ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ
(Αρ. 2) ΤΟΥ 2012»
Συνοπτικός
τίτλος.
200(Ι) του 2011
40(Ι) του 2012
49(Ι) του 2012.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαχείρισης
Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και
θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών
Κρίσεων Νόμους του 2011 έως (Αρ. 2) του 2012 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος

θα

αναφέρονται

μαζί

ως

οι

περί

της

Διαχείρισης

Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμοι του 2011 έως 2013.
Αντικατάσταση του
άρθρου 1 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 1 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρο 1:
«Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

τίτλος.

Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών
Νόμος του 2013.».

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή του σημείου (β) από τον ορισμό του όρου
«αρμόδιες εποπτικές αρχές» και την αναρίθμηση των
υφιστάμενων σημείων (γ) και (δ) σε σημεία (β) και (γ)
αντίστοιχα·
(β) με την αντικατάσταση του όρου «Κεντρικός Φορέας» και του
ορισμού του με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό:
22 του 1985 ««Κεντρικός Φορέας» ή «ΚΦ» έχει την
68 του 1987
190 του 1989 αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο
8 του 1992
22(Ι) του 1992 Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου·»·
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003

έννοια που
2 του περί

1

144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007
37(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009
85(Ι) του 2010
118(Ι) του 2011
130(Ι) του 2012
…….. του 2013.

με τη διαγραφή του όρου «Σχέδια» και του ορισμού αυτού∙

(γ)

(δ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Ταμεία» από
τον ακόλουθο νέο ορισμό:
««Ταμεία» σημαίνει:
(α)

το

Ταμείο

Προστασίας

Καταθέσεων

που

συστάθηκε δυνάμει του περί Σύστασης και
…. του 2013.

Λειτουργίας

Σχεδίου

για

την

Προστασία

Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και
Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013,
(β) το Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων
Ιδρυμάτων που συστάθηκε δυνάμει του περί

….. του 2013.

Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου για την
Προστασία

Καταθέσεων

και

Εξυγίανσης

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του
2013· και
Επίσημη
Εφημερίδα,
ΠαράρτημαΤρίτο(Ι):
25.02.2000
08.04.2004
24.07.2009.

(γ) το

Ταμείο

Προστασίας

Καταθέσεων

που

συστάθηκε δυνάμει των περί Συνεργατικών
Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου
Προστασίας Καταθέσεων) Θεσμών∙»·
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(ε)

με

τη

διαγραφή

του

όρου

«Ταμεία

Προστασίας

Καταθέσεων» και του ορισμού αυτού∙
(στ) με τη διαγραφή του όρου «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας» και του ορισμού αυτού∙
(ζ)

με

τη

διαγραφή

του

όρου

«υποδομές

των

χρηματοοικονομικών αγορών» και του ορισμού αυτού∙
(η) με τη διαγραφή του όρου «χρηματοοικονομική κρίση» και
του ορισμού αυτού∙
(θ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
««δευτεροβάθμιο

κεφάλαιο»

σημαίνει

χρέη

και

υποχρεώσεις χαμηλής εξασφάλισης·»·
««επηρεαζόμενα ιδρύματα» σημαίνει ιδρύματα με την
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί
… του 2013.

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του
2013·»·
««καλυπτόμενα ιδρύματα» σημαίνει ιδρύματα με την
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί
Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου για την Προστασία
Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο(Ι):
25.02.2000
08.04.2004
24.07.2009.

Ιδρυμάτων Νόμο του 2013, καθώς και μέλη, με την
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί
Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία
Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) Θεσμούς·»·
««ΣΚΤ/ΚΦ» σημαίνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
Λτδ (Κεντρικό Φορέα)·»· και
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««ΣΠΙ» σημαίνει τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα·».
«τίτλοι» σημαίνει τίτλους με την έννοια που αποδίδεται
στον όρο αυτό από τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών
και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013·»
Αντικατάσταση του
άρθρου 3 του
βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρο 3:
«Πεδίο

3. Ο παρών Νόμος ρυθμίζει την ανάθεση εξουσιών

εφαρμογής.

