ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Αναφορικά με προτεινόμενο νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Επενδυτικών
Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος» ‐
Νόμος που μεταφέρει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II) στο κυπριακό
δίκαιο
Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και
διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά, όσον αφορά τις
προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το παρόν έγγραφο για
σκοπούς υποβολής απόψεων.
Το Υπουργείο Οικονομικών προέβηκε στην ετοιμασία του προτεινόμενου νομοσχεδίου
με τίτλο «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων
Αγορών Νόμος» για σκοπούς εναρμόνισης με την 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.
Περαιτέρω πληροφορίες για τις νέες απαιτήσεις του νομοθετικού πακέτου που
περιλαμβάνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ και τον Κανονισμό 600/2014 αναφορικά με τις
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b0c3446d‐ccd0‐4505‐ade5‐
b244bef0f3d2
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.
Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια ή
απόψεις σας, σε Word format, μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση slivadiotou@cysec.gov.cy.

Λευκωσία, 15 Μαΐου 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΤΟΥ 2016
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προοίµιο
ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4

Συνοπτικός τίτλος
Ερµηνεία
Πεδίο εφαρµογής
Εξαιρέσεις από την εφαρµογή του Νόµου

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠΕΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Όροι και διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12
Άρθρο 13
Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 16
Άρθρο 17
Άρθρο 18
Άρθρο 19
Άρθρο 20
Άρθρο 21

Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
Περιεχόµενο της άδειας λειτουργίας
∆ιαδικασίες έγκρισης και απόρριψης αίτησης χορήγησης άδειας
λειτουργίας
Ανάκληση άδειας λειτουργίας
∆ιοικητικό συµβούλιο
Ρυθµίσεις ∆ιακυβέρνησης
Μέτοχοι και µέλη µε ειδικές συµµετοχές
Γνωστοποίηση σκοπούµενης απόκτησης συµµετοχής
Περίοδος αξιολόγησης
Αξιολόγηση
Συµµετοχή σε εγκεκριµένο σύστηµα αποζηµίωσης των
επενδυτών
Αρχικό κεφάλαιο
Οργανωτικές απαιτήσεις
Αλγοριθµικές συναλλαγές
∆ιαδικασία
διαπραγµάτευσης
και
οριστικοποίηση
των
συναλλαγών σε ΠΜ∆ και ΜΟ∆
Ειδικές απαιτήσεις για τους ΠΜ∆
Ειδικές απαιτήσεις για τους ΜΟ∆
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Όροι Λειτουργίας για τις ΚΕΠΕΥ
2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΜΗΜΑ 1
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 22
Άρθρο 23
Άρθρο 24

Τακτική επανεξέταση των όρων χορήγησης άδειας λειτουργίας
Γενικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή εποπτεία
Συγκρούσεις συµφερόντων
ΤΜΗΜΑ 2
∆ιατάξεις για την προστασία των επενδυτών

Άρθρο 25
Άρθρο 26
Άρθρο 27
Άρθρο 28
Άρθρο 29
Άρθρο 30
Άρθρο 31

Γενικές αρχές για την πληροφόρηση πελατών
Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συµβατότητας και
ενηµέρωση προς πελάτες
Παροχή υπηρεσιών µέσω άλλης ΚΕΠΕΥ
Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών µε τους πλέον ευνοϊκούς
για τον πελάτη όρους
Κανόνες χειρισµού των εντολών πελατών
Υποχρεώσεις των ΚΕΠΕΥ όταν ορίζουν συνδεδεµένους
αντιπροσώπους
Συναλλαγές µε επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους
ΤΜΗΜΑ 3
∆ιαφάνεια και ακεραιότητα της αγοράς

Άρθρο 32
Άρθρο 33

Έλεγχος της συµµόρφωσης µε τους κανόνες του ΠΜ∆ ή του
ΜΟ∆ και µε άλλες εκ του νόµου υποχρεώσεις
Αναστολή και διαγραφή χρηµατοοικονοµικών µέσων από τη
διαπραγµάτευση σε ΠΜ∆ ή ΜΟ∆
ΤΜΗΜΑ 4
Αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ

Άρθρο 34

Αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
∆ικαιώµατα των ΚΕΠΕΥ

Άρθρο 35
Άρθρο 36
Άρθρο 37
Άρθρο 38
Άρθρο 39

Ελευθερία
παροχής
επενδυτικών
υπηρεσιών
και
δραστηριοτήτων
Εγκατάσταση υποκαταστήµατος
Πρόσβαση σε ρυθµιζόµενες αγορές
Πρόσβαση στα συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµένου,
εκκαθάρισης και διακανονισµού και δικαίωµα επιλογής του
συστήµατος εκκαθάρισης
∆ιατάξεις για τα συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµένου,
εκκαθάρισης και διακανονισµού ως προς τους ΠΜ∆
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από ΕΠΕΥ τρίτων
χωρών
ΤΜΗΜΑ 1
Παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων µέσω της εγκατάστασης
υποκαταστήµατος
Άρθρο 40
Άρθρο 41
Άρθρο 42
Άρθρο 43

Εγκατάσταση υποκαταστήµατος
Υποχρέωση ενηµέρωσης
Χορήγηση της άδειας λειτουργίας
Παροχή υπηρεσιών µε αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη
ΤΜΗΜΑ 2
Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 44

Ανάκληση άδειας λειτουργίας
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙI: ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 45
Άρθρο 46
Άρθρο 47
Άρθρο 48
Άρθρο 49
Άρθρο 50
Άρθρο 51
Άρθρο 52
Άρθρο 53
Άρθρο 54
Άρθρο 55
Άρθρο 56
Άρθρο 57

Άδεια λειτουργίας και εφαρµοστέο δίκαιο
Απαιτήσεις που αφορούν το διοικητικό συµβούλιο του
διαχειριστή αγοράς
Προϋποθέσεις σχετικές µε τα πρόσωπα που ασκούν ουσιαστική
επιρροή στη διαχείριση της ρυθµιζόµενης αγοράς
Οργανωτικές απαιτήσεις
Ανθεκτικότητα
των
συστηµάτων,
µέτρα
διακοπής
διαπραγµάτευσης και ηλεκτρονική διαπραγµάτευση
Βήµα τιµής
Συγχρονισµός των ρολογιών εργασίας
Εισαγωγή χρηµατοοικονοµικών µέσων προς διαπραγµάτευση
Αναστολή διαπραγµάτευσης και διαγραφή χρηµατοοικονοµικών
µέσων σε ρυθµιζόµενη αγορά
Πρόσβαση σε ρυθµιζόµενη αγορά
Έλεγχος της συµµόρφωσης προς τους κανόνες της
ρυθµιζόµενης αγοράς και προς άλλες νόµιµες υποχρεώσεις
∆ιατάξεις για τα συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµένου,
εκκαθάρισης και διακανονισµού
Κατάλογος των ρυθµιζόµενων αγορών

ΤΙΤΛΟΣ ΙV: ΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ
Άρθρο 58

Όρια θέσεων και έλεγχοι για τη διαχείριση θέσεων σε παράγωγα
επί εµπορευµάτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Άρθρο 59

Αναφορά θέσης ανά κατηγορία κατόχου θέσης
ΤΙΤΛΟΣ V: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1
∆ιαδικασίες χορήγησης άδειας λειτουργίας για τους παρόχους υπηρεσιών
αναφοράς δεδοµένων
Άρθρο 60
Άρθρο 61
Άρθρο 62
Άρθρο 63
Άρθρο 64

Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
Περιεχόµενο της άδειας λειτουργίας
∆ιαδικασίες έγκρισης και απόρριψης αίτησης χορήγησης άδειας
λειτουργίας
Ανάκληση άδειας λειτουργίας
Απαιτήσεις για το διοικητικό συµβούλιο παρόχων υπηρεσιών
αναφοράς δεδοµένων
ΤΜΗΜΑ 2
Όροι για τους Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ

Άρθρο 65

Οργανωτικές απαιτήσεις
ΤΜΗΜΑ 3
Όροι για τους Π.Ε.∆Ε.ΣΥ

Άρθρο 66

Οργανωτικές απαιτήσεις
ΤΜΗΜΑ 4
Όροι για τους Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ

Άρθρο 67

Οργανωτικές απαιτήσεις
ΤΙΤΛΟΣ VΙ: ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Ορισµός, Εξουσίες και διαδικασίες προσφυγής

Άρθρο 68
Άρθρο 69
Άρθρο 70
Άρθρο 71
Άρθρο 72
Άρθρο 73
Άρθρο 74
Άρθρο 75
Άρθρο 76

Ορισµός των αρµόδιων αρχών
Συνεργασία µεταξύ αρχών στη ∆ηµοκρατία
Εποπτικές εξουσίες
Κυρώσεις για παραβάσεις
∆ηµοσίευση αποφάσεων
Άσκηση των εποπτικών εξουσιών και των εξουσιών επιβολής
κυρώσεων
Καταγγελίες παραβάσεων
∆ικαίωµα προσφυγής
Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών για τους καταναλωτές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Άρθρο 77
Άρθρο 78
Άρθρο 79

Επαγγελµατικό απόρρητο
Σχέσεις µε ελεγκτές
Προστασία δεδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Συνεργασία µεταξύ αρµόδιων αρχών των κρατών µελών και µε την
ΕΑΚΑΑ
Άρθρο 80
Άρθρο 81
Άρθρο 82
Άρθρο 83
Άρθρο 84
Άρθρο 85
Άρθρο 86
Άρθρο 87
Άρθρο 88

Υποχρέωση Συνεργασίας
Συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών σε εποπτικές
δραστηριότητες, σε επιτόπιες εξακριβώσεις ή σε έρευνες
Ανταλλαγή πληροφοριών
∆εσµευτική διαµεσολάβηση
Άρνηση συνεργασίας
∆ιαβουλεύσεις πριν από την αδειοδότηση
Εξουσίες των κρατών µελών υποδοχής
Προληπτικά µέτρα εκ µέρους των κρατών µελών υποδοχής
Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µε την ΕΑΚΑΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Συνεργασία µε τρίτες χώρες

Άρθρο 89

Ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ:ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΠΕΥ
Άρθρο 90

Πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται σε ΚΕΠΕΥ
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 91
Άρθρο 92

Υποχρέωση υποβολής
πληροφοριών
Ποινικό αδίκηµα

ορθών,

πλήρων

και

ακριβών

ΤΙΤΛΟΣ IX: ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Άρθρο 93

Καταβολή τελών και συνδροµών
ΤΙΤΛΟΣ X: ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 94
Άρθρο 95
Άρθρο 96
Άρθρο 97
Άρθρο 98

Κατάργηση αντίθετων διατάξεων
Έκδοση και εφαρµογή Οδηγιών
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάµενων ΚΕΠΕΥ
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάµενων ΕΠΕΥ τρίτων χωρών
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάµενων αδειοδοτηµένων πιστωτικών
ιδρυµάτων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Άρθρο 99
Άρθρο 100
Άρθρο 101
Άρθρο 102
Άρθρο 103
Άρθρο 104

Υφιστάµενοι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι
Υφιστάµενοι επαγγελµατίες πελάτες
Συνέχιση λειτουργίας ΧΑΚ
Επιφυλάξεις
Κατάργηση νόµου
Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρώτο
Παράρτηµα
∆εύτερο
Παράρτηµα

Κατάλογος
Υπηρεσιών
Χρηµατοοικονοµικών Μέσων

και

∆ραστηριοτήτων

και

Επαγγελµατίες Πελάτες για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου

Για σκοπούς εναρµόνισης µε –
Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 173,
12.06.2014,
σ. 349

την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Οδηγία
2014/65/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηµατοοικονοµικών
µέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της
Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (αναδιατύπωση)»

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός
τίτλος.

1.- Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών
Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών
Νόµος του 2016.

Ερµηνεία.

2.- Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια
από το κείµενο «CCP» σηµαίνει ένα CCP (κεντρικό αντισυµβαλλόµενο) όπως
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012·
«αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ» σηµαίνει ένα ΠΜ∆ που έχει εγγραφεί
ως αγορά για την ανάπτυξη ΜΜΕ σύµφωνα µε το άρθρο 34·
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(Ι) του 2013
102(I) του 2013
141(Ι) του 2013
5(Ι) του 2015.

«αδειοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα» έχει την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών
Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«αλγοριθµικές συναλλαγές» σηµαίνει τις συναλλαγές σε
χρηµατοοικονοµικά µέσα, όπου ένας αλγόριθµος υπολογιστή
καθορίζει αυτόµατα επιµέρους παραµέτρους εντολών, όπως
π.χ. την απόφαση για την εισαγωγή της εντολής, τον χρόνο, την
τιµή ή την ποσότητα της εντολής ή τον τρόπο διαχείρισης της
εντολής µετά την εισαγωγή της, µε ελάχιστη ή καµία ανθρώπινη
παρέµβαση
και
δεν
περιλαµβάνει
συστήµατα
που
χρησιµοποιούνται µόνο για τους σκοπούς της δροµολόγησης
εντολών σε έναν ή περισσότερους τόπους διαπραγµάτευσης ή
για την επεξεργασία εντολών που δεν καθορίζουν παραµέτρους
για την εκτέλεση τους, ή για την επιβεβαίωση εντολών ή τη
µετασυναλλακτική
επεξεργασία
των
συναλλαγών
που
εκτελέστηκαν·
«άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση» σηµαίνει τη διευθέτηση στα
πλαίσια της οποίας ένα µέλος ή συµµετέχων ή πελάτης ενός
τόπου διαπραγµάτευσης επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να
χρησιµοποιεί τον κωδικό διαπραγµάτευσής του έτσι ώστε το
πρόσωπο αυτό να µπορεί να διαβιβάζει ηλεκτρονικά εντολές
σχετικά µε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο απευθείας στον τόπο
διαπραγµάτευσης και περιλαµβάνει διευθετήσεις που το εν λόγω
πρόσωπο κάνει χρήση της υποδοµής του µέλους ή του
συµµετέχοντος ή του πελάτη, ή οποιουδήποτε συστήµατος
σύνδεσης µε τον τόπο διαπραγµάτευσης που παρέχεται από το
µέλος ή τον συµµετέχοντα ή τον πελάτη, για τη διαβίβαση
εντολών (απευθείας πρόσβαση στην αγορά) και διευθετήσεις
όπου η υποδοµή αυτή δεν χρησιµοποιείται από ένα πρόσωπο
απευθείας (επιχορηγηµένη πρόσβαση στην αγορά - sponsored
access)·
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«αντιστοιχισµένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασµό» σηµαίνει τη
συναλλαγή για ίδιο λογαριασµό κατά την οποία ο φορέας
διευκόλυνσης µεσολαβεί µεταξύ του αγοραστή και πωλητή της
συναλλαγής κατά τρόπο που δεν την εκθέτει ποτέ σε κίνδυνο
αγοράς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της συναλλαγής, µε
αµφότερες τις πλευρές να εκτελούνται ταυτόχρονα, και όπου η
συναλλαγή ολοκληρώνεται σε τιµή κατά την οποία ο φορέας
διευκόλυνσης δεν πραγµατοποιεί κανένα κέρδος ή ζηµία, πέραν
της προµήθειας, αµοιβής ή χρέωσης για τη συναλλαγή που
γνωστοποιείται προηγουµένως·
«ανώτερα στελέχη» σηµαίνει τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
εκτελεστικές λειτουργίες µιας ΕΠΕΥ, ενός διαχειριστή αγοράς, ή
ενός παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων και τα οποία
είναι υπεύθυνα και υπόλογα απέναντι στο διοικητικό συµβούλιο
για
την
καθηµερινή
διαχείριση
της
οντότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής των πολιτικών σχετικά µε
τη διάθεση υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες από
την οντότητα και το προσωπικό της·
«αποθετήρια έγγραφα» σηµαίνει τις κινητές αξίες, οι οποίες
επιδέχονται διαπραγµάτευση στην κεφαλαιαγορά και οι οποίες
αντιπροσωπεύουν κυριότητα επί των κινητών αξιών αλλοδαπού
εκδότη, ενώ µπορούν να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά και η διαπραγµάτευση τους να γίνεται
ανεξάρτητα από τις κινητές αξίες του αλλοδαπού εκδότη·
«αρµόδια αρχή» σηµαίνει αρχή την οποία ορίζει κάθε κράτος
µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόν Νόµο·
«αρµόδιο πρόσωπο», αναφορικά µε
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα-

ΕΠΕΥ,

σηµαίνει

(α)

διοικητικό σύµβουλο, συνεταίρο ή ισοδύναµο
πρόσωπο, διευθυντικό στέλεχος ή συνδεδεµένο
αντιπρόσωπο της ΕΠΕΥ·

(β)

διοικητικό σύµβουλο, συνεταίρο ή ισοδύναµο
πρόσωπο,
ή
διευθυντικό
στέλεχος
τυχόν
συνδεδεµένου αντιπροσώπου της ΕΠΕΥ·

(γ)

υπάλληλο της ΕΠΕΥ ή ενός συνδεδεµένου
αντιπροσώπου της ΕΠΕΥ, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο φυσικό πρόσωπο οι υπηρεσίες του οποίου
τίθενται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο της ΕΠΕΥ ή
9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
του συνδεδεµένου της αντιπροσώπου που συµµετέχει
στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και στην
άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από την ΕΠΕΥ·
(δ)

φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει άµεσα στην παροχή
υπηρεσιών στην ΕΠΕΥ ή στο συνδεδεµένο
αντιπρόσωπο της ΕΠΕΥ, στο πλαίσιο συµφωνίας
εξωτερικής ανάθεσης για την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών
ή/και
άσκησης
επενδυτικών
δραστηριοτήτων εκ µέρους της ΕΠΕΥ·

«αρχικό κεφάλαιο» σηµαίνει το αρχικό κεφάλαιο που αποτελείται
µόνο από ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρονται
στα στοιχεία α) έως ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
«διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια» σηµαίνει τα κεφάλαια
των οποίων τουλάχιστον µία κατηγορία µεριδίων ή µετοχών
αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης ολόκληρη την ηµέρα σε
τουλάχιστον έναν τόπο διαπραγµάτευσης και µε τουλάχιστον
έναν ειδικό διαπραγµατευτή που ενεργεί για να εξασφαλίσει ότι η
αξία των µεριδίων ή των µετοχών στον τόπο διαπραγµάτευσης
δεν αποκλίνει σηµαντικά από την καθαρή αξία ενεργητικού τους
και, κατά περίπτωση, από την ενδεικτική καθαρή αξία
ενεργητικού τους·
«διαχείριση χαρτοφυλακίου» σηµαίνει τη διαχείριση, µε εντολή
του πελάτη και υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας για κάθε
πελάτη, χαρτοφυλακίων που περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα
χρηµατοοικονοµικά µέσα·
«διαχειριστής αγοράς» σηµαίνει νοµικό πρόσωπο ή πρόσωπα
που διευθύνουν ή/και διαχειρίζονται τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες µιας ρυθµιζόµενης αγοράς και µπορεί να είναι
και η ίδια η ρυθµιζόµενη αγορά·
«διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό» σηµαίνει τη
διαπραγµάτευση έναντι ιδίων κεφαλαίων, η οποία οδηγεί στην
κατάρτιση
συναλλαγών
σε
ένα
ή
περισσότερα
χρηµατοοικονοµικά µέσα·
«διοικητικό συµβούλιο» σηµαίνει το συµβούλιο µιας ΕΠΕΥ, ενός
διαχειριστή αγοράς, ή ενός παρόχου υπηρεσιών αναφοράς
δεδοµένων, που έχει την εξουσία καθορισµού της στρατηγικής,
των στόχων και της γενικής κατεύθυνσης της οντότητας και
επιβλέπει και παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
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από τη διοίκησή της και περιλαµβάνει πρόσωπα που
διευθύνουν πραγµατικά τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της
οντότητας·
«δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα» σηµαίνει τα
δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα όπως ορίζονται στο
σηµείο 28) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 600/2014·
«δοµηµένη κατάθεση» σηµαίνει την κατάθεση όπως ορίζεται στο
στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας
2014/49/ΕΕ, πλήρως επιστρεπτέα κατά την ηµεροµηνία λήξης,
βάσει όρων υπό τους οποίους τυχόν τόκοι ή ασφάλιστρα
καταβάλλονται ή εκτίθενται σε κίνδυνο σύµφωνα µε έναν τύπο
που περιλαµβάνει παράγοντες όπως(α)

έναν δείκτη ή συνδυασµό δεικτών, εξαιρουµένων των
καταθέσεων µεταβλητού επιτοκίου των οποίων η
απόδοση συνδέεται άµεσα µε έναν δείκτη επιτοκίου
όπως ο Euribor ή ο Libor·

(β)

ένα
χρηµατοοικονοµικό
µέσο
χρηµατοοικονοµικών µέσων·

(γ)

ένα εµπόρευµα ή συνδυασµό εµπορευµάτων ή άλλων
υλικών ή µη υλικών µη ανταλλάξιµων περιουσιακών
στοιχείων ή·

(δ)

µια
συναλλαγµατική
ισοτιµία
συναλλαγµατικών ισοτιµιών·

ή

ή

συνδυασµό

συνδυασµό

«ΕΑΚΑΑ» ή «Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών»
σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, η
οποία συγκροτήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·
Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L
15.12.2010, σ.

