τροποποιείται ως
ακολούθως:

του βασικού

(α) Με την προσθήκη στην αρχή της πρόταξης αυτού

νόµου.

(πρώτη γραµµή) της φράσης και του κόµµατος
«Τηρουµένων των διατάξεων της Συνθήκης και του
Καταστατικού,»·
(β) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού
της λέξης «τράπεζες» µε τη φράση «τράπεζες και
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα.»
(γ) Με τη διαγραφή της λέξης «ξένο» από την
πρόταξη αυτού (πρώτη γραµµή).
(δ) Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού της
λέξης «ξένο».
Τροποποίηση
του άρθρου 36
του βασικού νόµου.

30.

Το άρθρο 36 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη
διαγραφή από τα εδάφια (1) και (2) αυτού της λέξης
«ξένο».
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Τροποποίηση

31.

Το άρθρο 37 του βασικού νόµου διαγράφεται.

32.

Το άρθρο 39 του βασικού νόµου τροποποιείται ως

του άρθρου 37
του βασικού νόµου.

Τροποποίηση
του άρθρου 39
του βασικού
νόµου.

ακολούθως:
(α) Με την αναρίθµηση του υφιστάµενου εδαφίου (1)
σε εδάφιο (2)·
(β) Με την αναρίθµηση των υφιστάµενων εδαφίων (2)
και (3) σε (3) και (4) αντίστοιχα·
(γ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου κειµένου
ως εδαφίου (1):
«(1) Για τη διεξαγωγή των εργασιών της, η Τράπεζα
δύναται να ανοίγει λογαριασµούς υπέρ πιστωτικών
ιδρυµάτων, δηµόσιων οργανισµών και άλλων φορέων
της αγοράς, και να δέχεται περιουσιακά στοιχεία,
περιλαµβανοµένων

τίτλων

υπό

µορφή

λογιστικής

εγγραφής, ως ασφάλεια».
(δ) Με την αντικατάσταση της πρόταξης του νέου
εδαφίου (2) µε την ακόλουθη νέα πρόταξη:
«(1) Προς επίτευξη των στόχων της και την εκτέλεση
των αρµοδιοτήτων της, η Τράπεζα δύναται-»·
(ε) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του
νέου εδαφίου (2) της φράσης «τις τράπεζες και µε άλλα
εξουσιοδοτηµένα οικονοµικά ιδρύµατα» µε τη φράση
«πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους φορείς της αγοράς».
(στ) Με την τροποποίηση του νέου εδαφίου (3) ως
ακολούθως:
(i) Με την αρίθµηση του υφιστάµενου κειµένου του
νέου εδαφίου (3) σε παράγραφο (α) και την προσθήκη
στην αρχή της πρότασης της φράσης «Τηρουµένων των
διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, η»·
(ii) Με την αντικατάσταση της φράσης «τράπεζες και
µε άλλα εξουσιοδοτηµένα οικονοµικά ιδρύµατα» µε τη
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φράση «πιστωτικά ιδρύµατα»·
(iii) Mε την προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου
(α) του ακόλουθου νέου κειµένου ως παραγράφου (β):
«(β) Αναφορικά µε δάνεια, χορηγήσεις ή επενδύσεις
πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλων φορέων της αγοράς,
η Τράπεζα δύναται να καθορίζει, µεταξύ άλλων:
(i)

τους σκοπούς, για τους οποίους τέτοιες
πράξεις είναι δυνατό να διενεργηθούν·

(ii)

το ανώτατο όριο λήξης ή στην περίπτωση
δανείων,

χορηγήσεων

επιστολών

τον

τύπο

ή
και

πιστωτικών
το ποσό

της

απαιτούµενης εξασφάλισης·
(iii)

όρια για οποιαδήποτε κατηγορία δανείων,
χορηγήσεων

και

επενδύσεων

ή

για

το

οφειλόµενο ολικό ποσό».
Τροποποίηση

33.

του άρθρου 39

Το άρθρο 39 του νόµου τροποποιείται –
(α) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (β)

του βασικού

του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «µε επαρκή

νόµου.