στο

Υπουργικό

στήριξης

σε

Συμβούλιο

προς

λήψη

χρηματοοικονομικούς

μέτρων

οργανισμούς,

κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας, εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Ο

χρηματοοικονομικός

στήριξης,

κατόπιν

οργανισμός

εισήγησης

της

αιτηθεί
Κεντρικής

Τράπεζας, από το Υπουργικό Συμβούλιο για να
διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του·
και
(β) σύμφωνα με σχετική αξιολόγηση που διενεργεί η
Κεντρική
… του 2013.

Τράπεζα,

η

εξυγίανση

χρηματοοικονομικού οργανισμού, δυνάμει των
προνοιών του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και
Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013 δύναται να
επιφέρει σοβαρότερές αρνητικές συνέπειες στη
σταθερότητα

του

χρηματοοικονομικού

συστήματος ή και θα συνεπαγόταν μεγαλύτερη
δημόσια δαπάνη από την εφαρμογή μέτρων
στήριξης δυνάμει του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση του
άρθρου 4 του
βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) (i) με την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου από την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(1) Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 3 του
παρόντος

Νόμου,

το

Υπουργικό

Συμβούλιο,

112(Ι) του 2002

ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί της Διαχείρισης

22(Ι) του 2004.

των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της
Δημοκρατίας Νόμου, κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής
Τράπεζας και νοουμένου ότι υπάρχει πρόνοια στον
προϋπολογισμό για τις αναγκαίες πιστώσεις-»·
(ii) με την αντικατάσταση της λέξης «στο» της υπόυπόπαραγράφου (β) της υποπαραγράφου (iii) της
παραγράφου (α) με τη λέξη «σε» ·

(iii) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης, μετά
την πρώτη επιφύλαξη της υποπαραγράφου (iii) της
παραγράφου (α):
«Νοείται περαιτέρω ότι, οι πρόνοιες των σημείων (α),
(γ) και (δ) ανωτέρω εφαρμόζονται τηρουμένων των
προνοιών

των

άρθρων

8

και

12Α

του

περί

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.».
(iv) με την αντικατάσταση των παραγράφων (β) και (γ) από
την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β)

δύναται

να

χορηγεί

κυβερνητικά

δάνεια

ή

εγγυήσεις έναντι κατάλληλου τιμήματος ή και να
καταβάλλει χορηγία στα Ταμεία για να τα υποβοηθήσει
στην εκπλήρωση της αποστολής τους, νοουμένου ότι
οι

διαχειριστικές

επιτροπές

των

Ταμείων

έχουν
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εξαντλήσει κάθε δυνατότητα άντλησης έκτακτων ή
συμπληρωματικών πόρων είτε από τα καλυπτόμενα ή
… του 2013.

επηρεαζόμενα ιδρύματα είτε από δανεισμό, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον περί Σύστασης και Λειτουργίας
Σχεδίου

για

την

Προστασία

Καταθέσεων

και

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου
του 2013 και τους περί Συνεργατικών Εταιρειών
(Σύσταση

και

Λειτουργία

Σχεδίου

Προστασίας

Καταθέσεων) Θεσμούς.»·
(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) (i) με την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου από την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(2) Η Κεντρική Τράπεζα, για τη διαμόρφωση της κατά
το εδάφιο (1) εισήγησής της, υποβάλλει έκθεση προς
το Υπουργικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων τα ακόλουθα:»·
(ii) με την αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας, στο τέλος
της παραγράφου (γ), με κόμμα· και
(iii) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων (δ)
και (ε) μετά την παράγραφο (γ):
«(δ)

την

βιωσιμότητας

αξιολόγηση
του

της

αιτούντος

μακροπρόθεσμης
χρηματοοικονομικού

οργανισμού, δεδομένης της λήψης μέτρων στήριξης
δυνάμει του παρόντος Νόμου,
(ε) τρέχοντα στοιχεία που ικανοποιούν τις πρόνοιες
των παραγράφων (β) ή (γ) του άρθρου 3 του παρόντος
Νόμου:».
Προσθήκη

νέου

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του νέου άρθρου 5
6

άρθρου 5 μετά το

μετά το άρθρο 4 του βασικού νόμου και την αναρίθμηση των

άρθρο

υφιστάμενων άρθρων 5 έως 17 αυτού σε 6 έως 18, ως ακολούθως:

4

βασικού νόμου.