«ΕΑΤ» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η οποία
συστάθηκε δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·
«εγκεκριµένος µηχανισµός γνωστοποίησης συναλλαγών» ή
«Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ» σηµαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει λάβει,
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, άδεια παροχής
της υπηρεσίας γνωστοποίησης των λεπτοµερειών των
συναλλαγών στις αρµόδιες αρχές ή την ΕΑΚΑΑ για λογαριασµό
ΕΠΕΥ·
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«εγκεκριµένος µηχανισµός δηµοσιοποίησης συναλλαγών» ή
«Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ.» σηµαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει λάβει,
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, άδεια παροχής
της υπηρεσίας δηµοσιοποίησης αναφορών συναλλαγών για
λογαριασµό ΕΠΕΥ σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

190(Ι) του 2007
72(Ι) του 2009

«ειδική συµµετοχή» σηµαίνει την άµεση ή έµµεση συµµετοχή σε
ΕΠΕΥ, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το δέκα τοις
εκατόν (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας
ΕΠΕΥ, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 28, 29 και 30 του περί των
Προϋποθέσεων
∆ιαφάνειας
(Κινητές
Αξίες
προς
Ρυθµιζόµενη
Αγορά)
Νόµου,
∆ιαπραγµάτευση
σε
λαµβανοµένων υπόψη των όρων για την άθροιση τους που
προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35 του εν λόγω Νόµου, ή που
επιτρέπει την άσκηση σηµαντικής επιρροής στη διοίκηση της
ΕΠΕΥ, στην οποία υφίσταται η εν λόγω συµµετοχή·
«ειδικός διαπραγµατευτής» (market maker) σηµαίνει πρόσωπο
που δραστηριοποιείται στις χρηµατοπιστωτικές αγορές σε
συνεχή βάση, και αναλαµβάνει να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο
λογαριασµό αγοράζοντας και πωλώντας χρηµατοοικονοµικά
µέσα έναντι ιδίων κεφαλαίων σε τιµές που έχει καθορίσει ο ίδιος·
«εκδότης κρατικών/δηµόσιων τίτλων» σηµαίνει οιονδήποτε από
τους ακόλουθους φορείς εκδίδει χρεωστικούς τίτλους(α)

η Ένωση·

(β)

η ∆ηµοκρατία, συµπεριλαµβανοµένου κυβερνητικού
φορέα ή οργανισµού ή εταιρείας ειδικού σκοπού της
∆ηµοκρατίας·

(γ)

ένα άλλο κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένου
κυβερνητικού φορέα ή οργανισµού ή εταιρείας ειδικού
σκοπού του κράτους µέλους·

(δ)

σε περίπτωση οµοσπονδιακού κράτους µέλους, ένα
από τα µέλη που συγκροτούν την οµοσπονδία·

(ε)

εταιρεία ειδικού σκοπού για διάφορα κράτη µέλη·

(στ)

ένα διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα που συστήνεται από
δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, σκοπός του οποίου
είναι η κινητοποίηση χρηµατοδότησης και η παροχή
χρηµατοοικονοµικής βοήθειας προς όφελος όσων
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µελών του αντιµετωπίζουν ή απειλούνται µε σοβαρά
προβλήµατα χρηµατοδότησης ή·
(ζ)

η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

«εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών» σηµαίνει τη
διαµεσολάβηση στη σύναψη συµφωνιών αγοράς ή πώλησης
ενός ή περισσοτέρων χρηµατοοικονοµικών µέσων για
λογαριασµό πελατών και περιλαµβάνει τη σύναψη συµφωνιών
πώλησης χρηµατοοικονοµικών µέσων που εκδίδονται από
ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυµα κατά τη στιγµή της έκδοσής τους·
Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 2005
129(I) του 2005
130(I) του 2005
98(I) του 2006
124(I) του 2006
70(I) του 2007
71(I) του 2007
131(I) του 2007
186(I) του 2007
87(I) του 2008
41(I) του 2009
49(I) του 2009
99(I) του 2009
42(I) του 2010
60(I) του 2010
88(I) του 2010
53(I) του 2011
117(I) του 2011
145(Ι) του 2011
157(Ι) του 2011
198(Ι) του 2011
64(Ι) του 2012
98(Ι) του 2012
190(Ι) του 2012
203(Ι) του 2012
6(Ι) του 2013

«ελεγκτής» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει, για το διορισµό
του ως ελεγκτής εταιρείας, τα αναγκαία προσόντα και άδεια
δυνάµει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόµου και του περί
Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των
Ενοποιηµένων Λογαριασµών Νόµου·
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90(Ι) του 2013
74(Ι) του 2014
75(Ι) του 2014
18(Ι) του 2015
62(Ι) του 2015
63(Ι) του 2015.

42(Ι) του 2009
163(Ι) του 2013.

«έλεγχος» σηµαίνει τον έλεγχο όπως ορίζεται στο σηµείο 37) της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013

….

«ενεργειακό προϊόν χονδρικής» σηµαίνει τα ενεργειακά
προϊόντα χονδρικής όπως ορίζονται στο σηµείο 4) του άρθρου 2
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011·
«επαγγελµατίας πελάτης» σηµαίνει τον πελάτη που πληροί τα
κριτήρια που καθορίζονται στο ∆εύτερο Παράρτηµα·
«επενδυτική συµβουλή» σηµαίνει την παροχή προσωπικών
συστάσεων σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε µε
πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά µε µία ή περισσότερες
συναλλαγές που αφορούν χρηµατοοικονοµικά µέσα·
«επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες» σηµαίνει
οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες και δραστηριότητες του
Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήµατος οι οποίες αφορούν
οποιοδήποτε από τα µέσα που απαριθµούνται στο Μέρος ΙΙΙ του
Πρώτου Παραρτήµατος·

73(Ι) του 2009
5(Ι) του 2012
65(Ι) του 2014

«Επιτροπή» σηµαίνει το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που
συστάθηκε και λειτουργεί δυνάµει του περί της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόµου·
«Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ή «ΕΠΕΥ»
σηµαίνει κάθε νοµικό πρόσωπο του οποίου η συνήθης
επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι η παροχή µιας ή
περισσότερων επενδυτικών υπηρεσιών σε τρίτους ή/και η
άσκηση µιας η περισσότερων επενδυτικών δραστηριοτήτων σε
επαγγελµατική βάση και περιλαµβάνει ΚΕΠΕΥ·
«επιχείρηση τρίτης χώρας» σηµαίνει µια επιχείρηση που θα
ήταν πιστωτικό ίδρυµα που θα παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες ή
θα ασκούσε επενδυτικές δραστηριότητες, ή ΕΠΕΥ, εάν τα
14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
κεντρικά γραφεία της ή η καταστατική έδρα της βρίσκονταν εντός
της Ένωσης·

78(Ι)/2012

«εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ» σηµαίνει την Εταιρεία ∆ιαχείρισης
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του περί των
Ανοικτού Τύπου Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων Νόµου
του 2012 ή Εταιρεία ∆ιαχείρισης Οργανισµού Συλλογικών
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) η οποία λειτουργεί
σύµφωνα µε αντίστοιχη νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους·
«Ευρωπαϊκή Επιτροπή»
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

σηµαίνει

την

Επιτροπή

της

«Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου» ή «ΕΣΣΚ» ή
«ESRB» σηµαίνει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού
Κινδύνου που ιδρύθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010·
«θυγατρική επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδουν στην
θυγατρική εταιρεία τα άρθρα 2 και 148 του περί Εταιρειών
Νόµου, καθώς και την έννοια που αποδίδουν στον όρο
«θυγατρική επιχείρηση» η παράγραφος 10 του άρθρου 2 και το
άρθρο 22 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, και περιλαµβάνει κάθε
θυγατρική µιας θυγατρικής επιχείρησης της µητρικής
επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών·
«ιδιώτης πελάτης» σηµαίνει κάθε πελάτη που δεν είναι
επαγγελµατίας πελάτης·
«ίδρυµα» σηµαίνει ίδρυµα όπως ορίζεται στο άρθρο 4,
παράγραφος 1, σηµείου 3) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013·
Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 331,
15.12.2010, σ. 1

«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010» σηµαίνει την πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ.
1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε τη µακροπροληπτική
επίβλεψη του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού
Κινδύνου», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 331,
15.12.2010, σ. 12

«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010» σηµαίνει την πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ.
1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την
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κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής», ως
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 331,
15.12.2010, σ. 84

«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010» σηµαίνει την πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ.
1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και
Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ
και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ», ως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 326,
8.12.2011, σ. 1

«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011» σηµαίνει την πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ.
1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια
στη χονδρική αγορά ενέργειας», ως εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·

Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 201,
27.7.2012, σ. 1

«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 648/2012» σηµαίνει την πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 648/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης
Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους
κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία καταγραφής
συναλλαγών», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 176,
27.6.2013, σ. 1

Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 173,
12.06.2014, σ. 1

Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 173,

«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» σηµαίνει την πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 575/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας
για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», ως
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 596/2014» σηµαίνει την πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 596/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης
Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Κανονισµός για
την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και
2004/72/ΕΚ», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 600/2014» σηµαίνει την πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 600/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης
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12.06.2014, σ. 84

Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 257,
28.08.2014, σ. 1

48 του 1963
10 του 1979
35 του 1990
233 του 1991
74(1)του 1992
66(1)του 1993
100(Ι)του 1994
99(1)του 1995
116(Ι)του1996
107(Ι)του 1997
97(1)του 1998
92(1)του 1999
148(Ι)του 1999
124(Ι) του 2000
166(Ι) του 2000
147(Ι) του 2001
138(I) του 2002
166(I) του 2003
34(Ι) του 2007
86(Ι) του 2013
103(Ι) του 2013
66(Ι) του 2014
139(Ι) του 2014
144(Ι) του 2014.

Μάιου 2014 για τις αγορές χρηµατοοικονοµικών µέσων και για
την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», ως
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 909/2014» σηµαίνει την πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 909/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 2014, σχετικά µε τη βελτίωση του διακανονισµού
αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά
αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών
98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 236/2012», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«Κεντρική Τράπεζα» σηµαίνει την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου, η οποία έχει ιδρυθεί δυνάµει του άρθρου 3 των περί
Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόµων του 1963 µέχρι 2001,
κατ' επιταγή των Άρθρων 118 έως 121 του Συντάγµατος, και η
οποία λειτουργεί δυνάµει του περί Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου Νόµου·

«κεντρικό αποθετήριο τίτλων» ή «ΚΑΤ» σηµαίνει το κεντρικό
αποθετήριο τίτλων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
σηµείο 1 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
«κινητές αξίες» σηµαίνει τις κατηγορίες αξιών που επιδέχονται
διαπραγµάτευση στην κεφαλαιαγορά, εξαιρουµένων των µέσων
πληρωµής, και ιδίως(α)

µετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναµοι µε µετοχές
εταιρειών, συνεταιρισµών και άλλων οντοτήτων, καθώς
και αποθετήρια έγγραφα για µετοχές·
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(β)

οµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους καθώς
και αποθετήρια έγγραφα για τέτοιες αξίες·

(γ)

κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωµα αγοράς ή
πώλησης παρόµοιων κινητών αξιών ή επιδεχόµενη
διακανονισµό τοις µετρητοίς προσδιοριζόµενο κατ’
αναφορά προς κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή
αποδόσεις, εµπορεύµατα ή άλλους δείκτες ή µεγέθη·

«κρατικός/δηµόσιος χρεωστικός τίτλος» σηµαίνει τον χρεωστικό
τίτλο εκδοθέντα από εκδότη κρατικών/δηµόσιων τίτλων·
«κράτος µέλος καταγωγής» σηµαίνει(α)

αναφορικά µε ΕΠΕΥ(i)

εάν η ΕΠΕΥ είναι φυσικό πρόσωπο, το κράτος
µέλος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά της
γραφεία·

(ii)

εάν η ΕΠΕΥ είναι νοµικό πρόσωπο, το κράτος
µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική της έδρα·

(iii)

εάν η ΕΠΕΥ δεν έχει, βάσει της εθνικής της
νοµοθεσίας, καταστατική έδρα, το κράτος µέλος
στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία·

(β)

αναφορικά µε ρυθµιζόµενη αγορά, το κράτος µέλος στο
οποίο είναι καταχωρηµένη η ρυθµιζόµενη αγορά ή, εάν
βάσει της νοµοθεσίας του εν λόγω κράτους µέλους, αυτή
δεν έχει καταστατική έδρα, το κράτος µέλος στο οποίο
βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της ρυθµιζόµενης
αγοράς·

(γ)

αναφορικά
µε
Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.-

Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ.,

Π.Ε.∆Ε.ΣΥ,

ή

(i)

εάν ο Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ., Π.Ε.∆Ε.ΣΥ, ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.
είναι φυσικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο
βρίσκονται τα κεντρικά του γραφεία·

(ii)

εάν ο Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ., Π.Ε.∆Ε.ΣΥ, ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.
είναι νοµικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο
βρίσκεται η καταστατική του έδρα·

(iii)

εάν ο Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ., Π.Ε.∆Ε.ΣΥ, ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.
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δεν έχει, βάσει της εθνικής του νοµοθεσίας,
καταστατική έδρα, το κράτος µέλος στο οποίο
βρίσκονται τα κεντρικά του γραφεία·
«κράτος µέλος υποδοχής» σηµαίνει το κράτος µέλος, άλλο από
το κράτος µέλος καταγωγής, στο οποίο µια ΕΠΕΥ έχει
υποκατάστηµα ή παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή/και ασκεί
επενδυτικές δραστηριότητες, ή το κράτος µέλος στο οποίο
ρυθµιζόµενη αγορά παρέχει τους κατάλληλους µηχανισµούς για
να διευκολύνει την
εξ’ αποστάσεως πρόσβαση µελών ή
συµµετεχόντων εγκατεστηµένων στο εν λόγω κράτος µέλος, στις
διενεργούµενες στο σύστηµά της συναλλαγές·
«Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ή
«ΚΕΠΕΥ» σηµαίνει την εταιρεία η οποία έχει συσταθεί στη
∆ηµοκρατία, τα κεντρικά γραφεία της οποίας βρίσκονται στη
∆ηµοκρατία και η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας από την
Επιτροπή δυνάµει του παρόντος Νόµου για να παρέχει µία ή
περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες σε τρίτους ή/και να ασκεί
µία ή περισσότερες επενδυτικές δραστηριότητες·
«µέσα χρηµαταγοράς» σηµαίνει τις κατηγορίες µέσων που
συνήθως αποτελούν αντικείµενο διαπραγµατεύσεως στη
χρηµαταγορά, όπως τα έντοκα γραµµάτια, τα αποδεικτικά
κατάθεσης (certificates of deposit) και τα εµπορικά γραµµάτια,
εξαιρουµένων των µέσων πληρωµής·
«µητρική επιχείρηση» σηµαίνει τη µητρική επιχείρηση κατά την
έννοια των άρθρων 2 και 148 του περί Εταιρειών Νόµου καθώς
και την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2 και του άρθρου
22 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ·
«µηχανισµός οργανωµένης διαπραγµάτευσης» ή «ΜΟ∆»
σηµαίνει το πολυµερές σύστηµα, άλλο από ρυθµιζόµενη αγορά
ή ΠΜ∆, και στο οποίο πλείονα συµφέροντα τρίτων για αγορά και
πώληση
οµολόγων,
δοµηµένων
χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων, δικαιωµάτων εκποµπής και παράγωγων µέσων
δύνανται να αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του κατά τρόπο που
καταλήγει στη σύναψη σύµβασης σύµφωνα µε τον τίτλο II του
παρόντος Νόµου·
«µικροµεσαία επιχείρηση» ή «ΜΜΕ» σηµαίνει, για τους σκοπούς
του παρόντος Νόµου, µια εταιρεία που έχει µέση
κεφαλαιοποίηση µικρότερη από 200.000.000 ευρώ µε βάση τα
στοιχεία στο τέλος κάθε έτους, για τα τρία τελευταία
ηµερολογιακά έτη·
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«όµιλος» σηµαίνει τον όµιλο όπως ορίζεται στην παράγραφο 11
του άρθρου 2 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ·
«οριακή εντολή» (limit order) σηµαίνει την εντολή αγοράς ή
πώλησης χρηµατοοικονοµικού µέσου σε συγκεκριµένη οριακή ή
καλύτερη τιµή και για συγκεκριµένη ποσότητα·
«Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες» ή
«ΟΣΕΚΑ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από
τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισµών Συλλογικών
Επενδύσεων Νόµο·
«παράγωγα» σηµαίνει τα παράγωγα όπως ορίζονται στο σηµείο
29) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
600/2014·

Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 347,
20.12.2013,
671

σ.

«παράγωγα επί γεωργικών προϊόντων» σηµαίνει τις συµβάσεις
παραγώγων που σχετίζονται µε προϊόντα που περιέχονται στο
άρθρο 1 και στο παράρτηµα Ι µέρος Ι έως ΧΧ και ΧΧΙV/1 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ.
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 του Συµβουλίου·
«παράγωγα επί εµπορευµάτων» σηµαίνει τα παράγωγα
εµπορευµάτων όπως ορίζονται στο σηµείο 30) της παραγράφου
1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·
«πάροχος ενοποιηµένου δελτίου συναλλαγών» ή «Π.Ε.∆Ε.ΣΥ.»
σηµαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει λάβει, δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος Νόµου, άδεια παροχής της υπηρεσίας
συγκέντρωσης
των
αναφορών
συναλλαγών,
σε
χρηµατοοικονοµικά µέσα που απαριθµούνται στα άρθρα 6, 7,
10, 12,13, 20 και 21 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, από
ρυθµιζόµενες αγορές, ΠΜ∆, ΟΜ∆ και Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ και
ενοποίησης τους σε συνεχή ηλεκτρονική ροή δεδοµένων
ταυτόχρονης µετάδοσης, παρέχοντας δεδοµένα τιµών και όγκου
ανά χρηµατοοικονοµικό µέσο·
«πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων» σηµαίνει τον
Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ., τον Π.Ε.∆Ε.ΣΥ, ή τον Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.·
«παρεπόµενες υπηρεσίες» σηµαίνουν οποιεσδήποτε από τις
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υπηρεσίες οι οποίες καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Πρώτου
Παραρτήµατος·
«πελάτης» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο
µια ΕΠΕΥ παρέχει επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες·
«πιστοποιητικά» σηµαίνει τα πιστοποιητικά όπως ορίζονται στο
σηµείο 27) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 600/2014·
«πιστωτικό ίδρυµα» σηµαίνει το πιστωτικό ίδρυµα όπως ορίζεται
στο σηµείο 1) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013·
«πολυµερές σύστηµα» σηµαίνει οποιοδήποτε σύστηµα ή
µηχανισµό στο οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων για αγορά
και πώληση χρηµατοοικονοµικών µέσων µπορούν να
αλληλεπιδρούν στο σύστηµα·
«πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης» ή «ΠΜ∆» σηµαίνει
το πολυµερές σύστηµα το οποίο διαχειρίζεται ΕΠΕΥ ή
διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει την προσέγγιση
πλειόνων συµφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση
χρηµατοοικονοµικών µέσων εντός του συστήµατος και σύµφωνα
µε τους κανόνες του, οι οποίοι δεν παρέχουν διακριτική
ευχέρεια, κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη σύµβασης
σύµφωνα µε τον τίτλο II του παρόντος Νόµου·
«πρακτική διασταυρούµενων πωλήσεων» σηµαίνει την
προσφορά µιας επενδυτικής υπηρεσίας µαζί µε µια άλλη
υπηρεσία ή προϊόν ως µέρος πακέτου ή ως προϋπόθεση για το
ίδιο πακέτο ή µια συµφωνία·
«ρευστή αγορά» σηµαίνει αγορά χρηµατοοικονοµικού µέσου ή
κατηγορίας χρηµατοοικονοµικών µέσων, όπου υπάρχουν έτοιµοι
και πρόθυµοι αγοραστές και πωλητές σε συνεχή βάση, η οποία
αξιολογείται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων και λαµβάνοντας
υπόψη την ιδιαίτερη δοµή αγοράς του συγκεκριµένου
χρηµατοοικονοµικού µέσου ή της συγκεκριµένης κατηγορίας
χρηµατοοικονοµικών µέσων(α)

µέση συχνότητα και µέσο µέγεθος των συναλλαγών για
ένα φάσµα συνθηκών αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τη
φύση και τον κύκλο ζωής των προϊόντων εντός της
κατηγορίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων·
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(β)

αριθµός και είδος συµµετεχόντων στην αγορά,
συµπεριλαµβανοµένης
της
αναλογίας
των
συµµετεχόντων στην αγορά προς τα χρηµατοοικονοµικά
µέσα
που
τελούν
υπό
διαπραγµάτευση
για
συγκεκριµένο προϊόν·

(γ)

µέσο άνοιγµα τιµών όπου είναι διαθέσιµο·

«ρυθµιζόµενη αγορά» σηµαίνει το πολυµερές σύστηµα το οποίο
διευθύνει ή διαχειρίζεται διαχειριστής αγοράς και το οποίο
επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συµφερόντων
τρίτων για την αγορά και την πώληση χρηµατοοικονοµικών
µέσων εντός του συστήµατος και σύµφωνα µε τους κανόνες του,
οι οποίοι δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια, κατά τρόπο που
καταλήγει
στη
σύναψη
σύµβασης
σχετικής
µε
χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία είναι εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση βάσει των κανόνων ή/και των συστηµάτων του,
και το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά
σύµφωνα µε τον τίτλο III του παρόντος Νόµου·
«σταθερό µέσο» σηµαίνει κάθε µέσο το οποίο(α)

παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύσει
πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον
πελάτη αυτόν, κατά τρόπο ώστε να µπορεί να ανατρέχει
σε αυτές µελλοντικά, για το απαιτούµενο από τους
σκοπούς των πληροφοριών χρονικό διάστηµα, και·

(β)

επιτρέπει
την
αµετάβλητη
αποθηκευµένων πληροφοριών·

αναπαραγωγή

των

«στενοί δεσµοί» σηµαίνει κατάσταση κατά την οποία δύο ή
περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µε(α)

σχέση συµµετοχής, δηλαδή κατοχή, άµεσα ή µέσω
ελέγχου, τουλάχιστον του είκοσι της εκατόν (20%) των
δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου µιας επιχείρησης·

(β)