εξασφάλιση προκειµένου για δάνεια ή άλλες συναφείς
χρηµατοδοτικές πράξεις»·
(β) Με τη διαγραφή της επιφύλαξης του εδαφίου (2)
αυτού·
(γ) Με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου
(3).
Τροποποίηση
του άρθρου 40
του βασικού
νόµου.

34.

Το άρθρο 40 του βασικού νόµου τροποποιείται –
(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως
ακολούθως:
(i)

Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α)
αυτού της φράσης «και εξουσιοδοτηµένα
οικονοµικά ιδρύµατα»·

(ii)

Με τη διαγραφή από την παράγραφο (β)
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αυτού της φράσης «και άλλα εξουσιοδοτηµένα
οικονοµικά ιδρύµατα»·
(iii)

Με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) αυτού
της

φράσης

«και

εξουσιοδοτηµένων

οικονοµικών ιδρυµάτων»·
(iv)

Με τη διαγραφή από την επιφύλαξη της
παραγράφου (γ) αυτού της φράσης «και των
εξουσιοδοτηµένων οικονοµικών ιδρυµάτων».

(β) Με τη διαγραφή των παραγράφων (α) και (γ)
καθώς και της επιφύλαξης της παραγράφου (γ) του
εδαφίου (1) αυτού·
(γ) Με την αναρίθµηση της παραγράφου (β) του
εδαφίου (1) σε παράγραφο (α)·
(δ) Με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του
εδαφίου (1) αυτού της λέξης «σαν» (δεύτερη γραµµή) µε
τη λέξη «ως» και την αντικατάσταση της λέξης
«κυµαινόµενων»

(δεύτερη

γραµµή)

µε

τη

λέξη

«κυµαινοµένων».
(ε) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού.
Τροποποίηση
του άρθρου 41
του βασικού
νόµου.

35.

Το άρθρο 41 του βασικού νόµου τροποποιείται –
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της
φράσης

«τις

τράπεζες

και

τα

εξουσιοδοτηµένα

οικονοµικά ιδρύµατα» µε τη φράση «τα πιστωτικά
ιδρύµατα»·
(β) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των
λέξεων «ελάχιστες υποχρεωτικές καταθέσεις» (τρίτη
γραµµή) µε τις λέξεις «ελάχιστα αποθεµατικά»·
(γ) Με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως
ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση των λέξεων «ελάχιστων
υποχρεωτικών καταθέσεων» µε τις λέξεις
«ελάχιστων αποθεµατικών»·
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(ii)

Με την αρίθµηση του υφιστάµενου κειµένου
του εδαφίου (2) σε παράγραφο (α) του
εδαφίου (2)·

(iii)

Με

την προσθήκη

του ακόλουθου

νέου

κειµένου ως παραγράφου (β):
«(β) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας
της παραγράφου (α), η Τράπεζα δύναται να καθορίζει
µε την έκδοση οδηγιών τους λεπτοµερείς κανόνες
εφαρµογής

της

υποχρέωσης

τήρησης

ελάχιστων

αποθεµατικών, συµπεριλαµβανοµένων των πιο κάτω:
(i)

το πεδίο εφαρµογής της υποχρέωσης τήρησης
ελάχιστων αποθεµατικών·

(ii)

τους κανόνες υπολογισµού και προσδιορισµού
των ελάχιστων αποθεµατικών, νοουµένου ότι
η

βάση

υπολογισµού

αποθεµατικών

τους

θα

των

ελάχιστων

αποτελείται

από

υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων που
απορρέουν από την αποδοχή κεφαλαίων και
οι µέγιστοι συντελεστές µεταξύ των ελάχιστων
αποθεµατικών και της βάσης της δεν θα
ξεπερνούν το δέκα τοις εκατό·
(iii)

τον τόκο που θα καταβάλλεται επί των
τηρουµένων υποχρεωτικών αποθεµατικών.»