του

«5. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται, εφόσον

Διαχείριση
υβριδικών

και

δευτεροβάθμιων
κεφαλαίων

πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων (α) και
(β) του άρθρου 3, κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής
Τράπεζας, να αποφασίσει τη διαχείριση των υβριδικών
και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων χρηματοοικονομικού
οργανισμού, που έχει λάβει ή που έχει αιτηθεί στήριξης
που

προνοείται

στην

υποπαράγραφο

(iii),

της

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, κατά
τρόπο που ορίζεται στο εδάφιο (4).
(2) Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει
του

εδαφίου

(1),

εξυπηρετεί

τους

ακόλουθους

σκοπούς:
(α) Tην αποκατάσταση της οικονομικής θέσης και την
κεφαλαιακή

επάρκεια

του

χρηματοοικονομικού

διασφάλιση

της

χρηματοοικονομικής

οργανισμού,
(β)

τη

σταθερότητας,
(γ) την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και
(δ) την προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας.
(3) Ο Υπουργός δύναται, μέσω διατάγματος που
εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 14, να
καθορίσει τον τρόπο διαχείρισης των υβριδικών και
δευτεροβάθμιων

κεφαλαίων

χρηματοοικονομικού

οργανισμού και όλες τις σχετικές με αυτό λεπτομέρειες,
περιλαμβανομένου του καθορισμού προκαταρκτικού
τιμήματος επαναγοράς και της αξίας μετατροπής των
κεφαλαίων

αυτών,

αφού

πεισθεί

ότι

μια

τέτοια

απόφαση είναι σύμφωνη με τους σκοπούς που
αναφέρονται στο εδάφιο (2).
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(4) Το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3)
είναι δεσμευτικό τόσο για το χρηματοοικονομικό
οργανισμό στον οποίο αναφέρεται όσο και για τους
κατόχους
κεφαλαίων

των
που

υβριδικών

και

επηρεάζονται

δευτεροβάθμιων
από

τον

τρόπο

διαχείρισης που καθορίζεται στο διάταγμα.
(5) Ο Υπουργός, για να καθορίσει τον τρόπο
διαχείρισης

των

υβριδικών

και

δευτεροβάθμιων

κεφαλαίων δύναται να λάβει υπόψη τα ακόλουθα
θέματα:
(α) Το ύψος των υβριδικών και δευτεροβάθμιων
κεφαλαίων του χρηματοοικονομικού οργανισμού σε
σχέση με τα περιουσιακά του στοιχεία,
(β) το ύψος και είδος των μέτρων στήριξης που έχουν
παρασχεθεί

ή

που

θα

παρασχεθούν

στο

χρηματοοικονομικό οργανισμό,
(γ) χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου
(β) το ύψος του μέτρου στήριξης που έχει παρασχεθεί
δυνάμει της υποπαραγράφου (iii), της παραγράφου (α),
του εδαφίου 1 του άρθρου 4,
(δ) το ύψος των μέτρων στήριξης σε σχέση με τον
ισολογισμό του χρηματοοικονομικού οργανισμού,
(ε)

τη

βιωσιμότητα

του

χρηματοοικονομικού

οργανισμού ελλείψει των μέτρων στήριξης,
(στ) την παρούσα και μελλοντική δυνατότητα του
χρηματοοικονομικού οργανισμού να προχωρήσει σε
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,
(ζ) τον πιθανό βαθμό στον οποίο οι κάτοχοι υβριδικών
και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων θα αποζημιωθούν σε
περίπτωση

εκκαθάρισης

του

χρηματοοικονομικού

οργανισμού εν απουσία στήριξης που προνοείται στην
υποπαράγραφο (iii), της παραγράφου (α), του εδαφίου
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1 του άρθρου 4 και
(η)

την

αποτελεσματικότητα

ή

πιθανή

αποτελεσματικότητα διαχείρισης των υβριδικών και
δευτεροβάθμιων κεφαλαίων του χρηματοοικονομικού
οργανισμού από τον ίδιο τον οργανισμό.