σχέση ελέγχου, δηλαδή σχέση µεταξύ µητρικής και
θυγατρικής επιχείρησης, σε όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόµου
και στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22 της
Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, ή παρόµοια σχέση µεταξύ
οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου και µιας
επιχείρησης· κάθε θυγατρική θυγατρικής επιχείρησης
θεωρείται επίσης θυγατρική της µητρικής επιχείρησης
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που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών·
(γ)

δεσµό µε τον οποίο αµφότερα ή όλα τα πρόσωπα αυτά
συνδέονται µόνιµα µε ένα και το αυτό πρόσωπο µε
σχέση ελέγχου·

«συµβάσεις ενεργειακών παραγώγων ΙΙΙ.6»: συµβόλαια
δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης,
συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε άλλη σύµβαση
παράγωγου µέσου, αναφερόµενη στο σηµείο 6 του Μέρους ΙΙΙ
του Πρώτου Παραρτήµατος, η οποία σχετίζεται µε άνθρακα ή
πετρέλαιο υπό διαπραγµάτευση σε ΜΟ∆ και πρέπει να
εκκαθαριστεί µε φυσική παράδοση·
«συνδεδεµένος αντιπρόσωπος» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο το οποίο, ενεργώντας υπό την πλήρη και άνευ όρων
ευθύνη µιας και µόνης ΕΠΕΥ για λογαριασµό της οποίας
ενεργεί, διαφηµίζει τις επενδυτικές ή/και παρεπόµενες υπηρεσίες
σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, λαµβάνει και διαβιβάζει
οδηγίες ή εντολές πελατών σχετικά µε επενδυτικές υπηρεσίες ή
χρηµατοοικονοµικά µέσα, διαθέτει χρηµατοοικονοµικά µέσα ή
παρέχει συµβουλές σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες σχετικά µε
τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά µέσα ή χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες·
«συστηµατικός εσωτερικοποιητής» (systematic internaliser)
σηµαίνει την ΕΠΕΥ η οποία διενεργεί συναλλαγές για ίδιο
λογαριασµό κατά τρόπο οργανωµένο, συχνά, συστηµατικά και
σε σηµαντικό βαθµό, όταν εκτελεί εντολές πελατών εκτός
ρυθµιζόµενης αγοράς, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, χωρίς να λειτουργεί
πολυµερές σύστηµα.
O συχνός και συστηµατικός χαρακτήρας µετράται µε τον αριθµό
των συναλλαγών στο χρηµατοοικονοµικό µέσο που συνάπτονται
από την ΕΠΕΥ εκτός τόπου διαπραγµάτευσης για ίδιο
λογαριασµό όταν εκτελεί εντολές πελατών. O σηµαντικός
βαθµός µετράται είτε βάσει του µεγέθους των συναλλαγών που
συνάπτονται εκτός τόπου διαπραγµάτευσης από την ΕΠΕΥ σε
σχέση µε τις συνολικές συναλλαγές της ΕΠΕΥ σε συγκεκριµένο
χρηµατοοικονοµικό µέσο είτε βάσει του µεγέθους των
συναλλαγών που συνάπτονται εκτός τόπου διαπραγµάτευσης
από την ΕΠΕΥ σε σχέση µε τις συνολικές συναλλαγές στην
Ένωση σε συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό µέσο. Ο
χαρακτηρισµός ως συστηµατικού εσωτερικοποιητή ισχύει µόνο
όταν πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις, τόσο ο συχνός και
συστηµατικός χαρακτήρας, όσο και ο σηµαντικός βαθµός, ή όταν
µια ΕΠΕΥ επιλέγει να δραστηριοποιηθεί ως συστηµατικός
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εσωτερικοποιητής·
«τεχνική κατάρτισης αλγοριθµικών συναλλαγών σε υψηλή
συχνότητα» σηµαίνει την τεχνική κατάρτισης αλγοριθµικών
συναλλαγών που χαρακτηρίζεται από(α)

τη
χρήση
τεχνολογικής
υποδοµής
για
την
ελαχιστοποίηση του χρόνου αδράνειας δικτύων ή άλλων
συστηµάτων πληροφορικής, η οποία περιλαµβάνει
τουλάχιστον µια από τις εξής διευκολύνσεις για την
αλγοριθµική
εισαγωγή
εντολών:
συστέγαση
συστηµάτων, φιλοξενία συστηµάτων σε εγγύτητα
(proximity hosting) ή άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση
υψηλής ταχύτητας·

(β)

τον καθορισµό από το σύστηµα της απόφασης για την
εισαγωγή, την παραγωγή, τη δροµολόγηση ή την
εκτέλεση µιας εντολής χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση,
για µεµονωµένες συναλλαγές ή εντολές, και·

(γ)

υψηλά ηµερήσια επίπεδα µηνυµάτων τα
αποτελούν εντολές, προσφορές ή ακυρώσεις·

οποία

«τόπος διαπραγµάτευσης» σηµαίνει τη ρυθµιζόµενη αγορά, τον
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆·
«τρίτη χώρα» σηµαίνει χώρα που δεν είναι κράτος µέλος·
«υποκατάστηµα»
σηµαίνει
τον
τόπο
επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, πλην της έδρας, ο οποίος αποτελεί τµήµα
ΕΠΕΥ, στερείται νοµικής προσωπικότητας και παρέχει
επενδυτικές υπηρεσίες ή/και ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες,
ενδεχοµένως δε να παρέχει και παρεπόµενες υπηρεσίες για τις
οποίες η ΕΠΕΥ έχει λάβει άδεια λειτουργίας· όλοι οι τόποι
επιχειρηµατικής δραστηριότητας που συγκροτούνται στο ίδιο
κράτος µέλος από ΕΠΕΥ µε την έδρα της σε άλλο κράτος µέλος
θεωρούνται ως ένα και µόνο υποκατάστηµα·
«χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών»
σηµαίνει
χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο
86) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
«χρηµατοδοτικό ίδρυµα» σηµαίνει χρηµατοδοτικό ίδρυµα όπως
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 26) του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013·
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«χρηµατοοικονοµικό µέσο» σηµαίνει οποιοδήποτε από τα µέσα
τα οποία καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ του Πρώτου
Παραρτήµατος.
Πεδίο εφαρµογής

3.-(1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται στις ΕΠΕΥ, στους
διαχειριστές αγοράς, στους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς
δεδοµένων και στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν
επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες
µέσω της εγκατάστασης υποκαταστήµατος εντός της Ένωσης.
(2) Ο παρών Νόµος θεσπίζει απαιτήσεις ως προς τα ακόλουθα(α)

όροι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη
λειτουργία των ΚΕΠΕΥ·

(β)

παροχή
επενδυτικών
υπηρεσιών
ή
άσκηση
δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις τρίτων χωρών µέσω
της εγκατάστασης υποκαταστήµατος·

(γ)

χορήγηση
άδειας
λειτουργίας
ρυθµιζόµενων αγορών·

(δ)

χορήγηση άδειας λειτουργίας και λειτουργία παρόχων
υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων·

(ε)

εποπτεία, συνεργασία και εφαρµογή από τις αρµόδιες
αρχές· και

(στ)

άλλα συναφή θέµατα.

και

λειτουργία

(3) Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρµόζονται επίσης σε
αδειοδοτηµένα πιστωτικά ιδρύµατα, όταν τα εν λόγω ιδρύµατα
παρέχουν µία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες ή/και
ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες(α)

το εδάφιο (2) του άρθρου 4, το εδάφιο (1) του άρθρου
10 και τα άρθρα 15 και 17 έως 21·

(β)

το Κεφάλαιο II του Τίτλου II·

(γ)

το Κεφάλαιο III του Τίτλου II, εκτός των εδαφίων (2) και
(3) του άρθρου 35 και των εδαφίων (2) έως (6) και (9)
του άρθρου 36·

(δ)

τα άρθρα 68 έως 76 και τα άρθρα 81, 86 και 87.
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(4) Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρµόζονται επίσης σε
αδειοδοτηµένα πιστωτικά ιδρύµατα και σε ΚΕΠΕΥ, όταν τα εν
λόγω ιδρύµατα και ΚΕΠΕΥ πωλούν ή συµβουλεύουν πελάτες
σχετικά µε δοµηµένες καταθέσεις(α)

το εδάφιο (1) του άρθρου 10, το άρθρο 15 και τα εδάφια
(2), (3) και (6) του άρθρου 17·

(β)

τα άρθρα 24 έως 27, τα άρθρα 29, 30 και 31, και·

(γ)

τα άρθρα 68 έως 76.

(5) Τα εδάφια (1) έως (6) του άρθρου 18 εφαρµόζονται επίσης
στα µέλη ή τους συµµετέχοντες των ρυθµιζόµενων αγορών και
ΠΜ∆ που δεν έχουν την υποχρέωση να αδειοδοτούνται βάσει
του παρόντος Νόµου, δυνάµει των παραγράφων (α), (ε), (θ) και
(ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 4.
(6) Τα άρθρα 58 και 59 εφαρµόζονται επίσης σε πρόσωπα που
εξαιρούνται δυνάµει του άρθρου 4.
(7)-(α) Όλα τα πολυµερή συστήµατα λειτουργούν σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Τίτλου II για ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, ή τις διατάξεις του
Τίτλου III για ρυθµιζόµενες αγορές.
(β) ΕΠΕΥ οι οποίες, σε οργανωµένη, συχνή, συστηµατική και
ουσιαστική βάση, διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό
όταν εκτελούνται εντολές πελατών, εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς
ή ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, λειτουργούν σύµφωνα µε τον τίτλο III του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
(γ) Με την επιφύλαξη των άρθρων 23 και 28 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 600/2014, όλες οι συναλλαγές χρηµατοοικονοµικών
µέσων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του
παρόντος εδαφίου και που δεν συνάπτονται σε πολυµερή
συστήµατα ή συστηµατικούς εσωτερικοποιητές πρέπει να
συµµορφώνονται προς τις σχετικές διατάξεις του Τίτλου III του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
Εξαιρέσεις
από
την εφαρµογή του
Νόµου
35(Ι) του 2002
141(Ι) του 2003
165(Ι) του 2003
69(Ι) του 2004
70(Ι) του 2004
136(Ι) του 2004

4.-(1) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται:
(α)

στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις
που ασκούν τις δραστηριότητες αντασφάλισης και
αντεκχώρησης που αναφέρονται στους περί της
Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων
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152(Ι) του 2004
153(Ι) του 2004
240(Ι) του 2004
17(Ι) του 2005
26(Ι) του 2008
105(I) του 2009.

Συναφών Θεµάτων Νόµους, όταν ασκούν τις
δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεται ο παρών
Νόµος·

(β)

στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες
αποκλειστικά στις µητρικές τους επιχειρήσεις, στις
θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές
επιχειρήσεις των µητρικών τους επιχειρήσεων·

(γ)

στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτική υπηρεσία
περιστασιακά στο πλαίσιο της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι η δραστηριότητα
αυτή διέπεται από νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις
ή από επαγγελµατικό κώδικα δεοντολογίας που δεν
απαγορεύουν την παροχή της υπηρεσίας αυτής·

(δ)

στα πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές για ίδιο
λογαριασµό σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα τα
οποία δεν είναι παράγωγα επί εµπορευµάτων ή
δικαιώµατα εκποµπής ή παράγωγα επί των
δικαιωµάτων εκποµπής και δεν παρέχουν άλλες
επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν άλλες επενδυτικές
δραστηριότητες σε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα πλην
των παραγώγων επί εµπορευµάτων ή των
δικαιωµάτων εκποµπής ή των παραγώγων επί των
δικαιωµάτων εκποµπής, εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά(i)

είναι ειδικοί διαπραγµατευτές (market makers)·

(ii)

είναι µέλη ή συµµετέχοντες σε ρυθµιζόµενη
αγορά ή σε ΠΜ∆ ή έχουν άµεση ηλεκτρονική
πρόσβαση σε τόπο διαπραγµάτευσης·

(iii)

εφαρµόζουν τεχνική κατάρτισης αλγοριθµικών
συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα· ή

(iv)

διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό
όταν εκτελούν εντολές πελατών·

Νοείται ότι τα πρόσωπα που εξαιρούνται βάσει των
στοιχείων α), θ) ή ι) δεν είναι υποχρεωµένα να
συµµορφώνονται προς τους όρους της παρούσας
παραγράφου για να ισχύει η εξαίρεσή τους·
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(ε)

στους διαχειριστές µε υποχρεώσεις συµµόρφωσης
βάσει του περί της θέσπισης συστήµατος Εµπορίας
∆ικαιωµάτων Εκποµπής Αερίων του Θερµοκηπίου
Νόµου του 2011 οι οποίοι, όταν διαπραγµατεύονται
δικαιώµατα εκποµπής, δεν εκτελούν εντολές πελατών
και οι οποίοι δεν παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, ή
δεν ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες πέραν της
διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό, µε την
προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά δεν εφαρµόζουν
κάποια τεχνική κατάρτισης αλγοριθµικών συναλλαγών
σε υψηλή συχνότητα·

(στ)

στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες
οι οποίες συνίστανται αποκλειστικά στη διαχείριση
συστηµάτων συµµετοχής των εργαζοµένων·

(ζ)

στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες
που συνίστανται µόνο στη διαχείριση συστηµάτων
συµµετοχής των εργαζοµένων και στην παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών αποκλειστικά στις µητρικές
τους επιχειρήσεις, στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή
σε άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις των µητρικών τους
επιχειρήσεων·

(η)

στα µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και στους άλλους εθνικούς
οργανισµούς που επιτελούν παρόµοιες λειτουργίες
στην Ένωση, στους λοιπούς δηµόσιους φορείς που
διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος ή παρεµβαίνουν στη
διαχείρισή του στην Ένωση και σε διεθνείς
που
έχουν
χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς
συγκροτηθεί από δύο ή περισσότερα κράτη µέλη και οι
οποίοι
έχουν
ως
σκοπό
να
κινητοποιούν
χρηµατοδοτήσεις
και
να
προσφέρουν
χρηµατοοικονοµική υποστήριξη προς όφελος των
µελών τους που πλήττονται ή απειλούνται από σοβαρά
προβλήµατα χρηµατοδότησης·

(θ)

στους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων και στα
ταµεία συντάξεων, είτε υπόκεινται σε συντονισµό σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, και στους
θεµατοφύλακες
και
διαχειριστές
αυτών
των
οργανισµών·

(ι)

στα πρόσωπα-

110(Ι) του 2011
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(i)

τα οποία διενεργούν συναλλαγές για ίδιο
λογαριασµό, περιλαµβανοµένων των ειδικών
διαπραγµατευτών,
σε
παράγωγα
επί
εµπορευµάτων ή δικαιώµατα εκποµπής ή
παράγωγα επί των δικαιωµάτων εκποµπής,
εξαιρουµένων των προσώπων που διενεργούν
συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό όταν εκτελούν
εντολές πελατών· ή

(ii)

που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, πλην της
διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό, σε
παράγωγα επί εµπορευµάτων ή σε δικαιώµατα
εκποµπής ή σε παράγωγα αυτών, στους πελάτες
ή τους προµηθευτές της κύριας δραστηριότητάς
τους·

υπό τον όρο ότι-

(ια)

(Ι)

σε κάθε µία από τις ανωτέρω περιπτώσεις
χωριστά και ως σύνολο αυτό αποτελεί
παρεπόµενη δραστηριότητα ως προς την κύρια
δραστηριότητά τους, θεωρούµενη σε επίπεδο
οµίλου, και ότι η εν λόγω κύρια δραστηριότητά
τους δεν είναι η παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος
ούτε
η
άσκηση
τραπεζικών
Νόµου
δραστηριοτήτων βάσει των περί Εργασιών
Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµων ή το να δρουν
ως ειδικοί διαπραγµατευτές για παράγωγα επί
εµπορευµάτων·

(ΙΙ)

τα πρόσωπα αυτά δεν εφαρµόζουν κάποια
τεχνική κατάρτισης αλγοριθµικών συναλλαγών
σε υψηλή συχνότητα· και

(ΙΙΙ)

τα εν λόγω πρόσωπα γνωστοποιούν σε ετήσια
βάση στην Επιτροπή ότι κάνουν χρήση της
εξαίρεσης αυτής και, εάν τους ζητηθεί,
αναφέρουν στην Επιτροπή τη βάση πάνω στην
οποία στηρίζουν την πεποίθησή τους ότι η
δραστηριότητά
τους
στο
πλαίσιο
των
υποπαραγράφων (i) και (ii) είναι παρεπόµενη
ως προς την κύρια δραστηριότητά τους·

στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συµβουλές
κατά
την
άσκηση
άλλης
επαγγελµατικής
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δραστηριότητας µη εµπίπτουσας στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος Νόµου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
αµείβονται ειδικά για την παροχή των συµβουλών
αυτών·

122(Ι) του 2003
239(Ι) του 2004
143(Ι) του 2005
173(Ι) του 2006
92(Ι) του 2008
211(Ι) του 2012.
183(Ι) του 2004
103(Ι) του 2006
199(Ι) του 2007
219(Ι) του 2012.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 211,
14.08.2009, σ. 15
Επίσηµη
Εφηµερίδα
ΕΕ: L 211,
14.08.2009, σ. 36

(ιβ)

στις ενώσεις που συγκροτούνται από δανικά και
φινλανδικά συνταξιοδοτικά ταµεία µε µοναδικό σκοπό
τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ταµείων
που είναι µέλη τους·

(ιγ)

στους «agenti di cambio» των οποίων οι
δραστηριότητες και τα καθήκοντα διέπονται από το
άρθρο 201 του ιταλικού νοµοθετικού διατάγµατος
αριθ. 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998·

(ιδ)

στους διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 του περί Ρύθµισης της Αγοράς
Ηλεκτρισµού Νόµου ή στο άρθρο 2 του περί Ρύθµισης
της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόµου κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους βάσει των εν λόγω Νόµων,
βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13ης Ιουλίου 2009 σχετικά µε τους όρους πρόσβασης
στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές
ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003, βάσει του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα
µεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 ή βάσει των
κωδικών των δικτύων ή κατευθυντήριων γραµµών που
έχουν εκδοθεί δυνάµει των εν λόγω κανονισµών, στα
πρόσωπα που ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών για
λογαριασµό τους για να ασκούν τα καθήκοντά τους
βάσει των εν λόγω νοµοθετικών πράξεων ή βάσει των
κωδικών των δικτύων ή των κατευθυντηρίων γραµµών
που έχουν εκδοθεί δυνάµει των κανονισµών αυτών και
σε κάθε φορέα διαχείρισης ή εκµετάλλευσης
µηχανισµού εξισορρόπησης ενέργειας ή δικτύου ή
συστήµατος αγωγών για τη διατήρηση ισορροπίας
µεταξύ παροχής και κατανάλωσης ενέργειας, όταν
ασκούν τα καθήκοντα αυτά:
τα

Νοείται ότι, η εξαίρεση αυτή ισχύει για πρόσωπα
οποία
ασκούν
τις
δραστηριότητες
που
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περιγράφηκαν στην παρούσα παράγραφο µόνον όταν
ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες ή παρέχουν
επενδυτικές υπηρεσίες σχετικές µε παράγωγα επί
εµπορευµάτων στο πλαίσιο της άσκησης των
δραστηριοτήτων αυτών. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει
όσον αφορά τη λειτουργία µιας δευτερογενούς αγοράς,
περιλαµβανοµένων των συστηµάτων για συναλλαγές
επί χρηµατοοικονοµικών δικαιωµάτων µεταφοράς στη
δευτερογενή αγορά·
(ιε)

στα ΚΑΤ, µε την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο
73 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

(2) Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τον παρόντα Νόµο δεν
εκτείνονται
στις
υπηρεσίες
που
παρέχονται
από
αντισυµβαλλοµένους σε πράξεις που διενεργούνται από
δηµόσιους φορείς που χειρίζονται το δηµόσιο χρέος ή από µέλη
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε τη Συνθήκη για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και µε το
πρωτόκολλο αριθ. 4 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας ή κατά την άσκηση ισοδύναµων
καθηκόντων δυνάµει των νοµοθεσιών των κρατών µελών.
ΤΙΤΛΟΣ II
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠΕΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Όροι και διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας
Απαιτήσεις για τη
χορήγηση άδειας
λειτουργίας

5.- (1) Για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την
άσκηση
επενδυτικών
δραστηριοτήτων
ως
συνήθους
επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε επαγγελµατική βάση
απαιτείται η χορήγηση προηγούµενης άδεια λειτουργίας,
σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο. Η εν λόγω άδεια λειτουργίας
χορηγείται από την Επιτροπή.
(2) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (1), διαχειριστής αγοράς
δύναται να διαχειρίζεται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, υπό την προϋπόθεση ότι
προηγουµένως εξακριβώνεται από την Επιτροπή η
συµµόρφωσή του προς το παρόν Κεφάλαιο.
(3) (α) Η Επιτροπή εγγράφει σε µητρώο όλες τις ΚΕΠΕΥ. Το
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κοινό έχει πρόσβαση στο µητρώο αυτό, το οποίο περιέχει
πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες για
τις οποίες η ΚΕΠΕΥ έχει λάβει άδεια λειτουργίας. Το µητρώο
επικαιροποιείται τακτικά. Κάθε άδεια λειτουργίας γνωστοποιείται
στην ΕΑΚΑΑ.
(β) Όταν η Επιτροπή ανακαλέσει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε
τις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, η
εν λόγω ανάκληση παραµένει αναρτηµένη στον κατάλογο επί
πέντε έτη.
(4) Τα κεντρικά γραφεία µιας ΚΕΠΕΥ πρέπει να βρίσκονται στη
∆ηµοκρατία.
Περιεχόµενο
άδειας
λειτουργίας