(δ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) µε το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3) (α) Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυµα δεν
συµµορφωθεί µε την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων
αποθεµατικών, η Τράπεζα δύναται να καθορίσει µέσω
οδηγιών της:
(i) την υποχρέωση διενέργειας πρόσθετων µη
τοκοφόρων καταθέσεων έως και το τριπλάσιο του
ποσού των ελάχιστων αποθεµατικών το οποίο το
πιστωτικό ίδρυµα παρέλειψε να τηρήσει, ή·
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(ii) χρηµατική ποινή υπολογιζόµενη ως τόκος επί του
ποσού

των

ελάχιστων

αποθεµατικών

που

το

πιστωτικό ίδρυµα παρέλειψε να τηρήσει, µε ανώτατο
επιτόκιο 5 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το
επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης
της Τράπεζας.
(β) Σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυµα συνεχίζει
να

µην

συµµορφώνεται,

η

Τράπεζα

δύναται

επιπροσθέτως να απαγορεύσει στο πιστωτικό ίδρυµα
την αποδοχή νέων καταθέσεων, τη χορήγηση νέων
δανείων ή την παροχή νέων χορηγήσεων.»
Τροποποίηση

36.

του άρθρου 41

Το άρθρο 41 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάστασή του µε το ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόµου.

«41.-

Τα

ελάχιστα

αποθεµατικά

τηρούνται

στην

Τράπεζα βάσει των κανόνων που εκάστοτε ισχύουν στο
πλαίσιο

του

Ευρωπαϊκού

Συστήµατος

Κεντρικών

Τραπεζών.»
Τροποποίηση

37.

του άρθρου 42

Το άρθρο 42 του βασικού νόµου τροποποιείται ως
ακολούθως:

του βασικού

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού µε

νόµου.

τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: «Αξιόγραφα»·
(β) Με την αντικατάσταση του άρθρου 42 µε το
ακόλουθο νέο άρθρο:
«42. Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει αξιόγραφα για
σκοπούς παρέµβασης στην αγορά χρήµατος».
Τροποποίηση
του άρθρου 43
του βασικού
νόµου.

38.

Το άρθρο 43 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάσταση της φράσης «µέχρι 42» µε τη φράση
«και 41».
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Τροποποίηση

39.

του άρθρου 44

Το άρθρο 44 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη
διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «και

του βασικού

εξουσιοδοτηµένα οικονοµικά ιδρύµατα»

νόµου.

40.

Το άρθρο 44 του βασικού νόµου διαγράφεται.

41.

Ο βασικός νόµος τροποποιείται (α) Με την προσθήκη αµέσως µετά το άρθρο 44
αυτού του ακόλουθου τίτλου:
«ΜΕΡΟΣ VII – ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ»
(β) Με την προσθήκη αµέσως µετά το άρθρο 47
αυτού του ακόλουθου τίτλου:
«ΜΕΡΟΣ VIII – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ»
(γ) Με την αναρίθµηση των υφιστάµενων Μερών VII,
VIII, IX, X, XI, και XII σε IX, X, XI, XII, XIII και XIV.

Τροποποίηση

42.

Το άρθρο 45 του βασικού νόµου διαγράφεται.

43.

Το άρθρο 46 του βασικού νόµου τροποποιείται ως

του άρθρου 46

ακολούθως:

του βασικού

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της

νόµου.

φράσης

«και

εξουσιοδοτηµένων

οικονοµικών

ιδρυµάτων»·
(β) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού µε το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2) Η Τράπεζα δύναται κατά την κρίση της να
καταβάλλει τόκο σε καθοριζόµενες καταθέσεις που
γίνονται

από

τράπεζες,

εξαιρουµένων

των

αποθεµατικών που τηρούνται στην Τράπεζα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 41».
(γ) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού της
φράσης «ή εξουσιοδοτηµένα οικονοµικά ιδρύµατα».
Τροποποίηση

44.

Το άρθρο 47 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη

του άρθρου 47
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του βασικού

διαγραφή από αυτό της φράσης «και εξουσιοδοτηµένα

νόµου.

