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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2015 

 

Προοίμιο.  Για σκοπούς: 

   

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της ΕΕ: 

L 173,  

21.6.2014, 

σ. 349. 

 (α) Εναρμόνισης με το Άρθρο 92 της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για 

τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση 

της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ 

(αναδιατύπωση)», και 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: 

L 174, 

1.7.2011, 

σ. 1. 

 (β) εκ νέου εναρμόνισης με το Άρθρο 33, παράγραφος 4, τέταρτο 

εδάφιο, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους 

διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για 

την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ 

και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 

1095/2010», 

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 56(Ι) του 2013 

8(Ι) του 2015. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαχειριστών 

Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των 

Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμους του 

2013 και 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 

Νόμοι του 2013 έως (Αρ. 2) του 2015. 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.   Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

τροποποίηση στο εδάφιο (1) αυτού, του ορισμού του όρου «κράτος 

μέλος υποδοχής» ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση της άνω τελείας της παραγράφου (στ) 

αυτού, με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά του 

συνδέσμου «ή»∙ και 

   

  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (στ), της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (1): 

  

  «(ζ) το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους 

καταγωγής, στο οποίο ΔΟΕΕ της ΕΕ παρέχει τις υπηρεσίες 

που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6∙». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 41  

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α)  Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

   

  «Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ 

εγκατεστημένου σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία 

και για την παροχή υπηρεσιών σε κράτος μέλος άλλο από τη 

Δημοκρατία, από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.»· 

   

  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

   

  «(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται, άμεσα ή μέσω 

υποκαταστήματος - 
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   (α) να διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε 

κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, υπό τον 

όρο ότι η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ καλύπτει τη 

διαχείριση αυτού του τύπου ΟΕΕ∙ και 

    

   (β) να παρέχει σε κράτος μέλος άλλο από τη 

Δημοκρατία τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 

εδάφιο (6) του άρθρου 6 και τις οποίες καλύπτει η 

άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ.»∙ και 

    

  (γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

   

  «(2) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος προτίθεται να 

διαχειριστεί για πρώτη φορά ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε 

κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία ή/και να παρέχει σε 

κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία της υπηρεσίες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6, διαβιβάζει στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες: 

    

   (α) το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να 

διαχειριστεί άμεσα τον ΟΕΕ ή/και να εγκαταστήσει 

υποκατάστημα ή/και να παρέχει τις υπηρεσίες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6∙  

    

   (β) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο 

αναφέρονται συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που 

προτίθεται να παρέχει ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας 

ή/και οι ΟΕΕ τους οποίους σκοπεύει να 

διαχειρίζεται.». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 42  

4.  Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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του βασικού 

νόμου. 

  (α)  Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

   

  «Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της Δημοκρατίας και 

για την παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ 

άλλου κράτους μέλους.»· 

   

  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

   

  «(1) ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους, που έχει λάβει άδεια 

σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, επιτρέπεται, άμεσα ή 

μέσω υποκαταστήματος -  

    

   (α) να διαχειρίζεται ΟΕΕ της Δημοκρατίας, υπό τον 

όρο ότι η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ καλύπτει τη 

διαχείριση αυτού του τύπου ΟΕΕ∙ και 

    

   (β) να παρέχει στη Δημοκρατία τις υπηρεσίες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6 και τις 

οποίες καλύπτει η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ.»∙ 

και 

    

  (γ)  με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «προτίθεται να διαχειριστεί για πρώτη φορά ΟΕΕ 

της Δημοκρατίας», της φράσης «ή/και να παρέχει στη 

Δημοκρατία για πρώτη φορά τις υπηρεσίες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6». 
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