(6)

Οι

τρόποι

διαχείρισης

των

υβριδικών

και

δευτεροβάθμιων κεφαλαίων είναι:
(α) Η μετατροπή ολόκληρου ή μέρους των υβριδικών
και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων σε μετοχικό κεφάλαιο:
Νοείται

ότι

οι

δευτεροβάθμιων

κάτοχοι

των

κεφαλαίων

υβριδικών

της

ίδιας

και

τάξεως

τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και
(β) η εφαρμογή, μεταξύ άλλων, ενός ή περισσοτέρων
από τα ακόλουθα:
i) αναβολή, ακύρωση, αναστολή ή οποιαδήποτε
άλλη

διαφοροποίηση

των

όρων

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

έκδοσης,

των εν λόγω

υβριδικών και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων,
ii) επαναγορά έναντι συγκεκριμένου τιμήματος,
από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό των εν
λόγω υβριδικών και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων:
Νοείται ότι ο καθορισμός του τιμήματος που
αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) δεν λαμβάνει
υπόψη τη λήψη μέτρου στήριξης που προνοείται
στην υποπαράγραφο (iii), της παραγράφου (α),
του εδαφίου 1 του άρθρου 4 ή οποιασδήποτε
άλλης επένδυσης από τη Δημοκρατία.
Νοείται

περαιτέρω ότι

ο Υπουργός δύναται

να

απαιτήσει όπως ολόκληρο ή μέρος του τιμήματος
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χρησιμοποιηθεί

για

αγορά

μετοχών

του

χρηματοοικονομικού οργανισμού.
(7) Ο καθορισμός του τελικού τιμήματος επαναγοράς
και

της

αξίας

μετατροπής

των

υβριδικών

και

δευτεροβάθμιων κεφαλαίων γίνεται από ανεξάρτητο
οίκο με διεθνή εμπειρία, τον οποίο διορίζει ο Υπουργός
με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας.
(8) Ο Υπουργός, προτού προχωρήσει με την έκδοση
διατάγματος,

αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση στον

χρηματοοικονομικό οργανισμό με τον καθορισμένο
τρόπο διαχείρισης των υβριδικών και δευτεροβάθμιων
κεφαλαίων

του

εν

λόγω

οργανισμού

και

ο

χρηματοοικονομικός οργανισμός οφείλει, εντός δύο
ημερών, να ενημερώσει όλα τα θιγόμενα μέρη,
δίδοντάς τους τρείς μέρες από την ημερομηνία
ειδοποίησής τους για να υποβάλουν την έγκρισή τους
για εθελοντική συμμετοχή στην υλοποίηση του τρόπου
διαχείρισης που καθορίστηκε από τον Υπουργό.
Νοείται ότι σε περίπτωση που υπάρξει εθελοντική
συμμετοχή στην υλοποίηση του τρόπου διαχείρισης, ο
χρηματοοικονομικός οργανισμός και οι μέτοχοι του
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προς υλοποίηση
του

καθορισμένου

τρόπου

διαχείρισης,

περιλαμβανομένων αναγκαίων ψηφισμάτων προς το
σκοπό αυτό.
Νοείται περαιτέρω, ότι στην περίπτωση εθελοντικής
συμμετοχής, αυτή θεωρείται δεσμευτική τόσο για το
χρηματοοικονομικό
κατόχους

των

οργανισμό
υβριδικών

όσο
και

και

για

τους

δευτεροβάθμιων

κεφαλαίων.
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(9) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύψει
εθελοντική συμμετοχή όλων των θιγόμενων μερών ο
Υπουργός προχωρεί με την έκδοση διατάγματος
δυνάμει του εδαφίου (3) για την εφαρμογή του τρόπου
διαχείρισης που καθορίστηκε από τον Υπουργό.
(10) Το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης από
θιγόμενα μέρη του διατάγματος που εκδίδεται από τον
Υπουργό σχετικά με τη διαχείριση των υβριδικών και
δευτεροβάθμιων