Τροποποίηση
του άρθρου 48
του βασικού

οικονοµικά ιδρύµατα».
45.

Το άρθρο 48 του βασικού νόµου τροποποιείται ως
ακολούθως:

νόµου.

(α) (i) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του
εδαφίου (1) αυτού της λέξης «εποπτεία» µε τη
λέξη «επίβλεψη»·
(ii) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του
εδαφίου αυτού της φράσης «, τα οποία
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας»·
(β)

Το

εδάφιο

(2)

αυτού

τροποποιείται

ως

ακολούθως:
(i)

Με την προσθήκη στην αρχή αυτού της φράσης
«Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 5Α,
και των κανόνων που εκάστοτε ισχύουν στο
πλαίσιο

του

Ευρωπαϊκού

Συστήµατος

Κεντρικών Τραπεζών,»·
(ii)

Με την αντικατάσταση της λέξης «εποπτεία» µε
τη λέξη «επίβλεψη».

(γ) Με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού ως
ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση της λέξης «εποπτεία»
(τέταρτη γραµµή) µε τη λέξη «επίβλεψη»·

(ii) Με τη διαγραφή της φράσης «δηµοσίευσή της
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και
παράλληλη»·
(iii) Με τη διαγραφή της φράσης «δηµοσίευση και
στην» (τελευταία γραµµή)·
(iv) Με

την

προσθήκη

της

ακόλουθης

πρότασης στο τέλος του εδαφίου (3):
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νέας

«Η σχετική απόφαση της Τράπεζας δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.».
(δ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού µε το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(4) (α) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται
ότι µέλος ή διαχειριστής συστήµατος πληρωµών και
διακανονισµού συναλλαγών που βρίσκεται υπό την
επίβλεψη της Τράπεζας παραλείπει να συµµορφωθεί µε
οποιοδήποτε όρο λειτουργίας του συστήµατος αυτού, η
Τράπεζα έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο,
το οποίο δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες
ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης.
(β) Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης η Τράπεζα
δύναται, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, να
επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο το οποίο δεν υπερβαίνει
τις διακόσιες χιλιάδες λίρες.
(γ) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής του κατά
το παρόν άρθρο επιβαλλόµενου από την Τράπεζα
διοικητικού προστίµου, η Τράπεζα λαµβάνει δικαστικά
µέτρα και εισπράττει το οφειλόµενο ποσό ως αστικό
χρέος οφειλόµενο προς τη ∆ηµοκρατία».
Τροποποίηση
του άρθρου 49
του βασικού
νόµου.

46.

Το άρθρο 49 του βασικού νόµου τροποποιείται –
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού µε
το ακόλουθο νέο κείµενο:
«(1) (α) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3),
η Τράπεζα δεν επιτρέπεται να παρέχει προκαταβολές ή
οποιαδήποτε άλλη πιστωτική διευκόλυνση σε κοινοτικά
όργανα ή οργανισµούς, την Κυβέρνηση, επαρχιακές,
τοπικές ή άλλες δηµόσιες αρχές, νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιες επιχειρήσεις.
(β) Περαιτέρω, η Τράπεζα δεν επιτρέπεται να
αγοράζει απευθείας τίτλους των αναφερόµενων στο
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εδάφιο (1) οργανισµών ή φορέων κατά την έκδοσή
τους».
(β) Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού της
φράσης «στην Κυβέρνηση».
(γ) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού της
φράσης «και εξουσιοδοτηµένα οικονοµικά ιδρύµατα»
(πρώτη και δεύτερη γραµµή) και της φράσης «και άλλα
εξουσιοδοτηµένα

οικονοµικά

ιδρύµατα»

(τρίτη

και

τέταρτη γραµµή).
Τροποποίηση

47.

του άρθρου 51

Το άρθρο 51 του βασικού νόµου τροποποιείται µε
τη διαγραφή από την επιφύλαξη της παραγράφου (α)

του βασικού

αυτού της φράσης «ή εξουσιοδοτηµένα οικονοµικά

νόµου

ιδρύµατα».
Τροποποίηση

48.