της

6-(1) Στην άδεια λειτουργίας προσδιορίζονται οι επενδυτικές
υπηρεσίες ή δραστηριότητες που επιτρέπεται να παρέχει ή να
ασκεί η ΚΕΠΕΥ. Η άδεια λειτουργίας µπορεί να καλύπτει µία ή
περισσότερες από τις παρεπόµενες υπηρεσίες που
απαριθµούνται στο Μέρος ΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος. Σε
καµία περίπτωση δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας µόνο για την
παροχή παρεπόµενων υπηρεσιών.
(2) ΚΕΠΕΥ που ζητά την επέκταση της άδειας λειτουργίας της
σε πρόσθετες επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες ή σε
παρεπόµενες υπηρεσίες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά το
χρόνο χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας υποβάλει αίτηση
επέκτασης της άδειας λειτουργίας της.
(3) Η άδεια λειτουργίας ισχύει σε όλη την Ένωση και επιτρέπει
στην ΚΕΠΕΥ να παρέχει τις υπηρεσίες και να ασκεί τις
δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια, σε όλη την
Ένωση,
είτε
µέσω
του
δικαιώµατος
εγκατάστασης,
περιλαµβανοµένου του υποκαταστήµατος, είτε µέσω της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

∆ιαδικασίες
έγκρισης
και
απόρριψης
αίτησης
χορήγησης άδειας
λειτουργίας

7.-(1) Η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας εάν δεν έχει
ικανοποιηθεί πλήρως ότι η εταιρεία η οποία συστάθηκε στη
∆ηµοκρατία και αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
(η οποία στο παρόν Κεφάλαιο θα αναφέρεται στο εξής ως «η
αιτήτρια»), πληροί όλες τις απαιτήσεις βάσει των διατάξεων που
θεσπίζονται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο και τις δυνάµει
αυτού εκδιδόµενες οδηγίες.
(2) Η αιτήτρια παρέχει όλες τις πληροφορίες, ως καθορίζονται
στο παρόν Κεφάλαιο, συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος
δραστηριοτήτων το οποίο καθορίζει, µεταξύ άλλων, τα είδη των
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προτεινόµενων δραστηριοτήτων και την οργανωτική διάρθρωση
της αιτήτριας, οι οποίες είναι απαραίτητες για να µπορέσει η
Επιτροπή να ικανοποιηθεί ότι η αιτήτρια έχει θεσπίσει, κατά τo
χρόνο της χορήγησης άδειας λειτουργίας, όλες τις αναγκαίες
ρυθµίσεις για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από
το παρόν Κεφάλαιο.
(3) Η αιτήτρια ενηµερώνεται, εντός έξι µηνών από την υποβολή
πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση ή µη της άδειας λειτουργίας.
Ανάκληση άδειας
λειτουργίας

8.-(1) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας
εάν η ΚΕΠΕΥ(α)

δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 12 µηνών,
παραιτηθεί ρητώς απ’ αυτήν ή δεν έχει παράσχει
επενδυτικές υπηρεσίες ούτε έχει ασκήσει επενδυτική
δραστηριότητα κατά τους προηγούµενους έξι µήνες·

(β)

έλαβε άδεια λειτουργίας βάσει ψευδών δηλώσεων ή µε
οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο·

(γ)

δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους της
χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας, όπως για παράδειγµα
η συµµόρφωση µε τους όρους που προβλέπει ο
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(δ)

έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειληµµένες
παραβάσεις των διατάξεων σχετικά µε τη λειτουργία των
ΚΕΠΕΥ, οι οποίες θεσπίζονται βάσει του παρόντος
Νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

(ε)

εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις στις
οποίες η κυπριακή νοµοθεσία µε την οποία ρυθµίζονται
θέµατα εκτός του πεδίου εφαρµογής του παρόντος
Νόµου, προβλέπει ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

(2) Κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας γνωστοποιείται στην
ΕΑΚΑΑ από την Επιτροπή.
∆ιοικητικό
συµβούλιο

9.-(1) Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου οφείλουν να έχουν
πάντοτε καλή φήµη και να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις,
ικανότητες και εµπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Η συνολική σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να
αποτυπώνει ένα επαρκές ευρύ φάσµα εµπειριών. Τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου οφείλουν, συγκεκριµένα, να πληρούν τις
απαιτήσεις που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (8).
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(2) Όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου οφείλουν να
αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
στην ΚΕΠΕΥ.
(3) Για τον αριθµό των θέσεων σε διοικητικά συµβούλια που
δύναται ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου να κατέχει
ταυτόχρονα, λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες και η
φύση, το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της
ΚΕΠΕΥ. Εξαιρουµένης της περίπτωσης κατά την οποία
εκπροσωπούν τη ∆ηµοκρατία, τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου της ΚΕΠΕΥ, η οποία είναι σηµαντική από πλευράς
µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσης, έκτασης και
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της, απαγορεύεται να
κατέχουν περισσότερων του ενός εκ των ακόλουθων
συνδυασµών θέσεων σε διοικητικά συµβούλια ταυτόχρονα(α)

µία θέση εκτελεστικού µέλους διοικητικού συµβουλίου
και δύο θέσεις µη εκτελεστικού µέλους διοικητικού
συµβουλίου·

(β)

τέσσερις θέσεις µη εκτελεστικού µέλους διοικητικού
συµβουλίου.

(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), τα ακόλουθα
υπολογίζονται ως µία θέση µέλους διοικητικού συµβουλίου(α)

θέσεις εκτελεστικού ή µη εκτελεστικού µέλους
διοικητικού συµβουλίου που κατέχονται εντός του ιδίου
οµίλου·

(β)

θέσεις εκτελεστικού ή µη εκτελεστικού
διοικητικού συµβουλίου που κατέχονται σε-

µέλους

(i)

ιδρύµατα που είναι µέλη του ίδιου θεσµικού
συστήµατος
προστασίας,
νοουµένου
ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 113,
παράγραφος 7, του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013· ή

(ii)

επιχειρήσεις
(συµπεριλαµβανοµένων
µη
χρηµατοοικονοµικών οντοτήτων) στις οποίες η
ΚΕΠΕΥ κατέχει ειδική συµµετοχή.

(5)
Οι θέσεις µέλους διοικητικού συµβουλίου σε οργανισµούς
που δεν επιδιώκουν πρωτίστως εµπορικούς στόχους δεν
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λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του εδαφίου (3).
(6)
Η Επιτροπή, κατά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας,
δύναται να παρέχει άδεια σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου
να κατέχουν µια επιπλέον θέση µη εκτελεστικού µέλους
διοικητικού συµβουλίου. Η Επιτροπή ενηµερώνει σε τακτική
βάση την ΕΑΚΑΑ σχετικά µε τις άδειες αυτές.
(7) Το διοικητικό συµβούλιο οφείλει να κατέχει συνολικά
επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εµπειρία ώστε να µπορεί να
κατανοήσει
τις
δραστηριότητες
της
ΚΕΠΕΥ,
συµπεριλαµβανοµένων των κυριότερων κινδύνων.
(8) Κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου οφείλει να ενεργεί µε
ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση, ώστε να
αξιολογεί αποτελεσµατικά και να θέτει υπό αµφισβήτηση, όπου
απαιτείται, τις αποφάσεις των ανώτερων στελεχών και να
επιβλέπει και να παρακολουθεί αποτελεσµατικά τη λήψη των
αποφάσεων από τη διοίκηση.
(9)
Η ΚΕΠΕΥ αφιερώνει επαρκείς ανθρώπινους και
οικονοµικούς πόρους για τη µύηση και εκπαίδευση των µελών
του διοικητικού συµβουλίου.
(10) Η ΚΕΠΕΥ και η αντίστοιχη επιτροπή διορισµών, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 10(2), οφείλουν να διασφαλίζουν ένα ευρύ
φάσµα προσόντων και ικανοτήτων κατά την πρόσληψη µελών
στο διοικητικό συµβούλιο και να εφαρµόζουν προς το σκοπό
αυτό µια πολιτική που να προωθεί την ύπαρξη ποικιλοµορφίας
στο διοικητικό συµβούλιο.
(11) Η Επιτροπή συλλέγει τις πληροφορίες που κοινοποιούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 435, παράγραφος 2, στοιχείο γ), του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις χρησιµοποιεί για τη
συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών ύπαρξης ποικιλοµορφίας
και παρέχει αυτές τις πληροφορίες στην ΕΑΤ.
(12) Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις σχετικά µε την
εκπροσώπηση των εργαζοµένων στο διοικητικό συµβούλιο
όπως προβλέπεται από το κυπριακό δίκαιο.
(13) Η Επιτροπή αρνείται να χορηγήσει άδεια λειτουργίας εάν
δεν έχει ικανοποιηθεί ότι τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της
αιτήτριας διαθέτουν επαρκώς καλή φήµη, επαρκείς γνώσεις,
ικανότητες και εµπειρία και αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην
άσκηση των καθηκόντων τους στην ΚΕΠΕΥ, ή εάν υπάρχουν
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αντικειµενικοί και εξακριβώσιµοι λόγοι που επιτρέπουν να
θεωρηθεί ότι το διοικητικό συµβούλιο της αιτήτριας ενδέχεται να
αποτελεί απειλή για την αποτελεσµατική, ορθή και συνετή
διαχείρισή της και την επαρκή µέριµνα για τα συµφέροντα των
πελατών της και την ακεραιότητα της αγοράς.
(14) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιτροπή όλα τα
µέλη του διοικητικού της συµβουλίου και κάθε µεταβολή στη
σύνθεσή του και να της παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι
αναγκαίες για να εκτιµήσει εάν η ΚΕΠΕΥ πληροί τις απαιτήσεις
των άρθρων 9 και 10.
(15) Τουλάχιστον δύο πρόσωπα που πληρούν τις απαιτήσεις
των άρθρων 9 και 10 οφείλουν να διευθύνουν πραγµατικά την
επιχειρηµατική δραστηριότητα της αιτήτριας.
Ρυθµίσεις
∆ιακυβέρνησης

10.-(1)(α) Το διοικητικό συµβούλιο καθορίζει, επιβλέπει και έχει
την ευθύνη αναφορικά µε την εφαρµογή των ρυθµίσεων
διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική και
συνετή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ, περιλαµβανοµένων του
διαχωρισµού των καθηκόντων στην ΚΕΠΕΥ και της αποφυγής
συγκρούσεων συµφερόντων, µε τρόπο που προωθεί την
ακεραιότητα της αγοράς και το συµφέρον των πελατών της.
(β) Οι ρυθµίσεις διακυβέρνησης που αναφέρονται
παράγραφο (α), συµµορφώνονται µε τις εξής αρχές-

στην

(i)

το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να έχει τη γενική ευθύνη
της ΚΕΠΕΥ και να εγκρίνει και να επιβλέπει την
υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων, της
στρατηγικής αντιµετώπισης κινδύνου και της εσωτερικής
διακυβέρνησης της ΚΕΠΕΥ·

(ii)

το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να διασφαλίζει την
ακεραιότητα
των
συστηµάτων
λογιστικής
και
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, περιλαµβανοµένων των
χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών ελέγχων και της
συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία και τα συναφή
πρότυπα·

(iii)

το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να επιβλέπει τη
διαδικασία δηµοσιοποιήσεων και ανακοινώσεων·

(iv)

το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να είναι υπεύθυνο για
την
αποτελεσµατική
επίβλεψη
των
ανώτερων
διοικητικών στελεχών·
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(v)

ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της ΚΕΠΕΥ δεν
επιτρέπεται
να
ασκεί
ταυτόχρονα
καθήκοντα
διευθύνοντος συµβούλου στην ίδια ΚΕΠΕΥ, εκτός εάν
αυτό είναι δικαιολογηµένο από την ΚΕΠΕΥ και
εγκεκριµένο από την Επιτροπή.

(γ) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που επιβάλλουν οι
παράγραφοι (α) και (β) του εδαφίου (1), οι ρυθµίσεις αυτές
διασφαλίζουν ότι το διοικητικό συµβούλιο προσδιορίζει, εγκρίνει
και επιβλέπει:
(i)

την οργάνωση της ΚΕΠΕΥ για την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων
και
την
παροχή
παρεπόµενων
υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων των ικανοτήτων, των γνώσεων
και της εµπειρίας που απαιτούνται για το προσωπικό,
τους πόρους, τις διαδικασίες και τις ρυθµίσεις για την
παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από την
ΚΕΠΕΥ, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίµακα και
την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της και όλες
τις απαιτήσεις µε τις οποίες πρέπει να συµµορφώνεται η
ΚΕΠΕΥ·

(ii)

µια πολιτική ως προς τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες,
τα προϊόντα και τις λειτουργίες που προσφέρονται ή
παρέχονται σύµφωνα µε το ανεκτό για την ΚΕΠΕΥ
επίπεδο κινδύνου και τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
των πελατών της ΚΕΠΕΥ προς τους οποίους θα
προσφέρονται ή θα παρέχονται, συµπεριλαµβανοµένης
της διεξαγωγής κατάλληλων προσοµοιώσεων ακραίων
καταστάσεων, όπου απαιτείται·

(iii)

µια πολιτική αµοιβών των προσώπων που εµπλέκονται
στην παροχή των υπηρεσιών προς τους πελάτες, µε
στόχο την ενθάρρυνση της υπεύθυνης επαγγελµατικής
συµπεριφοράς και δίκαιης µεταχείρισης των πελατών,
καθώς και την αποφυγή συγκρούσεων συµφερόντων
στις σχέσεις µε τους πελάτες.

(δ) Το διοικητικό συµβούλιο παρακολουθεί και, ανά περιόδους,
αξιολογεί την επάρκεια και την υλοποίηση των στρατηγικών
στόχων της ΚΕΠΕΥ όσον αφορά την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και την
παροχή παρεπόµενων υπηρεσιών, την αποτελεσµατικότητα των
ρυθµίσεων διακυβέρνησης της ΚΕΠΕΥ και την επάρκεια των
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πολιτικών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, και
προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την αντιµετώπιση τυχόν
ελλείψεων.
(ε) Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχουν επαρκή
πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται
για την επίβλεψη και την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων της διοίκησης.
(2)(α) ΚΕΠΕΥ, η οποία είναι σηµαντική από πλευράς µεγέθους,
εσωτερικής οργάνωσης και φύσης, έκτασης και πολυπλοκότητας
των δραστηριοτήτων της, οφείλει να θεσπίζει επιτροπή
διορισµών αποτελούµενη από µέλη του διοικητικού συµβουλίου
που δεν ασκούν καµία εκτελεστική λειτουργία στην ΚΕΠΕΥ.
(β) Η επιτροπή διορισµών(i)

εντοπίζει και προτείνει, για έγκριση από το διοικητικό
συµβούλιο ή προς έγκριση από τη γενική συνέλευση,
υποψηφίους για την κάλυψη κενών θέσεων του
διοικητικού συµβουλίου, αξιολογεί το συνδυασµό
γνώσεων, ικανοτήτων, ποικιλοµορφίας και εµπειρίας
του διοικητικού συµβουλίου, συντάσσει περιγραφή των
ρόλων και των ικανοτήτων για ένα συγκεκριµένο
διορισµό, και υπολογίζει το χρόνο που αναµένεται να
αφιερωθεί σε αυτή τη θέση·

(ii)

αποφασίζει ως προς τον καθορισµό στόχου για την
εκπροσώπηση του ανεπαρκώς εκπροσωπούµενου
φύλου στο διοικητικό συµβούλιο και ετοιµάζει πολιτική
για το πως θα αυξηθεί ο αριθµός των προσώπων του
ανεπαρκώς εκπροσωπούµενου φύλου στο διοικητικό
συµβούλιο προκειµένου να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός·
ο στόχος, η πολιτική και η εφαρµογή τους
δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 435,
παράγραφος 2, στοιχείο γ), του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013.

(iii)

εκτιµά, κατά περιόδους και τουλάχιστον ετησίως, τη
δοµή, το µέγεθος, τη σύνθεση και την απόδοση του
διοικητικού συµβουλίου και απευθύνει συστάσεις στο
διοικητικό συµβούλιο σχετικά µε τυχόν µεταβολές·

(iv)

εκτιµά, κατά περιόδους και τουλάχιστον ετησίως, τις
γνώσεις, τις ικανότητες και την εµπειρία µεµονωµένων
µελών του διοικητικού συµβουλίου και του διοικητικού
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συµβουλίου ως συνόλου, και υποβάλλει σχετικές
αναφορές στο διοικητικό συµβούλιο·
(v)

Επανεξετάζει, κατά περιόδους, την πολιτική που
εφαρµόζει το διοικητικό συµβούλιο για την επιλογή και
το διορισµό ανώτερων στελεχών και κάνει συστάσεις
στο διοικητικό συµβούλιο·

(vi)

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, λαµβάνει
υπόψη της, στο βαθµό που είναι δυνατόν και σε διαρκή
βάση, την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η λήψη
αποφάσεων από το διοικητικό συµβούλιο δεν
κυριαρχείται από ένα άτοµο ή µικρή οµάδα ατόµων
κατά τρόπο που θίγει τα συµφέροντα της ΚΕΠΕΥ ως
σύνολο·

(vii)

δύναται να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε είδος πόρων
κρίνει
κατάλληλο,
συµπεριλαµβανοµένων
των
εξωτερικών συµβούλων, και να λαµβάνει τη δέουσα
χρηµατοδότηση προς το σκοπό αυτό.

(3) Το εδάφιο (2) δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που, βάσει του
κυπριακού δικαίου, το διοικητικό συµβούλιο δεν έχει
οποιαδήποτε αρµοδιότητα επί της διαδικασίας επιλογής και
διορισµού οποιουδήποτε εκ των µελών του.
Μέτοχοι και µέλη
µε
ειδικές
συµµετοχές

11.-(1)(α) Η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας για την
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση επενδυτικών
δραστηριοτήτων από αιτήτρια µέχρις ότου πληροφορηθεί για την
ταυτότητα των άµεσων ή έµµεσων µετόχων ή µελών µε ειδική
συµµετοχή, φυσικών ή νοµικών προσώπων, καθώς και το ύψος
των εν λόγω ειδικών συµµετοχών.
(β) Η Επιτροπή δύναται να απορρίψει την αίτηση για χορήγηση
άδειας λειτουργίας εάν, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να
διασφαλιστεί η ορθή και συνετή διαχείριση της ΚΕΠΕΥ, δεν έχει
ικανοποιηθεί για την καταλληλότητα των µετόχων ή µελών που
κατέχουν ειδικές συµµετοχές.
(γ) Εάν υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ της αιτήτριας και άλλων
φυσικών ή νοµικών προσώπων, η Επιτροπή χορηγεί άδεια
λειτουργίας µόνο εάν οι δεσµοί αυτοί δεν εµποδίζουν την
αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.
(2) Η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας εάν οι
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας
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που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε
τα οποία η αιτήτρια έχει στενούς δεσµούς, ή οι δυσχέρειες που
ανακύπτουν κατά την εφαρµογή τους, εµποδίζουν την
αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.
(3) Εάν η επιρροή των προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο
(1) είναι δυνατό να αποβεί σε βάρος της ορθής και συνετής
διαχείρισης της ΚΕΠΕΥ, η Επιτροπή λαµβάνει κατάλληλα µέτρα
για να τερµατιστεί η εν λόγω κατάσταση. Τα µέτρα αυτά είναι
δυνατόν να περιλαµβάνουν αιτήσεις έκδοσης δικαστικών
εντολών ή την επιβολή κυρώσεων κατά διευθυντών και
διαχειριστών, ή την αναστολή της άσκησης των δικαιωµάτων
ψήφου που απορρέουν από µετοχές που κατέχουν οι εν λόγω
µέτοχοι ή µέλη.
Γνωστοποίηση
σκοπούµενης
απόκτησης
συµµετοχής

12.-(1)(α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο,
µεµονωµένα ή σε συνεννόηση µε άλλα πρόσωπα (ο
«υποψήφιος αποκτών»), έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει,
άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε ΚΕΠΕΥ, είτε να αυξήσει
περαιτέρω, άµεσα ή έµµεσα, την ειδική αυτή συµµετοχή, µε
αποτέλεσµα η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των
µεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα
κατώτατα όρια του 20 %, του 30 %, ή του 50 %, ή µε
αποτέλεσµα η ΚΕΠΕΥ να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση
(«σκοπούµενη
απόκτηση
συµµετοχής»),
απευθύνει
προηγουµένως γραπτή γνωστοποίηση στην Επιτροπή,
προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούµενης συµµετοχής και
παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες κατά τα αναφερόµενα στο
εδάφιο (4) του άρθρου 14.
(β) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο αποφάσισε να
παύσει να κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε
ΚΕΠΕΥ απευθύνει προηγουµένως γραπτή γνωστοποίηση στην
Επιτροπή, προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούµενης
συµµετοχής του. Το πρόσωπο αυτό γνωστοποιεί επίσης στην
Επιτροπή την απόφασή του να µειώσει την ειδική συµµετοχή
του, µε αποτέλεσµα η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των
µεριδίων του κεφαλαίου που κατέχει να µειωθεί σε λιγότερο από
το 20 %, 30 %, ή 50 %, ή µε αποτέλεσµα η ΚΕΠΕΥ να παύσει
να είναι θυγατρική του.
(γ) Κατά την αξιολόγηση εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδικής
συµµετοχής του άρθρου 11 και του παρόντος άρθρου, δεν
λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου ή οι µετοχές που
κατέχουν ΚΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύµατα ως αποτέλεσµα
αναδοχής ή/και διάθεσης χρηµατοοικονοµικών µέσων µε
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δέσµευση ανάληψης, σύµφωνα µε το σηµείο 6 του Μέρους Ι του
Πρώτου Παραρτήµατος, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω δικαιώµατα,
αφενός, δεν ασκούνται ούτε χρησιµοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο
µε σκοπό την παρέµβαση στη διοίκηση του εκδότη και,
αφετέρου, µεταβιβάζονται εντός ενός έτους από την απόκτηση.
(2)(α) Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση που προβλέπεται στο
εδάφιο (1) του άρθρου 14 (στο εξής «αξιολόγηση»),
διαβουλεύεται εκτενώς µε τις σχετικές αρµόδιες αρχές, στην
περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι:
(i)

πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση, ΕΠΕΥ ή εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, µε
άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος ή σε
διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο επιδιώκεται η
σκοπούµενη απόκτηση συµµετοχής·

(ii)

µητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος, ασφαλιστικής
ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, ΕΠΕΥ ή εταιρείας
διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, µε άδεια λειτουργίας σε άλλο
κράτος µέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον
οποίο
επιδιώκεται
η
σκοπούµενη
απόκτηση
συµµετοχής· ή

(iii)

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό
ίδρυµα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση,
ΕΠΕΥ ή εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, µε άδεια
λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος ή σε διαφορετικό
κλάδο από αυτόν στον οποίο επιδιώκεται η σκοπούµενη
απόκτηση συµµετοχής.