κεφαλαίων

χρηματοοικονομικού

οργανισμού δεν επηρεάζεται.
(11) Οι κάτοχοι των υβριδικών και δευτεροβάθμιων
κεφαλαίων δεν δύνανται να ξεκινήσουν οποιαδήποτε
διαδικασία απαιτώντας την πληρωμή των εν λόγω
στοιχείων στη βάση μη εκπλήρωσης των όρων και
προϋποθέσεων της έκδοσής τους, αν οι όροι και
προϋποθέσεις αυτές έχουν επηρεαστεί από τον τρόπο
διαχείρισης που συμφωνήθηκε δυνάμει του εδαφίου (8)
και εθελοντικά συμμετείχαν σε αυτόν.
(12) Οι κάτοχοι των υβριδικών και δευτεροβάθμιων
κεφαλαίων δεν δύνανται να απαιτήσουν είτε από τον
χρηματοοικονομικό οργανισμό είτε από τη Δημοκρατία
οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση για ζημιές που
δυνατόν να έχουν υποστεί ως αποτέλεσμα της
εφαρμογής του τρόπου διαχείρισης που καθορίζεται με
το διάταγμα του Υπουργού.
(13) Σε περίπτωση εθελοντικής συμμετοχής, δυνάμει
του εδαφίου (8), ο τρόπος διαχείρισης των υβριδικών
και

δευτεροβάθμιων

κεφαλαίων,

ως

επίσης

και
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ενέργειες του χρηματοοικονομικού οργανισμού που
σκοπεύουν στην εφαρμογή του τρόπου αυτού, δεν
θεωρούνται λόγοι για μη εκπλήρωση ή πρόωρη λήξη
οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων του οργανισμού
αυτού.
(14)

Η

εφαρμογή

τροποποιεί,

του

αναστέλλει

τρόπου
ή

διαχείρισης

ακυρώνει

δεν

σχέσεις

του

χρηματοοικονομικού οργανισμού με τρίτα μέρη και δεν
δημιουργεί νέα δικαιώματα ή υποχρεώσεις έναντι των
μερών αυτών πέραν οποιωνδήποτε υποχρεώσεων
πιθανόν να προκύψουν από την εφαρμογή του εν
λόγω τρόπου διαχείρισης.
(15) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου ισχύουν
ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου
νόμου

ή

συμβατικής

υποχρέωσης

του

χρηματοοικονομικού οργανισμού και των προνοιών του
καταστατικού του.

Τροποποίηση του
άρθρου 5 του
βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) από την ακόλουθη
νέα παράγραφο (β):
«(β) εφαρμόζονται με γνώμονα την καλύτερη επίτευξη
των πιο κάτω στόχων:
(i) τη συνέχιση της παροχής κρίσιμων υπηρεσιών από
τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς,
(ii) την πρόληψη της δημιουργίας ή της εξάπλωσης
κινδύνων με πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στη
σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος,
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(iii) τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού στη
σταθερότητα

και

την

εύρυθμη

λειτουργία

του

χρηματοοικονομικού συστήματος,
(iv) την

προστασία

ελαχιστοποίηση

των
του

δημόσιων
κόστους

πόρων

στήριξης

με
για

την
τους

φορολογούμενους,
(v) την προστασία των καλυπτόμενων από τα Ταμεία
καταθέσεων·»·
(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (στ) και την αναρίθμηση των
παραγράφων που ακολουθούν.
Τροποποίηση

του

8. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου και ο πλαγιότιτλος του άρθρου

άρθρου

του

αυτού τροποποιούνται ως ακολούθως:

10

βασικού νόμου και
του

πλαγιότιτλου

αυτού.

(α) με την αντικατάσταση της λέξης «μετοχών» όπου
αυτή αναφέρεται με τη φράση «μετοχών, υβριδικών και
δευτεροβάθμιων κεφαλαίων»·
(β) με την αντικατάσταση της φράσης «οι οποίες» όπου
αυτή αναφέρεται με τη φράση «τα οποία»·
(γ) με την αντικατάσταση της λέξης «αυτές» όπου αυτή
αναφέρεται με τη λέξη «αυτά».
Τροποποίηση του

9. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο

άρθρου

άρθρο 13:

13

βασικού νόμου.

του

Ευθύνη

«13. (1) Η Κεντρική Τράπεζα, οι αρμόδιες εποπτικές

Κεντρικής

αρχές και οποιοσδήποτε σύμβουλος, ή λειτουργός της

Τράπεζας,

Κεντρικής Τράπεζας ή σύμβουλος, μέλος επιτροπής ή

αρμοδίων

λειτουργός των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σε

εποπτικών
αρχών

και

περίπτωση έγερσης αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής

λειτουργών

διαδικασίας για διεκδίκηση αποζημιώσεων ή άλλης

Υπουργείου

θεραπείας ή για επιβολή κύρωσης εναντίον του σχετικά

Οικονομικών και

13

άλλων

με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του κατά την

προσώπων.

άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της Κεντρικής
Τράπεζας ή των αρμοδίων εποπτικών αρχών δυνάμει
του

παρόντος

Νόμου

ή

δυνάμει

οποιωνδήποτε

κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των
διατάξεων

του

παρόντος

Νόμου

δεν

υπέχει

οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη
ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστη ή είναι
αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.
(2)

Ο Υπουργός και οποιοσδήποτε λειτουργός του

Υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση έγερσης
αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για
διεκδίκηση αποζημιώσεων ή άλλης θεραπείας ή για
επιβολή κύρωσης εναντίον του σχετικά με οποιαδήποτε
πράξη ή παράλειψή του κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων και ευθυνών του δυνάμει του παρόντος
Νόμου

ή

δυνάμει

οποιωνδήποτε

κανονισμών

ή

διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος Νόμου δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη
εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν
έγινε καλή τη πίστη ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής
αμέλειας:
Νοείται ότι το παρόν εδάφιο ισχύει για τους λειτουργούς
του Υπουργείου Οικονομικών και σε σχέση με την
τυχόν ιδιότητά τους ως διορισμένων δυνάμει του
παρόντος Νόμου μελών του διοικητικού συμβουλίου ή
της

Επιτροπείας

του

επωφελούμενου

χρηματοοικονομικού οργανισμού.
(3) Πρόσωπο που με οποιοδήποτε τρόπο διορίζεται
μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της Επιτροπείας
επωφελούμενου

χρηματοοικονομικού

οργανισμού,

καθώς και λειτουργοί του οργανισμού αυτού που
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ενεργούν κατόπιν οδηγιών του Διοικητικού Συμβουλίου
ή της Επιτροπείας του, σε περίπτωση έγερσης αγωγής,
αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για διεκδίκηση
αποζημιώσεων ή άλλης θεραπείας ή για επιβολή
κύρωσης εναντίον τους σχετικά με οποιαδήποτε πράξη
ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
και ευθυνών τους, η οποία πράξη ή παράλειψη έχει
λάβει χώραν κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την
οποία η Δημοκρατία κατέχει την πλειοψηφία των
μετοχών

του

επωφελούμενου

οργανισμού

που

παρέχουν δικαίωμα ψήφου ή διορίζει την πλειοψηφία
των μελών ή μελών που έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας
για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή της
Επιτροπείας, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη εκτός
αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε
καλή τη πίστη ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.
(4) Ανεξάρτητα και χωρίς επηρεασμό των προνοιών
των εδαφίων (1) έως (3) του παρόντος άρθρου, η
Δημοκρατία θα αποζημιώνει και καλύπτει κάθε νομικό ή
φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στα εν λόγω εδάφια
για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που τυχόν υφίσταται
σε σχέση με οποιαδήποτε αγωγή, αίτηση ή άλλη νομική
διαδικασία εναντίον του που αναφέρεται στα εδάφια (1)
έως (3), εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η
παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστη ή είναι αποτέλεσμα
σοβαρής αμέλειας.»

Τροποποίηση του

10. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται -

άρθρου 16 του
βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση της τελείας στην παράγραφο (γ) από
άνω τελεία· και
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(β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ):
«(δ) την εφαρμογή των προνοιών του περί Εξυγίανσης
……….

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013 και
τις δυνάμει του Νόμου αυτού εξουσίες και αρμοδιότητες
της Αρχής Εξυγίανσης.».

Διαγραφή του

11. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου διαγράφεται.

άρθρου 17 του
βασικού νόμου.
Αντικατάσταση
όρων και
φράσεων.

12. Όπου στον βασικό νόμο γίνεται αναφορά σε «μέλη των Ταμείων», ο
όρος

αυτός

αντικαθίσταται

με

αναφορά

σε

«καλυπτόμενα

επηρεαζόμενα ιδρύματα».
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ή