του άρθρου 54

Το άρθρο 54 του βασικού νόµου τροποποιείται µε
την προσθήκη της ακόλουθης φράσης και του κόµµατος

του βασικού

στην αρχή του εδαφίου (2) αυτού:

νόµου

«Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 105,
παράγραφος 4, της Συνθήκης, για»
Τροποποίηση

49.

του άρθρου 55

Το άρθρο 55 του βασικού νόµου τροποποιείται–
(α) Με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (2)

του βασικού

αυτού, της φράσης «Τηρουµένων των διατάξεων του

νόµου.

άρθρου 108 της Συνθήκης και των άρθρων 10.4 και 38
του Καταστατικού, ο».
50.

Το άρθρο 56 του βασικού νόµου τροποποιείται µε
την αντικατάσταση των λέξεων «δεκαπέντε εκατοµµύρια
λίρες» στο εδάφιο (1) αυτού µε τις λέξεις «τριάντα
εκατοµµύρια ευρώ».

51.

Το άρθρο 57 του βασικού νόµου τροποποιείται –

23

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της
φράσης «οι οποίες καθορίζονται από το Συµβούλιο, το
οποίο για το σκοπό αυτό λαµβάνει υπόψη και εφαρµόζει
στο βαθµό που είναι δυνατό να εφαρµοσθούν τις αρχές
που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα» µε τη
φράση «που εκάστοτε ισχύουν για το Ευρωπαϊκό
Σύστηµα

Κεντρικών

Τραπεζών,

όπως

αυτές

καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα»·
(β) Με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού
κόµµατος «,» µετά τις λέξεις «και δηµοσιεύει».
52.

Το άρθρο 60 του βασικού νόµου τροποποιείται –
(α)

Με

την

αντικατάσταση

της

φράσης

«εγκεκριµένους ανεξάρτητους» στο εδάφιο (1) αυτού µε
τη φράση «ανεξάρτητους εξωτερικούς» και
(β)

Με

τη

διαγραφή

του

κόµµατος

και

την

αντικατάσταση της φράσης στο εδάφιο (1) «οι οποίοι
διορίζονται από το Συµβούλιο κατόπιν συνεννόησης µε
τον Υπουργό» µε τη φράση «σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 27 του Καταστατικού».
53.

Το άρθρο 63 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη
διαγραφή από αυτό της φράσης και του κόµµατος
«εξουσιοδοτηµένα οικονοµικά ιδρύµατα,».

Τροποποίηση
του άρθρου 64
του βασικού
νόµου.

54.

Το άρθρο 64 του βασικού νόµου τροποποιείται –
(α) Με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (1) της
φράσης «Επιφυλασσοµένης της υποχρέωσης παροχής
στατιστικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού και
της κατ’ εφαρµογήν του εκδιδοµένης συµπληρωµατικής
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η»·
(β) Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1)

24

αυτού του κόµµατος και της φράσης «, καθώς και των
χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών των επί µέρους
τοµέων της οικονοµίας»·
(γ) Με την αναρίθµηση του κειµένου του εδαφίου (1)
σε παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και την προσθήκη
της ακόλουθης νέας παραγράφου (β):
«(β) Οι αναφερόµενοι στο άρθρο 63 οργανισµοί και
πρόσωπα οφείλουν χωρίς δικαίωµα επίκλησης του
τραπεζικού ή άλλου απορρήτου, να παρέχουν στην
Τράπεζα,

τα

αναφερόµενα

στην

παράγραφο

(α)

στοιχεία και πληροφορίες»·
(δ) Με τη διαγραφή του εδαφίου (6)·
(ε) Με την αναρίθµηση των παραγράφων (α) και (β)
του εδαφίου (7) σε (α) και (β) του εδαφίου (6).
Προσθήκη νέου

55.

άρθρου στο

Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη
του ακόλουθου νέου άρθρου 64Α:

βασικό νόµο.