(β) Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, εκατέρωθεν, κάθε πληροφορία που είναι
απαραίτητη ή σχετική µε την αξιολόγηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι
αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν, κατόπιν αιτήµατος, κάθε σχετική
πληροφορία και γνωστοποιούν, µε δική τους πρωτοβουλία, όλες
τις ουσιαστικής σηµασίας πληροφορίες. Στην απόφαση της
αρµόδιας αρχής που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της
ΕΠΕΥ για την οποία επιδιώκεται η σκοπούµενη απόκτηση
συµµετοχής, επισηµαίνονται τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις τις
οποίες εξέφρασε η αρµόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση του υποψήφιου αποκτώντος.
(3)(α) Εάν η ΚΕΠΕΥ λάβει γνώση οποιασδήποτε απόκτησης ή
διάθεσης συµµετοχών στο κεφάλαιό της µε την οποία οι
συµµετοχές σε αυτήν υπερβαίνουν ή κατέρχονται οποιωνδήποτε
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από τα όρια που αναφέρονται στο εδάφιο 1, ενηµερώνει χωρίς
καθυστέρηση την Επιτροπή.
(β) Τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος, η ΚΕΠΕΥ γνωστοποιεί
επίσης στην Επιτροπή τα ονόµατα των µετόχων και µελών που
κατέχουν ειδικές συµµετοχές και τα ποσοστά αυτών των
συµµετοχών όπως προκύπτουν, για παράδειγµα, από τις
πληροφορίες που ανακοινώνονται στις ετήσιες γενικές
συνελεύσεις των µετόχων και µελών, ή από την εφαρµογή των
ρυθµίσεων που ισχύουν για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές
αξίες είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά.
(4) Η Επιτροπή λαµβάνει µέτρα, παρόµοια µε τα αναφερόµενα
στο εδάφιο (3) του άρθρου 11, κατά των προσώπων που δεν
συµµορφώνονται
µε
την
υποχρέωση
προηγούµενης
ενηµέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή αύξησης ειδικής
συµµετοχής. Σε περίπτωση απόκτησης συµµετοχής παρά την
αντίθεση της Επιτροπής, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις
που µπορούν να επιβληθούν, η Επιτροπή δύναται να
αποφασίσει είτε την αναστολή της άσκησης των αντίστοιχων
δικαιωµάτων ψήφου είτε την ακυρότητα ή την ακυρωσία των
αντίστοιχων ψήφων.
Περίοδος
αξιολόγησης

13.-(1)(α) Η Επιτροπή, αµέσως και, σε κάθε περίπτωση, εντός
δύο εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης
που απαιτείται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 12, καθώς και
σε περίπτωση ενδεχόµενης µεταγενέστερης παραλαβής των
πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος
άρθρου, επιβεβαιώνει εγγράφως στον υποψήφιο αποκτώντα την
παραλαβή τους.
(β) Η Επιτροπή διενεργεί την αξιολόγηση εντός προθεσµίας
εξήντα εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της γραπτής
επιβεβαίωσης της παραλαβής της γνωστοποίησης και όλων των
εγγράφων που η Επιτροπή απαιτεί να επισυνάπτονται στη
γνωστοποίηση βάσει του καταλόγου που αναφέρεται στο εδάφιο
(4) του άρθρου 14 («περίοδος αξιολόγησης»).
(γ) Η Επιτροπή ενηµερώνει τον υποψήφιο αποκτών, κατά την
επιβεβαίωση της παραλαβής, για την ηµεροµηνία λήξης της
περιόδου αξιολόγησης.
(2) (α) Η Επιτροπή δύναται, εν ανάγκη, κατά την περίοδο
αξιολόγησης και όχι µετά την πεντηκοστή εργάσιµη ηµέρα της
περιόδου αυτής, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες αναγκαίες
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για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το αίτηµα υποβάλλεται
εγγράφως και προσδιορίζει τα αναγκαία συµπληρωµατικά
πληροφοριακά στοιχεία.
(β) Κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας κατά την
οποία ζητήθηκαν οι πληροφορίες από την Επιτροπή και της
ηµεροµηνίας παραλαβής της απάντησης του υποψήφιου
αποκτώντος, διακόπτεται η περίοδος αξιολόγησης. Η διακοπή
δεν υπερβαίνει τις 20 εργάσιµες ηµέρες. Η Επιτροπή έχει τη
διακριτική ευχέρεια να υποβάλλει περαιτέρω αιτήµατα για τη
συµπλήρωση ή την αποσαφήνιση των πληροφοριών, αυτό
όµως δεν είναι δυνατόν να συνεπάγεται διακοπή της περιόδου
αξιολόγησης.
(3) Η Επιτροπή δύναται να παρατείνει τη διακοπή στην οποία
αναφέρεται η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) έως 30 εργάσιµες
ηµέρες, εάν ο υποψήφιος αποκτών είναι ένα από τα ακόλουθα:
(α)

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο ή
υπόκειται σε ρυθµιστικό πλαίσιο εκτός της Ένωσης·

(β)

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο σε εποπτεία
δυνάµει των εθνικών νοµικών διατάξεων που
µεταφέρουν στο δίκαιο των κρατών µελών:
(i)

την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο
«Οδηγία
2014/65/ΕE
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Μαΐου
2014 για τις αγορές χρηµατοοικονοµικών µέσων
και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και
της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ»

(ii)

την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο
«Οδηγία
2009/65/ΕΚ
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

(iii)

την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο
«Οδηγία
2009/138/ΕΚ
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

(iv) την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο
«Οδηγία
2013/36/ΕΕ
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
(4) Εάν η Επιτροπή, µόλις ολοκληρώσει την αξιολόγησή της,
αποφασίσει να αντιταχθεί στη σκοπούµενη απόκτηση
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συµµετοχής, ενηµερώνει εγγράφως τον υποψήφιο αποκτώντα,
εντός δύο εργασίµων ηµερών, και πριν τη λήξη της περιόδου
αξιολόγησης, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασης αυτής. Η
δέουσα αιτιολόγηση της απόφασης της Επιτροπής δύναται να
δηµοσιοποιείται είτε κατόπιν αιτήµατος του υποψήφιου
αποκτώντος είτε κατά την κρίση της Επιτροπής.
(5) Εάν η Επιτροπή δεν αντιταχθεί εγγράφως στη σκοπούµενη
απόκτηση συµµετοχής εντός της περιόδου αξιολόγησης, η
σκοπούµενη απόκτηση συµµετοχής θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
(6) Η Επιτροπή δύναται να ορίζει µέγιστη προθεσµία για την
ολοκλήρωση της σκοπούµενης απόκτησης συµµετοχής και να
παρατείνει την προθεσµία αυτή, όπου ενδείκνυται.
Αξιολόγηση

14-(1) Κατά την αξιολόγηση της γνωστοποίησης που
προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 12, και των
πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 13, η
Επιτροπή, προκειµένου να διασφαλίσει την ορθή και συνετή
διοίκηση της ΚΕΠΕΥ στην οποία επιδιώκεται η σκοπούµενη
απόκτηση συµµετοχής και λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη
επιρροή του υποψήφιου αποκτώντος στην ΚΕΠΕΥ, αξιολογεί
την καταλληλότητα του υποψήφιου αποκτώντος και την
ορθότητα της σκοπούµενης απόκτησης συµµετοχής από
χρηµατοοικονοµική άποψη, µε βάση όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
(α)

τη φήµη του υποψήφιου αποκτώντος,

(β)

τη φήµη και την πείρα οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο θα διευθύνει τις δραστηριότητες της ΚΕΠΕΥ ως
αποτέλεσµα της σκοπούµενης απόκτησης συµµετοχής,

(γ)

την οικονοµική ευρωστία του υποψήφιου αποκτώντος,
ειδικότερα ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που
ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκηθούν από την
ΚΕΠΕΥ, για την οποία επιδιώκεται η σκοπούµενη
απόκτηση συµµετοχής,

(δ)

την ικανότητα της ΚΕΠΕΥ να ανταποκρίνεται και να
συνεχίσει
να
ανταποκρίνεται
στις
απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας δυνάµει του παρόντος Νόµου
και, ανάλογα µε την περίπτωση, βάσει άλλων οδηγιών,
ιδίως των οδηγιών 2002/87/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ, ιδίως
όσον αφορά το κατά πόσο ο όµιλος του οποίου θα
καταστεί µέλος διαθέτει τέτοια δοµή που καθιστά δυνατή
την
άσκηση
αποτελεσµατικής
εποπτείας,
την
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αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των
αρµόδιων αρχών και τον προσδιορισµό της κατανοµής
των αρµοδιοτήτων µεταξύ των αρµοδίων αρχών,
(ε)

188 (Ι) του 2007
58 (Ι) του 2010
80 (Ι) του 2012
190 (Ι) του 2012
121 (Ι) του 2013

το κατά πόσο υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι, σε σχέση
µε τη σκοπούµενη απόκτηση συµµετοχής, διαπράττεται,
έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί,
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, κατά την έννοια του
άρθρου 2 του περί της Παρεµπόδισης και
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Παράνοµες ∆ραστηριότητες Νόµου, ή ότι η σκοπούµενη
απόκτηση συµµετοχής θα µπορούσε να αυξήσει αυτόν
τον κίνδυνο.

(2) Η Επιτροπή δύναται να αντιταχθεί στη σκοπούµενη
απόκτηση συµµετοχής µόνο εφόσον υπάρχουν βάσιµοι λόγοι γι’
αυτό, µε βάση τα κριτήρια του εδαφίου (1) ή εάν οι πληροφορίες
που διαβιβάσθηκαν από τον υποψήφιο αποκτώντα δεν είναι
πλήρεις.
(3) Η Επιτροπή δεν επιβάλλει εκ των προτέρων όρους όσον
αφορά το ύψος της συµµετοχής που πρέπει να αποκτηθεί, ούτε
εξετάζει τη σκοπούµενη απόκτηση συµµετοχής από πλευράς
οικονοµικών αναγκών της αγοράς.
(4) Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί κατάλογο µε τις αναγκαίες
πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης, οι οποίες
πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή κατά τη στιγµή της
γνωστοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου
12. Οι απαιτούµενες πληροφορίες είναι ανάλογες και
προσαρµοσµένες στη φύση του υποψηφίου αποκτώντος και της
σκοπούµενης απόκτησης συµµετοχής. Η Επιτροπή δεν απαιτεί
πληροφορίες που δεν είναι σχετικές µε την προληπτική
αξιολόγηση.
(5) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου
13, εάν κοινοποιηθούν στην Επιτροπή δύο ή περισσότερες
προτάσεις για απόκτηση ή αύξηση ειδικών συµµετοχών στην
ίδια ΚΕΠΕΥ, η Επιτροπή αντιµετωπίζει όλους τους υποψήφιους
αποκτώντες αµερόληπτα.
Συµµετοχή
σε
εγκεκριµένο
σύστηµα
αποζηµίωσης των
επενδυτών

15.-(1) Η Επιτροπή εξακριβώνει ότι κάθε οντότητα που ζητά τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας ως ΚΕΠΕΥ συµµορφώνεται µε τις
υποχρεώσεις που υπέχει, κατά το χρόνο της αδειοδότησής της,
βάσει του ...(Νόµου που µεταφέρει την Οδηγία 97/9/ΕΚ – θα γίνει
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ξεχωριστός νόµος).
(2) Η υποχρέωση του εδαφίου (1) εκπληρώνεται σε σχέση µε
δοµηµένες καταθέσεις, όταν η δοµηµένη κατάθεση εκδίδεται από
πιστωτικό ίδρυµα που είναι µέλος συστήµατος εγγύησης
καταθέσεων το οποίο είναι αναγνωρισµένο βάσει της Οδηγίας
2014/49/ΕΕ.
Αρχικό κεφάλαιο

16.-(1) Η Επιτροπή χορηγεί άδεια λειτουργίας µόνον εφόσον η
αιτήτρια έχει επαρκές αρχικό κεφάλαιο σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, λαµβανοµένης υπόψη της
φύσης της σχετικής επενδυτικής υπηρεσίας ή δραστηριότητας.
(2) ΚΕΠΕΥ, πέραν αυτής που προβλέπεται στο εδάφιο (3),
οφείλει να έχει αρχικό κεφάλαιο ύψους επτακοσίων τριάντα
χιλιάδων ευρώ (€730.000).
(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), ΚΕΠΕΥ, η οποία δεν
προβαίνει σε αγοραπωλησίες χρηµατοοικονοµικών µέσων για
ίδιο λογαριασµό ούτε αναλαµβάνει την αναδοχή έκδοσης
χρηµατοοικονοµικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης, αλλά
κατέχει κεφάλαια ή χρηµατοοικονοµικά µέσα πελατών, και
προσφέρει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες,
οφείλει να έχει αρχικό κεφάλαιο ύψους εκατόν εικοσιπέντε
χιλιάδων ευρώ (€125.000)(α)

λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών αναφορικά µε
χρηµατοοικονοµικά µέσα·

(β)

εκτέλεση
εντολών
πελατών
χρηµατοοικονοµικά µέσα·

(γ)

διαχείριση
ατοµικών
χρηµατοοικονοµικά µέσα.

αναφορικά

χαρτοφυλακίων

µε
σε

(4) ΚΕΠΕΥ, η οποία εκτελεί εντολές για λογαριασµό πελατών µε
αντικείµενο χρηµατοοικονοµικά µέσα, επιτρέπεται να κατέχει
τέτοια µέσα για ίδιο λογαριασµό, εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις(α)

Οι εν λόγω θέσεις προέκυψαν αποκλειστικά ως
αποτέλεσµα της αδυναµίας της ΚΕΠΕΥ να καλύψει
επακριβώς τις εντολές των επενδυτών·

(β)

η συνολική αγοραία αξία όλων των θέσεων δεν
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υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) του
αρχικού κεφαλαίου της ΚΕΠΕΥ·
(γ)

η ΚΕΠΕΥ πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα
άρθρα 92 έως 95 και στο Τέταρτο Μέρος του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(δ)

οι θέσεις αυτές προέκυψαν παρεµπιπτόντως, είναι
προσωρινές και αυστηρά περιορισµένες στο χρόνο
που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της εν λόγω
συναλλαγής.

(5) ΚΕΠΕΥ, η οποία προβλέπεται στο εδάφιο (3) επιτρέπεται να
έχει αρχικό κεφάλαιο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000)
όταν η ΚΕΠΕΥ δεν έχει άδεια να κατέχει κεφάλαιο ή
χρηµατοοικονοµικά µέσα πελατών, ούτε να προβαίνει σε
αγοραπωλησίες για ίδιο λογαριασµό και ούτε να αναλαµβάνει
την αναδοχή έκδοσης χρηµατοοικονοµικών µέσων µε δέσµευση
ανάληψης.
(6) Η κατοχή θέσεων εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών σε
χρηµατοοικονοµικά µέσα για την επένδυση ιδίων κεφαλαίων δεν
θεωρείται αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασµό για τους σκοπούς
των εδαφίων (3) και (5).
(7) Για ΚΕΠΕΥ, η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 4, παράγραφος 1, σηµείο 2, στοιχείο γ) του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, η κάλυψη λαµβάνει µια από τις ακόλουθες
µορφές(α)

αρχικό κεφάλαιο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ
(€50.000)·

(β)

ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης καλύπτουσα
ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
ισοδύναµη εγγύηση κατά της ευθύνης από
επαγγελµατική αµέλεια, για ποσό ύψους τουλάχιστον
ενός εκατοµµυρίου ευρώ (€1.000.000) ανά απαίτηση
και συνολικά ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων
ευρώ (€1.500.000) κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις·

(γ)

συνδυασµό αρχικού κεφαλαίου και ασφάλισης
επαγγελµατικής ευθύνης µε τρόπο που να οδηγεί σε
επίπεδο κάλυψης ισοδύναµο µε τα αναφερόµενα στις
παραγράφους (α) ή (β).
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35(Ι) του 2002
141(Ι) του 2003
165(Ι) του 2003
69(Ι) του 2004
70(Ι) του 2004
136(Ι) του 2004
152(Ι) του 2004
153(Ι) του 2004
240(Ι) του 2004
17(Ι) του 2005
26(Ι) του 2008
105(Ι) του 2009
50(Ι) του 2011
132(Ι) του 2013.

Οργανωτικές
απαιτήσεις

(8) ΚΕΠΕΥ, η οποία προβλέπεται στο εδάφιο (7) και η οποία
είναι επίσης εγγεγραµµένη δυνάµει των διατάξεων του περί της
Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών
Θεµάτων Νόµου, οφείλει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις
του εδαφίου (1) του άρθρου 171 του εν λόγω νόµου και να
διαθέτει κάλυψη η οποία λαµβάνει µία από τις ακόλουθες
µορφές-

(α)

αρχικό κεφάλαιο ύψους εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ
(€25.000)·

(β)

ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης καλύπτουσα
ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
ισοδύναµη εγγύηση κατά της ευθύνης από
επαγγελµατική αµέλεια, για ποσό ύψους τουλάχιστον
πεντακόσιων χιλιάδων ευρώ (€500.000) ανά απαίτηση
και συνολικά επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(€750.000) κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις·

(γ)

συνδυασµό αρχικού κεφαλαίου και ασφάλισης
επαγγελµατικής ευθύνης µε τρόπο που να οδηγεί σε
επίπεδο κάλυψης ισοδύναµο µε τα αναφερόµενα στις
παραγράφους (α) ή (β).».

