Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 137(Ι)/2018
Αρ. 4674, 30.11.2018
Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 137(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2009 ΕΩΣ 2016
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
73(Ι) του 2009
5(I) του 2012
65(Ι) του 2014
135(Ι) του 2015
109(Ι) του 2016.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου Νόμους του 2009 έως 2016 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου Νόμοι του 2009 έως 2018.

Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού
της λέξης «πενταμελές» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «επταμελές» και την αντικατάσταση της λέξης
«τρία» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «πέντε».

Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού της
λέξης «τρία» (πρώτη γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 15
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού
της φράσης: «Για όλα τα μέλη της Επιτροπής» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Καθόσον αφορά τον
Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής».

Τροποποίηση
του άρθρου 17
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ)
αυτού της λέξης «τριών» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη «πέντε».

Τροποποίηση
του άρθρου 18
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 23Α.

6. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού της λέξης «δύο» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη
«τέσσερα»·

(β)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (8) αυτού της λέξης «δύο»
(πρώτη γραμμή), με τη λέξη «τέσσερα».

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 23 αυτού του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Επιτροπή
Ελέγχου.

Τροποποίηση
του άρθρου 25
του βασικού
νόμου.

23Α. Καθιδρύεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη
του Συμβουλίου οριζόμενα από το Συμβούλιο της Επιτροπής, εξαιρουμένου του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου, της οποίας οι αρμοδιότητες και λειτουργία
καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Επιτροπής.».

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 25 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την τροποποίηση της παραγράφου (γ) αυτού, ώστε το κείμενο αυτής να
μετατραπεί σε υποπαράγραφο (i) και αμέσως μετά να προστεθούν οι ακόλουθες νέες
υποπαραγράφοι:
«(ii)

να συλλέγει πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και έντυπα από πρόσωπα
που εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής αναφορικά με τη

διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και τη διαχείριση κινδύνων και
οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση η Επιτροπή δυνατό να χρειαστεί. και
(iii)

η Επιτροπή, με σχετική εγκύκλιο, δύναται να καθορίζει τη διαδικασία
συλλογής των πληροφοριών, στοιχείων, εγγράφων και εντύπων που
αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii), καθώς και οτιδήποτε σχετικό με το
θέμα αυτό.»∙

(β)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (στ) αυτού της λέξης «και» (δεύτερη γραμμή),
με το σημείο του κόμματος και την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «πειθαρχικές
ποινές» της φράσης «και άλλα διοικητικά μέτρα».

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιη) αυτού της ακόλουθης νέας
παραγράφου:
«(ιθ) να εκδίδει οδηγίες για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή
είναι δεκτικό καθορισμού ή διευκρίνισης για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου
και της κειμένης νομοθεσίας.».

Τροποποίηση
του άρθρου 35
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 37
του βασικού
νόμου.

9. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «δικαιολογείται η επιβολή διοικητικού
προστίμου» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή άλλου διοικητικού μέτρου».

(β)

με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «επιβολή διοικητικού προστίμου» (τέταρτη
γραμμή), της φράσης «ή άλλου διοικητικού μέτρου».

10. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού αμέσως μετά τη φράση «Διοικητικό
πρόστιμο» του σημείου του κόμματος και της φράσης «διοικητικά μέτρα».

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(1Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), η Επιτροπή επιβάλλει τις
διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται στις πράξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των οποίων η Επιτροπή ορίζεται ως αρμόδια
αρχή είτε δυνάμει των εν λόγω πράξεων είτε δυνάμει γνωστοποίησης του
Υπουργού.»∙

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(5)(α) Η Επιτροπή σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι πρόσωπο δεν
συμμορφώνεται με την εγκύκλιο που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της
υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 25, δύναται να
του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων
χιλιάδων ευρώ (€200.000), καθώς και διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το
ποσό των πεντακοσίων ευρώ (€500) για κάθε ημέρα συνέχισης άρνησης
συμμόρφωσης ή άλλης παράβασης.
(β) Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€400.000), καθώς και διοικητικό
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000) για κάθε ημέρα
συνέχισης άρνησης συμμόρφωσης ή άλλης παράβασης.».

Τροποποίηση
του άρθρου 38
του βασικού
νόμου.

11. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού αμέσως μετά τη φράση «διοικητικού
προστίμου» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή άλλου διοικητικού μέτρου»·

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού αμέσως μετά τη φράση «επιβολή διοικητικού
προστίμου» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή άλλου διοικητικού μέτρου».

(γ)

Τροποποίηση
του άρθρου 56
του βασικού
νόμου.

με την προσθήκη στο εδάφιο (7) αυτού αμέσως μετά τη φράση «επιβολής διοικητικού
προστίμου» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή λήψης άλλου διοικητικού μέτρου».

12. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού αμέσως μετά τη φράση «Έκδοση οδηγιών»,
της φράσης «και εγκυκλίων»·

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για
την έκδοση οδηγιών, η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες για τη ρύθμιση
οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή διευκρίνισης για
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας.»·

(γ)

με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού·

(δ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3) Η Εγκύκλιος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (iii)
της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 25, τίθεται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά σε αυτή.»·

(ε)

με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(4) Μη συμμόρφωση προς οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδονται από την
Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας
επισύρει τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