«64Α Σε περίπτωση που η Τράπεζα κατά την
άσκηση της αρµοδιότητάς της για συλλογή στοιχείων
και πληροφοριών διαπιστώνει παράβαση των κατά το
παρόν µέρος υποχρεώσεων για παροχή στοιχείων και
πληροφοριών και στην έκταση που δεν προβλέπεται
αποκλειστική αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας να επιβάλλει κυρώσεις, ο ∆ιοικητής δύναται,
αφού

προηγουµένως

ακούσει

το

ενδιαφερόµενο

πρόσωπο, να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες λίρες και, σε περίπτωση
που

η

παράβαση

συνεχίζεται,

να

επιβάλλει

επιπρόσθετα, διοικητικό πρόστιµο που δεν υπερβαίνει
τις πεντακόσιες λίρες για κάθε ηµέρα για την οποία
συνεχίζεται η παράβαση.»
Τροποποίηση

56.

Το άρθρο 65 του βασικού νόµου τροποποιείται:

του άρθρου 65
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του βασικού

(i)

Mε την προσθήκη, µετά τις λέξεις «προς

νόµου.

τούτο πρόβλεψη» της φράσης και του
κόµµατος

«και

στην

έκταση

που

δεν

προβλέπεται αποκλειστική αρµοδιότητα της
Ευρωπαϊκής

Κεντρικής

Τράπεζας

να

επιβάλλει κυρώσεις,»·
(ii)

Με την προσθήκη µετά τη λέξη «τιµωρείται»
της

φράσης

«µε

φυλάκιση

που

δεν

υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή».
Προσθήκη νέου

57.

άρθρου στο νόµο.

Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη του
ακόλουθου νέου άρθρου 66Α:
«66Α. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οι οποίες
περιλαµβάνουν ειδική προς τούτο πρόβλεψη, σε
περίπτωση

κατά

την

οποία

πρόσωπο

δεν

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου
και/ή των δυνάµει αυτού εκδιδοµένων οδηγιών, ο
∆ιοικητής, δύναται στην έκταση που δεν προβλέπεται
αποκλειστική αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας να επιβάλλει κυρώσεις, αφού προηγουµένως
ακούσει

το

ενδιαφερόµενο

µέρος,

να

επιβάλλει

κυρώσεις.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,
«κύρωση»

περιλαµβάνει

σύσταση,

προειδοποίηση,

καθώς επίσης και επιβολή διοικητικού προστίµου που
δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες.»
Προσθήκη νέου
άρθρου στο νόµο.

58.

Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη του
ακόλουθου νέου άρθρου 72Α:
«72Α. Οδηγίες, πράξεις και αποφάσεις της Επιτροπής
Νοµισµατικής Πολιτικής η οποία είχε ιδρυθεί και
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λειτουργούσε δυνάµει του περί της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου Νόµου του 2002, οι οποίες εκδόθηκαν
µέχρι την ηµεροµηνία κατάργησης της εν λόγω
Επιτροπής διατηρούν την ισχύ τους µέχρις ότου
τροποποιηθούν ή ανακληθούν από το Συµβούλιο».
59.

Το Παράρτηµα του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη
διαγραφή από την πρώτη παράγραφο αυτού της
φράσης «,µέλους της Επιτροπής».

60.

(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο
παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσής

του

στην

Επίσηµη

Εφηµερίδα

της

∆ηµοκρατίας.
(2) Ανεξάρτητα από της διατάξεις του εδαφίου (1), οι
τροποποιήσεις στα άρθρα 2(δ), 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15(β) και (γ), 16, 19, 20, 21(β), 22, 23, 24(β),
25(β) και (γ), 26, 27(α)(i) και 27(β)(i), 28(α) και (γ)(i),
29(α), 31, 33, 34(β), (γ) και (ε), 36, 40, 43(β), 45(β)(i),
49, 50, 51, 52, 58 και 59 ενσωµατώνονται στους περί
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµους και τίθενται σε
ισχύ από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ από την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
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