17.-(1) Οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις
οργανωτικές απαιτήσεις που ορίζονται στα εδάφια (2) έως (10)
του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 18.
(2) Η ΚΕΠΕΥ εφαρµόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες
για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συµµόρφωση της,
συµπεριλαµβανοµένων των στελεχών, υπαλλήλων και
συνδεδεµένων αντιπροσώπων της, µε τις υποχρεώσεις που
υπέχει βάσει του παρόντος Νόµου, καθώς και κατάλληλους
κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των προσώπων
αυτών.
(3) (α) Η ΚΕΠΕΥ καταρτίζει και εφαρµόζει αποτελεσµατικές
οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις ώστε να λαµβάνει όλα τα
εύλογα µέτρα προκειµένου να µην επηρεάζονται αρνητικά τα
συµφέροντα των πελατών λόγω συγκρούσεων συµφερόντων
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κατά την έννοια του άρθρου 24.
(β) Η ΚΕΠΕΥ που κατασκευάζει χρηµατοοικονοµικά µέσα προς
πώληση σε πελάτες, διαθέτει, χρησιµοποιεί και επανεξετάζει µια
διαδικασία για την έγκριση κάθε χρηµατοοικονοµικού µέσου και
των σηµαντικών προσαρµογών που επιφέρει σε υφιστάµενα
χρηµατοοικονοµικά µέσα, πριν τα προωθήσει στην αγορά ή τα
διανείµει σε πελάτες.
(γ) Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων προσδιορίζει µια
συγκεκριµένη αγορά-στόχο τελικών πελατών, εντός της σχετικής
κατηγορίας πελατών για κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο, και
εξασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται µε αυτή την
προσδιορισµένη αγορά-στόχο αξιολογούνται, καθώς και ότι η
σκοπούµενη στρατηγική διανοµής είναι κατάλληλη για την
προσδιορισµένη αγορά-στόχο.
(δ) Η ΚΕΠΕΥ επανεξετάζει επίσης, σε τακτική βάση, τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα που προσφέρει ή προωθεί εµπορικά,
λαµβάνοντας υπόψη κάθε γεγονός που θα µπορούσε να
επηρεάσει
σοβαρά
τον
δυνητικό
κίνδυνο
για
την
προσδιορισµένη αγορά-στόχο, έτσι ώστε να αξιολογεί,
τουλάχιστον, κατά πόσο το χρηµατοοικονοµικό µέσο συνεχίζει
να συνάδει µε τις ανάγκες της προσδιορισµένης αγοράς-στόχου
και κατά πόσο η σκοπούµενη στρατηγική διανοµής συνεχίζει να
είναι η κατάλληλη.
(ε) Η ΚΕΠΕΥ που δηµιουργεί χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέτει
στους διανοµείς όλες τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε το
χρηµατοοικονοµικό µέσο και τη διαδικασία έγκρισης του
προϊόντος, στις οποίες περιλαµβάνεται και η προσδιορισµένη
αγορά-στόχος του χρηµατοοικονοµικού µέσου.
(στ)
Όταν
µια
ΚΕΠΕΥ
προσφέρει
ή
εισηγείται
χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν κατασκευάζει η ίδια, διαθέτει
τις κατάλληλες ρυθµίσεις ώστε να λαµβάνει τις πληροφορίες στις
οποίες αναφέρεται η παράγραφος (ε) και να κατανοεί τα
χαρακτηριστικά και την προσδιορισµένη αγορά-στόχο για κάθε
χρηµατοοικονοµικό µέσο.
ζ) Αυτές οι πολιτικές, διαδικασίες και ρυθµίσεις που αναφέρονται
στο παρόν εδάφιο ισχύουν µε την επιφύλαξη κάθε άλλης
υποχρέωσης δυνάµει του παρόντος Νόµου και του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 600/2014, περιλαµβανοµένων εκείνων που
σχετίζονται µε την κοινοποίηση, την καταλληλότητα ή
συµβατότητα, την ταυτοποίηση και διαχείριση συγκρούσεων
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συµφερόντων, καθώς και µε τις αντιπαροχές.
(4) Η ΚΕΠΕΥ λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για να
εξασφαλίζεται η συνεχής και τακτική εκτέλεση των επενδυτικών
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, η ΚΕΠΕΥ
χρησιµοποιεί κατάλληλα και ανάλογα συστήµατα, µέσα και
διαδικασίες.
(5) (α) Η ΚΕΠΕΥ µεριµνά ώστε, όταν αναθέτει σε τρίτους την
εκτέλεση επιχειρησιακών λειτουργιών ουσιώδους σηµασίας για
την παροχή συνεχούς και ικανοποιητικής υπηρεσίας στους
πελάτες και την άσκηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε
συνεχή και ικανοποιητική βάση, να λαµβάνονται εύλογα µέτρα
για να αποφεύγεται κάθε αδικαιολόγητη επιδείνωση του
λειτουργικού κινδύνου. Η ανάθεση σε τρίτους σηµαντικών
επιχειρησιακών λειτουργιών πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να
µην παραβλάπτει ουσιωδώς την ποιότητα του εσωτερικού
ελέγχου της ΚΕΠΕΥ ούτε τη δυνατότητα της Επιτροπής να
εποπτεύει τη συµµόρφωση της ΚΕΠΕΥ µε όλες τις υποχρεώσεις
της.
(β) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να έχει υγιείς διοικητικές και λογιστικές
διαδικασίες, µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσµατικές
διαδικασίες εκτίµησης των κινδύνων και αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς ελέγχου και ασφάλειας των συστηµάτων
ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων.
(γ) Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος της Επιτροπής να απαιτεί
πρόσβαση στις επικοινωνίες δυνάµει του παρόντος Νόµου και
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 οι ΚΕΠΕΥ διαθέτουν υγιείς
µηχανισµούς ασφαλείας, για τη διασφάλιση και την εξακρίβωση
της γνησιότητας των µέσων διαβίβασης των πληροφοριών, την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταστροφής των δεδοµένων και
πρόσβασης χωρίς άδεια και την αποφυγή της διαρροής των
πληροφοριών, ώστε να τηρείται πάντοτε το απόρρητο των
δεδοµένων.
(6) Η ΚΕΠΕΥ µεριµνά ώστε να τηρούνται αρχεία µε όλες τις
υπηρεσίες που παρέχει και τις δραστηριότητες και συναλλαγές
που εκτελεί, κατά τρόπο που να επιτρέπει στην Επιτροπή να
ασκεί τα εποπτικά της καθήκοντα και να προβαίνει σε ενέργειες
για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων δυνάµει του
παρόντος Νόµου, του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, της
Οδηγίας 2014/57/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 596/2014,
και ειδικότερα να διασφαλίζει τη συµµόρφωση της ΚΕΠΕΥ µε
όλες
τις
υποχρεώσεις
της,
περιλαµβανοµένων
των
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υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τους πελάτες ή δυνητικούς
πελάτες και µε την ακεραιότητα της αγοράς.
(7) (α) Τα αρχεία περιλαµβάνουν τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που σχετίζονται, τουλάχιστον, µε
συναλλαγές που συνάφθηκαν κατά τη διενέργεια συναλλαγών
για ίδιο λογαριασµό και µε την παροχή υπηρεσιών κατ’ εκτέλεση
εντολών πελατών, οι οποίες συνδέονται µε τη λήψη, διαβίβαση
και εκτέλεση των εντολών πελατών.
(β) Οι εν λόγω τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και ηλεκτρονικές
επικοινωνίες περιλαµβάνουν επίσης αυτές που αποσκοπούν να
καταλήξουν σε συναλλαγές που συνάφθηκαν κατά τη διενέργεια
συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό ή στην παροχή υπηρεσιών
κατ’ εκτέλεση εντολών πελατών, οι οποίες συνδέονται µε τη
λήψη, τη διαβίβαση και την εκτέλεση εντολών πελατών, ακόµα
και αν οι εν λόγω συνδιαλέξεις ή επικοινωνίες δεν καταλήγουν
στην εκτέλεση των εν λόγω συναλλαγών ή στην παροχή
υπηρεσιών κατ’ εκτέλεση εντολών πελατών.
(γ) Προς τούτο, η ΚΕΠΕΥ λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για την
καταγραφή
σχετικών
τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων
και
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες πραγµατοποιούνται,
αποστέλλονται ή λαµβάνονται µέσω εξοπλισµού που παρέχει η
ΚΕΠΕΥ σε υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη, ή του οποίου η
χρήση από υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη εγκρίνεται ή
επιτρέπεται από την ΚΕΠΕΥ.
(δ) Η ΚΕΠΕΥ γνωστοποιεί στους νέους και τους υφιστάµενους
πελάτες ότι οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή επικοινωνίες µεταξύ
της ΚΕΠΕΥ και των πελατών της οι οποίες καταλήγουν ή
ενδέχεται να καταλήξουν στην πραγµατοποίηση συναλλαγών
θα καταγράφονται. Η γνωστοποίηση αυτή δύναται να παρέχεται
µία φορά, πριν από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε
νέους και υφιστάµενους πελάτες.
(ε) Οι ΚΕΠΕΥ δεν παρέχουν από το τηλέφωνο επενδυτικές
υπηρεσίες και δραστηριότητες σε πελάτες που δεν έχουν
ενηµερωθεί, εκ των προτέρων, σχετικά µε την καταγραφή των
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή επικοινωνιών τους, εφόσον οι εν
λόγω επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες αφορούν τη
λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών του πελάτη.
(στ) Εντολές δύνανται να δίνονται από πελάτες µέσω άλλων
διαύλων, ωστόσο τέτοιου είδους επικοινωνίες πρέπει να
πραγµατοποιούνται σε σταθερό µέσο, όπως ταχυδροµικές
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επιστολές,
τηλεοµοιοτυπικά,
ηλεκτρονικά
µηνύµατα
ή
τεκµηρίωση των εντολών πελατών που δόθηκαν σε
συναντήσεις. Ιδίως, το περιεχόµενο των σχετικών προσωπικών
συνδιαλέξεων µε πελάτη δύναται να καταγράφεται µε την
τήρηση γραπτών πρακτικών ή σηµειώσεων. Οι εντολές αυτές
θεωρούνται ισοδύναµες µε εντολές που λαµβάνονται από το
τηλέφωνο.
(ζ) Η ΚΕΠΕΥ λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για να αποτρέπει
υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη της να πραγµατοποιεί
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και να αποστέλλει ή να λαµβάνει
ηλεκτρονικά µηνύµατα µε ιδιωτικό τεχνικό εξοπλισµό, µέσω του
οποίου η ΚΕΠΕΥ δεν µπορεί να καταγράψει ή να αντιγράψει τις
συνδιαλέξεις ή τις επικοινωνίες αυτές.
(η) Τα αρχεία του παρόντος εδαφίου παρέχονται στον
εµπλεκόµενο πελάτη κατόπιν αιτήµατος και φυλάσσονται για
µέγιστη περίοδο πέντε ετών και, κατόπιν αιτήµατος της
Επιτροπής, για µέγιστη περίοδο επτά ετών.
(8) Εάν κατέχει χρηµατοοικονοµικά µέσα που ανήκουν σε
πελάτες, η ΚΕΠΕΥ διαθέτει κατάλληλες ρυθµίσεις για να
προστατεύει τα δικαιώµατα κυριότητας των πελατών, ιδίως σε
περίπτωση αφερεγγυότητας της ΚΕΠΕΥ, και να αποτρέπει τη
χρησιµοποίηση χρηµατοοικονοµικών µέσων πελάτη για ίδιο
λογαριασµό, εκτός εάν ο πελάτης έχει δώσει τη ρητή
συγκατάθεσή του.
(9) Εάν κατέχει κεφάλαια πελατών, η ΚΕΠΕΥ θεσπίζει
κατάλληλες ρυθµίσεις για να προστατεύει τα δικαιώµατα των
πελατών και, εκτός από την περίπτωση των πιστωτικών
ιδρυµάτων, να αποτρέπει τη χρησιµοποίηση κεφαλαίων
πελατών για ίδιο λογαριασµό.
(10) Μια ΚΕΠΕΥ δεν συνάπτει συµφωνίες παροχής
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου µε ιδιώτες
πελάτες µε σκοπό την ασφάλεια ή κάλυψη παρουσών ή
µελλοντικών, πραγµατικών ή ενδεχόµενων ή αναµενόµενων
υποχρεώσεων πελατών.
(11) (α) Σε περίπτωση υποκαταστήµατος ΕΠΕΥ που είναι
εγκατεστηµένο στη ∆ηµοκρατία, η Επιτροπή εφαρµόζει την
υποχρέωση των εδαφίων (6) και (7) στις συναλλαγές που
εκτελεί το υποκατάστηµα, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας της
αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής της σχετικής
ΕΠΕΥ να έχει άµεση πρόσβαση στα σχετικά αρχεία.
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(β) Η Επιτροπή δύναται, µε οδηγίες της, να επιβάλει απαιτήσεις
σε ΚΕΠΕΥ όσον αφορά τη διαφύλαξη των περιουσιακών
στοιχείων των πελατών της, επιπλέον των διατάξεων των
εδαφίων (8), (9) και (10) και των αντίστοιχων κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάµει
της παραγράφου 12) του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να αιτιολογούνται αντικειµενικά και
να είναι αναλογικές, µε στόχο να αντιµετωπίζονται, σε
περιπτώσεις όπου οι ΚΕΠΕΥ φυλάσσουν περιουσιακά στοιχεία
ή κεφάλαια πελατών, συγκεκριµένοι κίνδυνοι για την προστασία
των επενδυτών ή για την ακεραιότητα της αγοράς, οι οποίοι είναι
ιδιαίτερα σηµαντικοί υπό τις περιστάσεις που δηµιουργεί η δοµή
της αγοράς στη ∆ηµοκρατία.
(γ) Η ∆ηµοκρατία γνωστοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε απαίτηση που
προτίθεται να επιβάλει η Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο
(β), τουλάχιστον δύο µήνες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία
επιβολής της απαίτησης. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει και
αιτιολόγηση της εν λόγω απαίτησης. Αυτές οι πρόσθετες
απαιτήσεις δεν περιορίζουν, ούτε επηρεάζουν µε άλλον τρόπο,
τα δικαιώµατα των ΕΠΕΥ, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 34
και 35 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
Αλγοριθµικές
Συναλλαγές

18.-(1) ΚΕΠΕΥ που δραστηριοποιείται µέσω αλγοριθµικών
συναλλαγών χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά συστήµατα και
ελέγχους κινδύνου, κατάλληλους για τις εργασίες που
διεκπεραιώνει, προκειµένου να διασφαλίζει ότι τα συστήµατα
συναλλαγών της είναι ανθεκτικά και διαθέτουν επαρκή
χωρητικότητα, υπόκεινται σε κατάλληλα όρια και περιορισµούς
εσφαλµένων
συναλλαγών και αποτρέπουν την αποστολή
εντολών ή τη λειτουργία των συστηµάτων κατά τρόπο που
ενδέχεται να οδηγήσει ή να συµβάλει στη µη εύρυθµη λειτουργία
της αγοράς. Μια τέτοια ΚΕΠΕΥ χρησιµοποιεί επίσης
αποτελεσµατικά συστήµατα και ελέγχους κινδύνου προκειµένου
να διασφαλίζεται ότι τα συστήµατα διαπραγµάτευσης δεν
δύνανται να χρησιµοποιούνται για σκοπό που είναι αντίθετος
στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ή στους κανόνες ενός
τόπου διαπραγµάτευσης µε τον οποίο αυτή συνδέεται. Η
ΚΕΠΕΥ διατηρεί αποτελεσµατικούς µηχανισµούς συνέχισης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας για την αντιµετώπιση κάθε
αστοχίας στα συστήµατα συναλλαγών της και διασφαλίζει ότι τα
συστήµατά της έχουν υποβληθεί σε πλήρεις δοκιµές και
παρακολουθούνται κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται ότι
πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος εδαφίου.
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(2) (α) ΚΕΠΕΥ που δραστηριοποιείται µέσω αλγοριθµικών
συναλλαγών στη ∆ηµοκρατία, ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή
και τις αρµόδιες αρχές του τόπου διαπραγµάτευσης στον οποίο
η ΚΕΠΕΥ δραστηριοποιείται µέσω αλγοριθµικών συναλλαγών
ως µέλος ή συµµετέχουσα στον τόπο διαπραγµάτευσης.
(β) Η Επιτροπή δύναται να απαιτεί από την ΚΕΠΕΥ να παρέχει,
σε τακτική βάση ή κατά περίπτωση, περιγραφή της φύσης των
στρατηγικών αλγοριθµικών συναλλαγών που ακολουθεί,
λεπτοµέρειες σχετικά µε τις παραµέτρους ή τα όρια
διαπραγµάτευσης στα οποία υπόκειται το σύστηµα, τους
βασικούς ελέγχους συµµόρφωσης και ελέγχους κινδύνου που
χρησιµοποιεί για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των
προϋποθέσεων του εδαφίου (1) και λεπτοµέρειες των δοκιµών
στις οποίες υποβάλλει τα συστήµατά της. Η Επιτροπή δύναται,
ανά πάσα στιγµή, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από την
ΚΕΠΕΥ σχετικά µε τη διενέργεια των αλγοριθµικών συναλλαγών
της και τα συστήµατα που χρησιµοποιεί για τις συναλλαγές
αυτές.
(γ) (i) Η Επιτροπή κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, κατόπιν σχετικού αιτήµατος αρµόδιας αρχής
τόπου διαπραγµάτευσης στο οποίο η ΚΕΠΕΥ, ως µέλος ή
συµµετέχουσα του τόπου διαπραγµάτευσης, δραστηριοποιείται
µέσω αλγοριθµικών συναλλαγών, τις πληροφορίες στις οποίες
αναφέρεται η παράγραφος (β) και τις οποίες λαµβάνει από
ΚΕΠΕΥ
που
δραστηριοποιείται
µέσω
αλγοριθµικών
συναλλαγών.
(ii) Σε περίπτωση όπου ΕΠΕΥ, ως µέλος ή συµµετέχουσα σε
τόπο διαπραγµάτευσης εγκατεστηµένο στη ∆ηµοκρατία,
δραστηριοποιείται µέσω αλγοριθµικών συναλλαγών, η Επιτροπή
δύναται να αιτηθεί από αρµόδια αρχή της σχετικής ΕΠΕΥ τις
πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος (β) και τις
οποίες η εν λόγω αρµόδια αρχή λαµβάνει από ΕΠΕΥ που
δραστηριοποιείται µέσω αλγοριθµικών συναλλαγών.
(δ) Η ΚΕΠΕΥ µεριµνά ώστε να τηρούνται αρχεία για τα ζητήµατα
που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο και εξασφαλίζει ότι τα
αρχεία αυτά είναι επαρκή ώστε η Επιτροπή να µπορεί να ελέγχει
τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του παρόντος Νόµου.
(ε) ΚΕΠΕΥ που δραστηριοποιείται µέσω τεχνικής κατάρτισης
αλγοριθµικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα τηρεί, σε
εγκεκριµένη µορφή, ακριβή και κατά χρονική ακολουθία αρχεία
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όσον αφορά όλες τις εντολές που έχουν καταχωρηθεί,
περιλαµβανοµένων των εντολών που ακυρώθηκαν, των
εντολών που εκτελέστηκαν και των προσφορών τιµών σε
τόπους διαπραγµάτευσης, και τα διαθέτει στην Επιτροπή,
κατόπιν σχετικού αιτήµατος.
(3) ΚΕΠΕΥ που δραστηριοποιείται µέσω αλγοριθµικών
συναλλαγών
για
να
διενεργήσει
στρατηγική
ειδικής
διαπραγµάτευσης, λαµβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα, την
κλίµακα και τη φύση της συγκεκριµένης αγοράς και τα
χαρακτηριστικά του µέσου που αποτελεί αντικείµενο της
συναλλαγής(α)

διενεργεί αυτήν την ειδική διαπραγµάτευση συνεχώς
κατά τη διάρκεια καθορισµένης αναλογίας των ωρών
συναλλαγών του τόπου διαπραγµάτευσης, εκτός από
εξαιρετικές περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα την παροχή
ρευστότητας σε τακτική και προβλέψιµη βάση στον εν
λόγω τόπο διαπραγµάτευσης·

(β)

συνάπτει δεσµευτική γραπτή συµφωνία µε τον τόπο
διαπραγµάτευσης, στην οποία προσδιορίζονται,
τουλάχιστον, οι υποχρεώσεις της ΚΕΠΕΥ σύµφωνα µε
την παράγραφο α)· και

(γ)

εφαρµόζει αποτελεσµατικά συστήµατα και ελέγχους για
να διασφαλίσει ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της
δυνάµει της συµφωνίας της παραγράφου β) ανά πάσα
στιγµή.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 49
του παρόντος Νόµου, ΚΕΠΕΥ που δραστηριοποιείται µέσω
αλγοριθµικών συναλλαγών θεωρείται ότι ακολουθεί στρατηγική
ειδικής διαπραγµάτευσης όταν, ως µέλος ή συµµετέχουσα σε
ένα ή περισσότερους τόπους διαπραγµάτευσης, η στρατηγική
της, όταν διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό,
περιλαµβάνει την εισαγωγή δεσµευτικών, ταυτόχρονων ζευγών
εντολών συγκρίσιµου µεγέθους και σε ανταγωνιστικές τιµές σε
σχέση µε ένα ή περισσότερα χρηµατοοικονοµικά µέσα σε έναν
µόνο τόπο διαπραγµάτευσης ή σε πλειάδα τόπων
διαπραγµάτευσης, µε αποτέλεσµα την παροχή ρευστότητας σε
τακτική και συχνή βάση στο σύνολο της αγοράς.
(5)(α) ΚΕΠΕΥ που παρέχει άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε
τόπο
διαπραγµάτευσης
χρησιµοποιεί
αποτελεσµατικά
συστήµατα και ελέγχους που διασφαλίζουν ορθή αξιολόγηση
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και επανεξέταση της καταλληλότητας των πελατών που
χρησιµοποιούν την υπηρεσία, ότι οι πελάτες που χρησιµοποιούν
την υπηρεσία εµποδίζονται από το να υπερβούν κατάλληλα
προκαθορισµένα συναλλακτικά και πιστωτικά όρια, ότι οι
συναλλαγές από πελάτες που χρησιµοποιούν την υπηρεσία
παρακολουθούνται καταλλήλως και ότι µε τους κατάλληλους
ελέγχους κινδύνων αποτρέπονται οι συναλλαγές που µπορεί να
θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την ΚΕΠΕΥ ή που µπορούν να
οδηγήσουν ή να συµβάλλουν στη µη εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς, ή µπορούν να έρθουν σε αντίθεση µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. 596/2014 ή τους κανόνες του τόπου
διαπραγµάτευσης. Η άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση χωρίς τους
ελέγχους αυτούς απαγορεύεται.
(β) ΚΕΠΕΥ που παρέχει άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση είναι
υπεύθυνη να εξασφαλίζει ότι οι πελάτες που χρησιµοποιούν
αυτήν την υπηρεσία συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του
παρόντος Νόµου και µε τους κανόνες του τόπου
διαπραγµάτευσης. Η ΚΕΠΕΥ παρακολουθεί τις συναλλαγές
προκειµένου να εντοπίζει παραβάσεις των κανόνων αυτών,
συνθήκες µη εύρυθµης διαπραγµάτευσης ή συµπεριφορά που
ενδέχεται να συνιστά κατάχρηση της αγοράς και η οποία πρέπει
να αναφερθεί στην Επιτροπή. Η ΚΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι υπάρχει
δεσµευτική γραπτή συµφωνία µεταξύ της ΚΕΠΕΥ και του πελάτη
σχετικά µε τα βασικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που
προκύπτουν από την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας και ότι,
βάσει αυτής της συµφωνίας, η ΚΕΠΕΥ διατηρεί την ευθύνη
δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(γ) ΚΕΠΕΥ που παρέχει άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε τόπο
διαπραγµάτευσης ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τις
αρµόδιες αρχές του τόπου διαπραγµάτευσης στον οποίο η
ΚΕΠΕΥ παρέχει άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση.
(δ) Η Επιτροπή δύναται να απαιτεί από την ΚΕΠΕΥ να παρέχει,
σε τακτική βάση ή κατά περίπτωση, περιγραφή των συστηµάτων
και των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), καθώς
και αποδείξεις για την εφαρµογή τους.
(ε)(i) Η Επιτροπή κοινοποιεί, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της
αρµόδιας αρχής ενός τόπου διαπραγµάτευσης στον οποίο η
ΚΕΠΕΥ προσφέρει άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις πληροφορίες που αναφέρονται
στην παράγραφο (δ) και τις οποίες λαµβάνει από την ΚΕΠΕΥ.
(ii) Σε περίπτωση όπου ΕΠΕΥ προσφέρει άµεση ηλεκτρονική
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πρόσβαση σε τόπο διαπραγµάτευσης εγκατεστηµένο στη
∆ηµοκρατία, η Επιτροπή δύναται να αιτηθεί από την αρµόδια
αρχή της σχετικής ΕΠΕΥ τις πληροφορίες που αναφέρονται
στην παράγραφο (δ) και τις οποίες η εν λόγω αρµόδια αρχή
λαµβάνει από την ΕΠΕΥ
(στ) Η ΚΕΠΕΥ µεριµνά ώστε να τηρούνται αρχεία για τα
ζητήµατα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο και εξασφαλίζει
ότι τα αρχεία αυτά είναι επαρκή ώστε η Επιτροπή να µπορεί να
ελέγχει τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του παρόντος Νόµου.
(6) ΚΕΠΕΥ που ενεργεί ως γενικό εκκαθαριστικό µέλος για άλλα
πρόσωπα, χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά συστήµατα και
ελέγχους προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες
εκκαθάρισης εφαρµόζονται µόνο σε πρόσωπα που είναι
κατάλληλα και πληρούν σαφή κριτήρια και ότι επιβάλλονται
κατάλληλες απαιτήσεις σε αυτά ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι
για την ΚΕΠΕΥ και την αγορά. Η ΚΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι υπάρχει
δεσµευτική γραπτή συµφωνία µεταξύ της ΚΕΠΕΥ και του
προσώπου σχετικά µε τα βασικά δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παροχή της εν λόγω
υπηρεσίας.
∆ιαδικασία
διαπραγµάτευσης
και
οριστικοποίηση
των συναλλαγών
σε ΠΜ∆ και ΜΟ∆

