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 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 90 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L319, 
05.12.2007,  
σ.1. 

«Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για 
τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 
2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
242(Ι) του 2004 
94(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμους 
του 2004 και 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμοι του 2004 μέχρι 2009. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
εδαφίου στο 
άρθρο 3 αυτού.  

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3)  του άρθρου 3 αυτού, 
του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
   

 «…(Ι) του 2009. 
 (4) Όταν επιβάλλεται στον προμηθευτή υποχρέωση εκ των προτέρων πληροφόρησης 

του καταναλωτή δυνάμει του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του 2009, οι 
διατάξεις της παραγράφου (α), των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (β), 
των υποπαραγράφων (ii), (iii), (vi) και (vii) της παραγράφου (γ) και της 
υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (δ) του άρθρου 4 δεν εφαρμόζονται και 
εφαρμόζονται αντί αυτών οι διατάξεις των άρθρων 30 και 31 ή 35 έως 37, ανάλογα με 
την περίπτωση, του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του 2009.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου «Ο» στην αρχή της 
πρότασης  (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή του με τη φράση «Τηρουμένων των διατάξεων του 
εδαφίου (4) του άρθρου 3, ο». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
κατάργηση του 
άρθρου 16 
αυτού. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 16 αυτού.. 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 
...(Ι)  του 2009. 

 5.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Υπηρεσιών 
Πληρωμών Νόμου του 2009. 
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