19.-(1) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, πέραν της εκπλήρωσης των οργανωτικών
απαιτήσεων του άρθρου 17, θεσπίζουν διαφανείς κανόνες και
διαδικασίες δίκαιης και οµαλής διαπραγµάτευσης και καθορίζουν
αντικειµενικά κριτήρια για την αποδοτική εκτέλεση των εντολών.
∆ιαθέτουν µηχανισµούς που επιτρέπουν την υγιή διαχείριση των
τεχνικών λειτουργιών του συστήµατος, περιλαµβανοµένης της
θέσπισης αποτελεσµατικών µηχανισµών έκτακτης ανάγκης για
την αντιµετώπιση των κινδύνων δυσλειτουργίας των
συστηµάτων.
(2)(α) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ θεσπίζουν διαφανείς κανόνες σχετικά µε τα
κριτήρια προσδιορισµού των χρηµατοοικονοµικών µέσων των
οποίων η διαπραγµάτευση επιτρέπεται στα πλαίσια των
συστηµάτων τους.
(β) Όπου συντρέχει η περίπτωση, οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές
αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ παρέχουν επαρκείς
πληροφορίες που είναι δηµόσια διαθέσιµες, ή βεβαιώνονται ότι
υπάρχει πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, ώστε να µπορούν
οι χρήστες του να διαµορφώνουν επενδυτική κρίση,
λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των χρηστών και τα είδη των υπό
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διαπραγµάτευση χρηµατοοικονοµικών µέσων.
(3) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ καταρτίζουν, δηµοσιεύουν, διατηρούν και
εφαρµόζουν
διαφανείς
και
χωρίς
διακρίσεις,
βάσει
αντικειµενικών κριτήριων, κανόνες οι οποίοι διέπουν την
πρόσβαση στο σύστηµά τους.
(4) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ διαθέτουν µηχανισµούς για τον σαφή εντοπισµό
και τη διαχείριση των ενδεχόµενων δυσµενών συνεπειών που
µπορεί να έχει για τη λειτουργία του ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, ή για τα µέλη
ή τους συµµετέχοντες και χρήστες του, κάθε σύγκρουση
συµφερόντων µεταξύ, αφενός, του ΠΜ∆, του ΜΟ∆, των
ιδιοκτητών τους ή της ΚΕΠΕΥ ή του διαχειριστή αγοράς που
διαχειρίζεται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ και, αφετέρου, της ορθής λειτουργίας
του ΠΜ∆ ή ΜΟ∆.
(5) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ συµµορφώνονται προς τα άρθρα 49 και 50 και
διαθέτουν όλα τα απαραίτητα αποτελεσµατικά συστήµατα,
διαδικασίες και µηχανισµούς για να το πετύχουν.
(6) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ ενηµερώνουν σαφώς τα µέλη ή τους
συµµετέχοντες σε αυτούς για τις αντίστοιχες ευθύνες τους όσον
αφορά το διακανονισµό των συναλλαγών που εκτελούνται εντός
του εν λόγω συστήµατος. Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς
που διαχειρίζονται
ένα ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ διαθέτουν τους
απαραίτητους µηχανισµούς για τη διευκόλυνση του αποδοτικού
διακανονισµού των συναλλαγών που διενεργούνται στα πλαίσια
των συστηµάτων του εν λόγω ΠΜ∆ ή ΜΟ∆.
(7) Οι ΠΜ∆ και οι ΜΟ∆ έχουν τουλάχιστον τρία ουσιωδώς
ενεργά µέλη ή χρήστες, καθένας από τους οποίους έχει τη
δυνατότητα να αλληλεπιδρά µε όλους τους υπόλοιπους όσον
αφορά τη διαµόρφωση των τιµών.
(8) Εάν κινητή αξία εισαχθείσα προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη
αγορά
αποτελεί
επίσης
αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ χωρίς τη συγκατάθεση του
εκδότη της, ο εκδότης δεν υπόκειται σε καµία υποχρέωση όσον
αφορά την αρχική, διαρκή ή κατά περίπτωση κοινοποίηση
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών σχετικών µε τον εν λόγω
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆.
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(9) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ συµµορφώνονται αµέσως µε κάθε εντολή της
Επιτροπής, σύµφωνα µε το εδάφιο 2 του άρθρου 70, για την
αναστολή της διαπραγµάτευσης ή τη διαγραφή συγκεκριµένου
χρηµατοοικονοµικού µέσου.
(10) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ παρέχουν στην Επιτροπή λεπτοµερή περιγραφή
της λειτουργίας του ΠΜ∆ ή του ΜΟ∆, περιλαµβανοµένων, µε την
επιφύλαξη των εδαφίων 1, 4 και 5 του άρθρου 21, κάθε είδους
δεσµού µε ή συµµετοχής από ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆
ή συστηµατικό εσωτερικοποιητή που ανήκει στην ίδια ΚΕΠΕΥ ή
διαχειριστή αγοράς, καθώς και κατάλογο των µελών, των
συµµετεχόντων ή/και χρηστών τους. Η Επιτροπή διαθέτει, µετά
από σχετικό αίτηµα, τις πληροφορίες αυτές στην ΕΑΚΑΑ. Κάθε
χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ σε ΚΕΠΕΥ ή
διαχειριστή αγοράς γνωστοποιείται από την Επιτροπή στην
ΕΑΚΑΑ.
Ειδικές
απαιτήσεις
τους ΠΜ∆

για

20.-(1) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆, πέραν της εκπλήρωσης των απαιτήσεων των άρθρων 17
και 19, θεσπίζουν και εφαρµόζουν µη παρέχοντες διακριτική
ευχέρεια κανόνες για την εκτέλεση εντολών στο σύστηµα.
(2) Οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο 3 του άρθρου 19 και
διέπουν την πρόσβαση σε ΠΜ∆ οφείλουν να συµµορφώνονται
µε τους όρους του εδαφίου (3) του άρθρου 54
(3) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ οφείλουν να διαθέτουν µηχανισµούς ώστε(α)

να έχουν κατάλληλα µέσα που να τους επιτρέπει να
διαχειρίζονται τους κινδύνους στους οποίους είναι
εκτεθειµένοι,
να
εφαρµόζουν
κατάλληλους
µηχανισµούς και συστήµατα για τον εντοπισµό όλων
των σηµαντικών για τη λειτουργία τους κινδύνων και να
έχουν λάβει αποτελεσµατικά µέτρα για τον περιορισµό
αυτών των κινδύνων·

(β)

να έχουν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς που να
διευκολύνουν
την
αποδοτική
και
έγκαιρη
οριστικοποίηση των συναλλαγών που εκτελούνται στα
συστήµατα τους και

(γ)

να διαθέτουν, κατά το χρόνο της χορήγησης της άδειας
λειτουργίας τους και σε συνεχή βάση, επαρκείς
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οικονοµικούς πόρους για να διευκολύνεται η εύρυθµη
λειτουργία τους, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης και
το µέγεθος των συναλλαγών που διενεργούνται στην
αγορά, καθώς και του φάσµατος και του βαθµού των
κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένοι.
(4) Τα άρθρα 25 και 26, τα εδάφια (1), (2) και (4) έως (10) του
άρθρου 28 και το άρθρο 29 δεν έχουν εφαρµογή στις
συναλλαγές που συνάπτονται στη βάση των κανόνων που
διέπουν έναν ΠΜ∆, µεταξύ των µελών του ή συµµετεχόντων σ’
αυτόν, ή µεταξύ του ΠΜ∆ και των µελών του ή των
συµµετεχόντων σ’ αυτόν σε σχέση µε τη χρήση του ΠΜ∆.
Ωστόσο, τα µέλη ενός ΠΜ∆ ή οι συµµετέχοντες σ’ αυτόν
συµµορφώνονται προς τις προβλεπόµενες στα άρθρα 25, 26, 28
και 29 υποχρεώσεις έναντι των πελατών τους όταν, ενεργώντας
για λογαριασµό των πελατών τους, εκτελούν εντολές τους µέσω
των συστηµάτων ενός ΠΜ∆.
(5) ∆εν επιτρέπεται στις ΚΕΠΕΥ ή στους διαχειριστές αγοράς
που διαχειρίζονται ΠΜ∆ να εκτελούν εντολές πελατών έναντι
ιδίων κεφαλαίων ή να καταρτίζουν αντιστοιχισµένες συναλλαγές
για ίδιο λογαριασµό.
Ειδικές
απαιτήσεις
τους ΜΟ∆

για

21.-(1) ΚΕΠΕΥ και διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΜΟ∆
διαθέτουν µηχανισµούς που να αποτρέπουν την εκτέλεση
εντολών πελατών σε ένα ΜΟ∆ έναντι των ιδίων κεφαλαίων της
ΚΕΠΕΥ ή του διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται τον ΜΟ∆ ή
οποιασδήποτε οντότητας που αποτελεί µέρος του ίδιου οµίλου ή
νοµικού προσώπου µε την ΚΕΠΕΥ ή τον διαχειριστή αγοράς.
(2) (α) ΚΕΠΕΥ ή διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΜΟ∆
δύναται να καταρτίζει αντιστοιχισµένες συναλλαγές για ίδιο
λογαριασµό σε οµόλογα, δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα, δικαιώµατα εκποµπής και ορισµένα παράγωγα µόνο
εφόσον ο πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη
διαδικασία.
(β) Η ΚΕΠΕΥ ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΜΟ∆
δεν δύναται για την εκτέλεση εντολών πελατών στο πλαίσιο του
ΜΟ∆ να καταρτίζει αντιστοιχισµένες συναλλαγές για ίδιο
λογαριασµό επί παραγώγων που ανήκουν σε κατηγορία
παραγώγων η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως υποκείµενη στην
υποχρέωση εκκαθάρισης σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
(γ) ΚΕΠΕΥ ή διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΜΟ∆
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διαθέτει µηχανισµούς που εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τον
ορισµό της αντιστοιχισµένης συναλλαγής για ίδιο λογαριασµό
όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόµου.
(3) ΚΕΠΕΥ ή διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΜΟ∆
δύναται να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό, πέραν της
κατάρτισης αντιστοιχισµένης συναλλαγής για ίδιο λογαριασµό,
µόνο όσον αφορά κρατικούς/δηµόσιους χρεωστικούς τίτλους για
τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά.
(4) ∆εν επιτρέπεται η λειτουργία ΜΟ∆ και συστηµατικού
εσωτερικοποιητή εντός της ίδιας νοµικής οντότητας. Ένας ΜΟ∆
δεν συνδέεται µε συστηµατικό εσωτερικοποιητή κατά τρόπο που
να επιτρέπει την αλληλεπίδραση µεταξύ των εντολών στον ΜΟ∆
και των εντολών ή των προσφορών στον συστηµατικό
εσωτερικοποιητή. Ένας ΜΟ∆ δεν συνδέεται µε άλλον ΜΟ∆ κατά
τρόπο που να επιτρέπει την αλληλεπίδραση µεταξύ εντολών σε
διαφορετικούς ΜΟ∆.
(5) (α) ΚΕΠΕΥ ή διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΜΟ∆
δύναται να εµπλέκει άλλη ΕΠΕΥ για την παροχή ειδικής
διαπραγµάτευσης στον ΜΟ∆ σε ανεξάρτητη βάση.
(β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ΕΠΕΥ δεν
θεωρείται ότι παρέχει ειδική διαπραγµάτευση σε ΜΟ∆ σε
ανεξάρτητη βάση εάν έχει στενούς δεσµούς µε την ΚΕΠΕΥ ή τον
διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται τον ΜΟ∆.
(6) (α) Η εκτέλεση εντολών σε ΜΟ∆ διεξάγεται στη βάση
διακριτικής ευχέρειας.
(β) ΚΕΠΕΥ ή διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΜΟ∆ ασκεί
διακριτική ευχέρεια µόνο σε µία ή και στις δυο από τις
ακόλουθες περιπτώσεις(i)

όταν αποφασίζει την εισαγωγή ή απόσυρση εντολής
στον ΜΟ∆ που διαχειρίζεται·

(ii)

όταν αποφασίζει να µην αντιστοιχίσει συγκεκριµένη
εντολή πελάτη µε άλλες εντολές που είναι διαθέσιµες
στα συστήµατα σε δεδοµένη στιγµή, µε την
προϋπόθεση ότι συµµορφώνεται µε συγκεκριµένες
οδηγίες που έχει λάβει από τον πελάτη και µε τις
υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 28.

(γ) Για το σύστηµα που διασταυρώνει εντολές πελατών, η
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ΚΕΠΕΥ ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΜΟ∆ µπορεί
να αποφασίζει εάν, πότε και πόσες εκ των δύο ή περισσότερων
εντολών επιθυµεί να ταυτίσει εντός του συστήµατος. Σύµφωνα
µε τα εδάφια 1, 2, 4 και 5 και µε την επιφύλαξη του εδαφίου 3,
για σύστηµα που ρυθµίζει συναλλαγές σε µη µετοχικές αξίες, η
ΚΕΠΕΥ ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται τον ΜΟ∆
µπορεί να διευκολύνει τη διαπραγµάτευση µεταξύ πελατών
προκειµένου να υπάρξει προσέγγιση δύο ή περισσοτέρων
δυνητικά συµβατών συναλλακτικών συµφερόντων σε µια
συναλλαγή:
Νοείται ότι, η υποχρέωση αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη
των άρθρων 19 και 28.
(7) (α) Η Επιτροπή δύναται να απαιτεί, είτε όταν µια ΚΕΠΕΥ ή
ένας διαχειριστής αγοράς αιτείται άδεια για τη διαχείριση ΜΟ∆
είτε κατά περίπτωση, λεπτοµερή περιγραφή των λόγων για τους
οποίους το σύστηµα δεν αντιστοιχεί σε και δεν µπορεί να
λειτουργήσει ως ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆ ή συστηµατικός
εσωτερικοποιητής, καθώς και λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου
µε τον οποίο θα ασκείται η διακριτική ευχέρεια, ειδικότερα πότε
µια εντολή στον ΜΟ∆ µπορεί να αποσυρθεί και πότε και πώς
δύο ή περισσότερες εντολές πελατών θα ταυτίζονται στον ΜΟ∆.
Επιπλέον, η ΚΕΠΕΥ ή ο διαχειριστής αγοράς ενός ΜΟ∆ παρέχει
στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
καταρτίζει αντιστοιχισµένες συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό. Η
Επιτροπή
επιβλέπει
την
κατάρτιση
αντιστοιχισµένων
συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό από την ΚΕΠΕΥ ή τον
διαχειριστή αγοράς, ώστε να εξασφαλίζει τη συνέχιση της
συµµόρφωσης του µε τον ορισµό της αντιστοιχισµένης
συναλλαγής για ίδιο λογαριασµό και ότι η κατάρτιση
αντιστοιχισµένης συναλλαγής για ίδιο λογαριασµό δεν προκαλεί
συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ της ΚΕΠΕΥ ή του διαχειριστή
αγοράς και των πελατών τους.
(8) Τα άρθρα 25, 26, 28 και 29 εφαρµόζονται στις συναλλαγές
που συνάπτονται σε έναν ΜΟ∆.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Όροι Λειτουργίας για τις ΚΕΠΕΥ
ΤΜΗΜΑ 1
Γενικές διατάξεις
Τακτική
επανεξέταση

22.-(1) Οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να συµµορφώνονται διαρκώς µε
τους όρους που τίθενται στο Κεφάλαιο I για τη χορήγηση της
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των όρων
χορήγησης της
άδειας
λειτουργίας

άδειας λειτουργίας.

(2) Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλληλες µεθόδους για να
παρακολουθεί κατά πόσον οι ΚΕΠΕΥ συµµορφώνονται µε την
κατά το εδάφιο 1 υποχρέωσή τους. Οι ΚΕΠΕΥ γνωστοποιούν
στην Επιτροπή κάθε ουσιαστική µεταβολή
στους όρους
χορήγησης της άδειας λειτουργίας.
Γενικές
υποχρεώσεις
όσον αφορά τη
συνεχή εποπτεία

23.- Η Επιτροπή εποπτεύει τις δραστηριότητες των ΚΕΠΕΥ µε
τρόπο που να της επιτρέπει να αξιολογεί τη συµµόρφωση µε
τους όρους λειτουργίας που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο.
Η Επιτροπή δύναται να λαµβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες οι
οποίες είναι αναγκαίες για σκοπούς αξιολόγησης της
συµµόρφωσης των ΚΕΠΕΥ µε τους όρους λειτουργίας που
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο.

Συγκρούσεις
συµφερόντων

24.-(1) ΚΕΠΕΥ λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον
εντοπισµό και την αποφυγή ή τη διαχείριση των συγκρούσεων
συµφερόντων µεταξύ αυτής της ίδιας περιλαµβανοµένων των
διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων της, των συνδεδεµένων
αντιπροσώπων της και οποιουδήποτε προσώπου που
συνδέεται µαζί της άµεσα ή έµµεσα µε σχέση ελέγχου, και των
πελατών της, ή µεταξύ δύο πελατών της, κατά την παροχή
οποιασδήποτε επενδυτικής και παρεπόµενης υπηρεσίας ή
συνδυασµού αυτών των υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων αυτών
που οφείλονται στη λήψη αντιπαροχών από τρίτους ή στα
συστήµατα αποδοχών της ΚΕΠΕΥ ή παροχής κινήτρων.
(2) Σε περίπτωση που οι οργανωτικές ή διοικητικές ρυθµίσεις
που εφαρµόζει η ΚΕΠΕΥ κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο 3
του άρθρου 17 για να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες των
συγκρούσεων συµφερόντων στα συµφέροντα του πελάτη της
δεν επαρκούν για να εξασφαλισθεί µε εύλογη βεβαιότητα η
αποφυγή των κινδύνων να επηρεασθούν αρνητικά τα
συµφέροντα των πελατών, η ΚΕΠΕΥ κοινοποιεί σαφώς στον
πελάτη τη γενική φύση ή/και τις πηγές των συγκρούσεων
συµφερόντων και τα µέτρα που έχουν ληφθεί για τον µετριασµό
αυτών των κινδύνων, προτού αναλάβει να ασκήσει
δραστηριότητες για λογαριασµό του.
(3) Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο 2(α)

πραγµατοποιείται σε σταθερό µέσο· και
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(β)

περιλαµβάνει επαρκείς λεπτοµέρειες, λαµβάνοντας
υπόψη τη φύση του πελάτη, ώστε να µπορεί ο πελάτης
να λάβει εµπεριστατωµένη απόφαση για την υπηρεσία
στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση
συµφερόντων.
ΤΜΗΜΑ 2
∆ιατάξεις για την προστασία των επενδυτών

Γενικές αρχές
για την
πληροφόρηση
πελατών

25.-(1) Κάθε ΚΕΠΕΥ ενεργεί δίκαια, µε εντιµότητα και
επαγγελµατισµό κατά την παροχή επενδυτικών ή, κατά
περίπτωση, παρεπόµενων υπηρεσιών σε πελάτες, ώστε να
εξυπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα των πελατών
της, και να συµµορφώνεται ιδίως µε τις αρχές που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 26.
(2) (α) ΚΕΠΕΥ που παράγουν χρηµατοοικονοµικά µέσα προς
πώληση
σε
πελάτες,
εξασφαλίζουν
ότι
αυτά
τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα σχεδιάζονται µε τρόπο ώστε να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες µιας προσδιορισµένης αγοράςστόχου τελικών πελατών, εντός της σχετικής
κατηγορίας
πελατών, ότι η στρατηγική για τη διανοµή των
µέσων
είναι
συµβατή
µε
την
χρηµατοοικονοµικών
προσδιορισµένη αγορά-στόχο και ότι η ΚΕΠΕΥ λαµβάνει
εύλογα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι το χρηµατοοικονοµικό µέσο
διανέµεται στην προσδιορισµένη αγορά-στόχο.
(β) Η ΚΕΠΕΥ κατανοεί τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία
προσφέρει ή συνιστά, αξιολογεί τη συµβατότητα των
χρηµατοοικονοµικών µέσων µε τις ανάγκες των πελατών στους
οποίους παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, λαµβάνοντας υπόψη
και την προσδιορισµένη αγορά-στόχο τελικών πελατών, όπως
αναφέρεται στο εδάφιο 3 του άρθρου 17 και εξασφαλίζει ότι τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα προσφέρονται ή συνιστώνται µόνο
όταν αυτό είναι προς το συµφέρον του πελάτη.
(3) Όλες οι πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των
διαφηµιστικών ανακοινώσεων, που απευθύνονται από ΚΕΠΕΥ
σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, πρέπει να είναι ακριβείς,
σαφείς και µη παραπλανητικές. Οι διαφηµιστικές ανακοινώσεις
πρέπει να µπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες.
(4) Στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες παρέχεται
εγκαίρως κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά µε την ΚΕΠΕΥ και
τις υπηρεσίες
της, τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και τις
προτεινόµενες επενδυτικές στρατηγικές, τους τόπους εκτέλεσης
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και το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις. Η πληροφόρηση
αυτή περιλαµβάνει τα εξής:
(α)

κατά την παροχή επενδυτικών συµβουλών, η ΚΕΠΕΥ
πρέπει, εγκαίρως πριν από την παροχή των
επενδυτικών συµβουλών, να ενηµερώνει τον πελάτη(i)

εάν οι συµβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη
βάση ή όχι·

(ii)

εάν οι συµβουλές στηρίζονται σε ευρεία ή πιο
περιορισµένη ανάλυση των διαφόρων ειδών
χρηµατοοικονοµικών µέσων και, ιδίως, εάν το
εύρος αυτό περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά
µέσα που εκδίδονται ή διατίθενται από οντότητες
που έχουν στενούς δεσµούς µε την ΚΕΠΕΥ ή
οποιεσδήποτε άλλες νοµικές ή οικονοµικές
σχέσεις, όπως συµβατικές σχέσεις, που είναι
τόσο στενές ώστε να υπάρχει ο κίνδυνος
εξασθένισης της ανεξάρτητης βάσης των
παρεχοµένων συµβουλών·

(iii)

εάν η ΚΕΠΕΥ διαθέσει στον πελάτη περιοδική
αξιολόγηση
της
καταλληλότητας
των
χρηµατοοικονοµικών µέσων που προτείνονται
στον εν λόγω πελάτη·

(β)

οι πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και τις
προτεινόµενες επενδυτικές στρατηγικές πρέπει να
περιλαµβάνουν
κατάλληλη
καθοδήγηση
και
προειδοποιήσεις σχετικά µε τους κινδύνους που
σχετίζονται µε τις επενδύσεις στα εν λόγω µέσα ή µε
την
υιοθέτηση
συγκεκριµένων
επενδυτικών
στρατηγικών
και
να
αναφέρεται
εάν
το
χρηµατοοικονοµικό µέσο απευθύνεται σε ιδιώτες ή
επαγγελµατίες πελάτες, λαµβάνοντας υπόψη την
προσδιορισµένη αγορά-στόχο σύµφωνα µε το εδάφιο
(2)·

(γ)

οι πληροφορίες για όλα τα κόστη και τις συναφείς
επιβαρύνσεις πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες
που να σχετίζονται τόσο µε τις επενδυτικές όσο και µε
τις παρεπόµενες υπηρεσίες, περιλαµβάνοντας το
κόστος των συµβουλευτικών υπηρεσιών, κατά
περίπτωση, το κόστος του χρηµατοοικονοµικού µέσου
που συνιστάται ή διαφηµίζεται στον πελάτη, και ο
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τρόπος µε τον οποίο µπορεί ο πελάτης να το
πληρώσει, περιλαµβάνοντας και όλες τις πληρωµές
προς τρίτους.
Οι πληροφορίες σχετικά µε όλα τα κόστη και τις επιβαρύνσεις,
περιλαµβανοµένων εκείνων που συνδέονται µε την επενδυτική
υπηρεσία και το χρηµατοοικονοµικό
µέσο και που δεν
προκαλούνται από την εµφάνιση υποκείµενου κινδύνου της
αγοράς, αθροίζονται για να επιτρέψουν στον πελάτη να
κατανοήσει το συνολικό κόστος καθώς και το αθροιστικό
αποτέλεσµά του στην απόδοση της επένδυσης και, αν το
ζητήσει ο πελάτης, συνοδεύονται από αναλυτική καταγραφή του
κόστους. Εφόσον απαιτείται, οι πληροφορίες αυτές διατίθενται
στον πελάτη σε τακτική βάση, τουλάχιστον ετήσια, στη διάρκεια
ισχύος της επένδυσης.
(5) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα εδάφια 4 και 9
παρέχονται σε κατανοητή µορφή κατά τρόπο ώστε οι πελάτες ή
οι δυνητικοί πελάτες να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη
φύση και τους κινδύνους της επενδυτικής υπηρεσίας και του
συγκεκριµένου είδους του προσφερόµενου χρηµατοοικονοµικού
µέσου και, ως εκ τούτου, να λαµβάνουν επενδυτικές αποφάσεις
µε επίγνωση. Οι πληροφορίες αυτές δύνανται να παρέχονται σε
τυποποιηµένη µορφή.
(6) Όταν η επενδυτική υπηρεσία προσφέρεται ως µέρος
χρηµατοοικονοµικού προϊόντος που ήδη υπόκειται σε άλλες
διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τα
πιστωτικά ιδρύµατα και την καταναλωτική πίστη, όσον αφορά
τις απαιτήσεις στο πεδίο της παροχής πληροφοριών, η εν λόγω
υπηρεσία δεν υπόκειται επιπροσθέτως στις επιβαλλόµενες µε τα
εδάφια 3, 4 και 5 υποχρεώσεις.
(7) Όταν η ΚΕΠΕΥ ενηµερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται
επενδυτικές συµβουλές σε ανεξάρτητη βάση, η εν λόγω ΚΕΠΕΥ(α)

αξιολογεί
ένα
επαρκώς
ευρύ
φάσµα
χρηµατοοικονοµικών µέσων που διατίθενται στην
αγορά και τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς
διαφορετικά ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή
τους παρόχους των προϊόντων, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι µπορούν να επιτευχθούν κατάλληλα οι επενδυτικοί
στόχοι του πελάτη, και δεν πρέπει να περιορίζεται στα
χρηµατοοικονοµικά µέσα που εκδίδονται ή παρέχονται
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(β)

(i)

την ίδια την ΚΕΠΕΥ ή οντότητες που συνδέονται
µε στενούς δεσµούς µε την ΚΕΠΕΥ· ή

(ii)

άλλες οντότητες µε τις οποίες η ΚΕΠΕΥ έχει
τόσο στενές νοµικές ή οικονοµικές σχέσεις,
όπως για παράδειγµα συµβατικές σχέσεις,
ώστε να υπάρχει ο κίνδυνος εξασθένισης της
ανεξάρτητης
βάσης
των
παρεχοµένων
συµβουλών·

δεν αποδέχεται και δεν παρακρατεί αµοιβές,
προµήθειες ή άλλα χρηµατικά ή µη χρηµατικά οφέλη
που καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή από
πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό τρίτου σε σχέση
µε την παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες.
Ήσσονος σηµασίας µη χρηµατικά οφέλη, τα οποία
µπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα της υπηρεσίας
που παρέχεται σε πελάτη και είναι τέτοιας κλίµακας και
φύσης ώστε να µην µπορεί να κριθεί ότι εµποδίζουν τη
συµµόρφωση µε την υποχρέωση της ΚΕΠΕΥ να
εξυπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα του
πελάτη, πρέπει να κοινοποιούνται σαφώς και να
εξαιρούνται από την παρούσα παράγραφο.

(8) Κατά την παροχή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η ΚΕΠΕΥ δεν
αποδέχεται και δεν παρακρατεί αµοιβές, προµήθειες ή άλλα
χρηµατικά ή µη χρηµατικά οφέλη που καταβάλλονται ή
παρέχονται από τρίτο µέρος ή από πρόσωπο που ενεργεί για
λογαριασµό τρίτου µέρους σε σχέση µε την παροχή της
υπηρεσίας προς τους πελάτες. Ήσσονος σηµασίας µη
χρηµατικά οφέλη, τα οποία µπορούν να ενισχύσουν την
ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται σε πελάτη και είναι
τέτοιας κλίµακας και φύσης ώστε να µην µπορεί να κριθεί ότι
εµποδίζουν τη συµµόρφωση µε την υποχρέωση της ΚΕΠΕΥ να
εξυπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα του πελάτη,
πρέπει να κοινοποιούνται σαφώς και να εξαιρούνται από την
παρούσα παράγραφο.
(9)(α) Οι ΚΕΠΕΥ δεν θεωρείται ότι εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους δυνάµει του άρθρου 24 ή δυνάµει του
εδαφίου 1 του παρόντος άρθρου, όταν καταβάλλουν ή
εισπράττουν οποιαδήποτε αµοιβή ή προµήθεια ή παρέχουν ή
δέχονται οποιοδήποτε µη χρηµατικό όφελος σε σχέση µε την
παροχή επενδυτικής υπηρεσίας ή παρεπόµενης υπηρεσίας
προς ή από οιοδήποτε µέρος πλην του πελάτη ή ενός
προσώπου για λογαριασµό του πελάτη, εκτός από τις
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περιπτώσεις όπου η πληρωµή ή το όφελος(i)

έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν
λόγω υπηρεσίας προς τον πελάτη· και

(ii)

δεν εµποδίζει τη συµµόρφωση της ΚΕΠΕΥ µε το
καθήκον της να ενεργεί έντιµα, δίκαια και
επαγγελµατικά, σύµφωνα µε τα συµφέροντα των
πελατών της.

(β) Η ύπαρξη, η φύση και το ποσό της αµοιβής ή του οφέλους
που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή, εάν το ποσό δεν µπορεί
να προσδιοριστεί, η µέθοδος υπολογισµού του, πρέπει να
κοινοποιούνται σαφώς στον πελάτη, µε περιεκτικό, ακριβή και
κατανοητό τρόπο, πριν από την παροχή της σχετικής
επενδυτικής ή παρεπόµενης υπηρεσίας. Κατά περίπτωση, η
ΚΕΠΕΥ ενηµερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά µε τους
µηχανισµούς για τη µεταβίβαση στον πελάτη της αµοιβής, της
προµήθειας ή του χρηµατικού ή µη χρηµατικού οφέλους που
έχει λάβει σε σχέση µε την παροχή της επενδυτικής ή
παρεπόµενης υπηρεσίας.
(γ) Η καταβολή αµοιβής ή οφέλους, που επιτρέπει την ή είναι
αναγκαία για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, όπως τα
έξοδα φύλαξης, τα τέλη διακανονισµού και τα χρηµατιστηριακά
τέλη, τα ρυθµιστικά τέλη ή τα νοµικά έξοδα, και η οποία δεν
µπορεί από τη φύση της να οδηγήσει σε σύγκρουση µε την
υποχρέωση της ΚΕΠΕΥ να ενεργεί µε έντιµο, δίκαιο και
επαγγελµατικό τρόπο προς το βέλτιστο συµφέρον των πελατών
της, δεν υπόκειται
στις απαιτήσεις
που ορίζονται στην
παράγραφο (α).
(10) ΚΕΠΕΥ που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες
διασφαλίζει ότι η απόδοση του προσωπικού της δεν αµείβεται
ούτε αξιολογείται κατά τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση µε το
καθήκον της να ενεργεί προς το βέλτιστο συµφέρον των
πελατών της. Ιδίως, δεν προβαίνει σε καµία ρύθµιση υπό τη
µορφή αµοιβών, στόχων πωλήσεων ή υπό άλλη µορφή, που θα
αποτελούσε κίνητρο για το προσωπικό της να συστήσει ένα
συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ιδιώτη πελάτη, ενώ
η ΚΕΠΕΥ θα µπορούσε να προσφέρει διαφορετικό
χρηµατοοικονοµικό µέσο, το οποίο θα ικανοποιούσε καλύτερα
τις ανάγκες του πελάτη.
(11) (α) Εάν µια επενδυτική υπηρεσία προσφέρεται σε
συνδυασµό µε άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως µέρος πακέτου ή ως
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όρος για την ίδια συµφωνία ή πακέτο, η ΚΕΠΕΥ ενηµερώνει
τον πελάτη εάν υπάρχει ή όχι η δυνατότητα αγοράς των
διάφορων στοιχείων χωριστά και παρέχει χωριστή τεκµηρίωση
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε στοιχείου.
(β) Όταν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτή τη συµφωνία ή
πακέτο που προσφέρεται σε ιδιώτη πελάτη είναι πιθανόν να
διαφέρουν από τους κινδύνους που σχετίζονται µε κάθε στοιχείο
χωριστά, η ΚΕΠΕΥ παρέχει επαρκή περιγραφή των
διαφορετικών στοιχείων της συµφωνίας ή πακέτου και του
τρόπου µε τον οποίο η αλληλεπίδρασή τους µεταβάλλει τους
κινδύνους.
(12) (α) Η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε
οδηγίες της, να επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις στις ΚΕΠΕΥ, σε
σχέση µε θέµατα που καλύπτονται από το παρόν άρθρο. Οι
απαιτήσεις αυτές πρέπει να αιτιολογούνται αντικειµενικά και να
είναι αναλογικές, µε στόχο να αντιµετωπίζονται ορισµένοι
κίνδυνοι για την προστασία των επενδυτών ή την ακεραιότητα
της αγοράς, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί υπό τις
περιστάσεις που δηµιουργεί η δοµή της αγοράς στη ∆ηµοκρατία.
(β) Η ∆ηµοκρατία γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε
απαίτηση που προτίθεται να επιβάλει η Επιτροπή σύµφωνα µε
το παρόν εδάφιο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
τουλάχιστον δύο µήνες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της απαίτησης. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει
και αιτιολόγηση της εν λόγω απαίτησης. Αυτές οι πρόσθετες
απαιτήσεις δεν περιορίζουν, ούτε επηρεάζουν µε άλλον τρόπο,
τα δικαιώµατα των ΕΠΕΥ, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 34
και 35 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
Αξιολόγηση της
καταλληλότητας
και της
συµβατότητας
και ενηµέρωση
προς τους
πελάτες

26.-(1) Οι ΚΕΠΕΥ διασφαλίζουν και αποδεικνύουν στην
Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατος, ότι τα φυσικά πρόσωπα που
παρέχουν επενδυτικές συµβουλές ή πληροφόρηση σχετικά µε
χρηµατοοικονοµικά µέσα, επενδυτικές
υπηρεσίες
ή
παρεπόµενες υπηρεσίες σε πελάτες για λογαριασµό της
ΚΕΠΕΥ διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες για
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου 25 και
του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή δηµοσιεύει, µε την έκδοση
οδηγιών, τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση
των γνώσεων και των ικανοτήτων.
(2) (α) Όταν η ΚΕΠΕΥ παρέχει επενδυτικές συµβουλές ή
διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο, οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες
πληροφορίες σχετικά µε τη γνώση και την εµπειρία του πελάτη ή
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του δυνητικού πελάτη στον επενδυτικό τοµέα σε σχέση µε τον
συγκεκριµένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας, σχετικά µε τη
χρηµατοοικονοµική του κατάσταση,
περιλαµβανοµένης της
δυνατότητάς του να υποστεί ζηµίες, καθώς και σχετικά µε τους
επενδυτικούς στόχους του, περιλαµβανοµένου του επιπέδου
ανοχής κινδύνου, ώστε να µπορεί η ΚΕΠΕΥ να του συστήσει τις
επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που είναι
κατάλληλα για την περίπτωσή του και, ιδίως, είναι σύµφωνα µε
το επίπεδο ανοχής κινδύνου και µε τη δυνατότητά του να
υποστεί ζηµίες:
(β) Όταν η ΚΕΠΕΥ παρέχει επενδυτικές συµβουλές στο πλαίσιο
των οποίων συστήνει πακέτο υπηρεσιών ή προϊόντων σύµφωνα
µε το εδάφιο 11 του άρθρου 25, το συνολικό πακέτο είναι
κατάλληλο για τον πελάτη.
(3) (α) Όταν η ΚΕΠΕΥ παρέχει άλλες επενδυτικές υπηρεσίες
πλην των προβλεποµένων στο εδάφιο 2, οφείλει να ζητεί από
τον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη να δίνει πληροφορίες σχετικά
µε τη γνώση και την πείρα του στον επενδυτικό τοµέα σε σχέση
µε τον συγκεκριµένο τύπο προσφερόµενου ή αιτούµενου
προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε να µπορεί η ΚΕΠΕΥ να εκτιµήσει
κατά πόσο η προτεινόµενη επενδυτική υπηρεσία ή προϊόν είναι
συµβατή µε τον πελάτη. Όταν πρόκειται για πακέτο υπηρεσιών ή
προϊόντων σύµφωνα µε το εδάφιο 11 του άρθρου 25, στην
αξιολόγηση εξετάζεται κατά πόσο το συνολικό πακέτο είναι
συµβατό.
(β) Εάν η ΚΕΠΕΥ κρίνει, βάσει των πληροφοριών που έχει
λάβει σύµφωνα µε την παράγραφο (α), ότι το προϊόν ή η
υπηρεσία δεν είναι συµβατά µε τον πελάτη ή τον δυνητικό
πελάτη, οφείλει να τον προειδοποιήσει σχετικά. Η
προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη
µορφή.
(γ) Εάν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν παράσχουν τις
κατά την παράγραφο (α) πληροφορίες σχετικά µε τη γνώση και
την πείρα τους, ή αν παράσχουν ανεπαρκείς σχετικές
πληροφορίες, η ΚΕΠΕΥ τους προειδοποιεί ότι η δεν είναι σε
θέση να κρίνει κατά πόσον η προτεινόµενη επενδυτική υπηρεσία
ή προϊόν είναι συµβατά µε αυτούς. Η προειδοποίηση αυτή
δύναται να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή.
(4) Η ΚΕΠΕΥ δύναται, όταν παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες που
συνίστανται αποκλειστικά στην εκτέλεση εντολών του πελάτη ή
τη λήψη και διαβίβασή τους µε ή χωρίς παρεπόµενες υπηρεσίες,
70

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
εξαιρουµένης της χορήγησης δανείων ή πιστώσεων, όπως
ορίζεται στο σηµείο 2 του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος,
που δεν αποτελούνται από υφιστάµενα πιστωτικά όρια δανείων,
τρεχούµενων λογαριασµών και διευκολύνσεων υπεραναλήψεων
πελατών, να παρέχει τις εν λόγω επενδυτικές υπηρεσίες στους
πελάτες της χωρίς να έχει αναγκαστικά λάβει τις πληροφορίες ή
καταλήξει στην εκτίµηση που προβλέπονται στο εδάφιο 3,
εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις(α)

οι υπηρεσίες σχετίζονται µε οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα χρηµατοοικονοµικά µέσα-·
(i)

µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ισοδύναµη αγορά
τρίτης χώρας ή σε ΠΜ∆, εφόσον πρόκειται για
µετοχές εταιρειών και εξαιρουµένων µετοχών
σε οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων που
δεν είναι ΟΣΕΚΑ και µετοχών στις οποίες έχουν
ενσωµατωθεί παράγωγα·

(ii)

οµολογίες ή
άλλες µορφές τιτλοποιηµένου
χρέους, εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ισοδύναµη αγορά
τρίτης χώρας, ή σε ΠΜ∆,
εξαιρουµένων
εκείνων στις οποίες έχουν ενσωµατωθεί
παράγωγα ή στις οποίες έχουν ενσωµατωθεί
δοµές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη
την κατανόηση του εµπλεκόµενου κινδύνου·

(iii)

µέσα χρηµαταγοράς, εξαιρουµένων εκείνων στα
οποία ενσωµατώνονται παράγωγα ή στα οποία
περιλαµβάνονται δοµές που καθιστούν δύσκολη
για
τον
πελάτη
την
κατανόηση
του
εµπλεκόµενου κινδύνου·

(iv)

µετοχές ή µερίδια σε ΟΣΕΚΑ εξαιρουµένων των
δοµηµένων ΟΣΕΚΑ όπως αναφέρονται στο
άρθρο 36 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του
Κανονισµού (EE) αριθ. 583/2010·

(v)

δοµηµένες καταθέσεις, εξαιρουµένων εκείνων
στις οποίες περιλαµβάνονται δοµές που
καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την
κατανόηση του κινδύνου για την απόδοση ή το
κόστος της πρόωρης εξόδου από το προϊόν·

Επίσηµη
Εφηµερίδα ΕΕ: L.
176, 10.07.2010,
σ. 1
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(vi)

άλλα µη πολύπλοκα χρηµατοοικονοµικά µέσα
για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου:

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, εάν πληρούνται
οι απαιτήσεις και η διαδικασία που καθορίζονται στις
παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου , µια
αγορά τρίτης χώρας θεωρείται ισοδύναµη µε ρυθµιζόµενη
αγορά·
(β)

η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του
πελάτη ή δυνητικού πελάτη·

(γ)

ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει ενηµερωθεί
σαφώς ότι κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας η
ΚΕΠΕΥ δεν υποχρεούται να αξιολογήσει την
συµβατότητα του χρηµατοοικονοµικού µέσου ή της
υπηρεσίας που προσφέρονται ή παρέχονται και ότι
εποµένως ο ίδιος δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη
προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελµατικής
δεοντολογίας. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να
παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή·

(δ)

η ΚΕΠΕΥ συµµορφώνεται
υποχρεώσεις της.

µε τις κατά το άρθρο 24

(5) Η ΚΕΠΕΥ τηρεί αρχείο όπου περιλαµβάνονται έγγραφα που
καταρτίζονται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ του πελάτη και της
ΚΕΠΕΥ και που αναφέρουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
των µερών, καθώς και τους άλλους όρους υπό τους οποίους η
ΚΕΠΕΥ θα παρέχει υπηρεσίες στον πελάτη. Τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των µερών µπορούν να ορίζονται µε αναφορά
σε άλλα έγγραφα ή νοµικά κείµενα.
(6)(α) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να χορηγεί στους πελάτες της επαρκείς
αναφορές, σε σταθερό µέσο, σχετικά µε τις υπηρεσίες που τους
παρέχει. Στις αναφορές αυτές περιλαµβάνονται περιοδικές
ανακοινώσεις προς τους πελάτες, λαµβανοµένων υπόψη του
τύπου
και
της
πολυπλοκότητας
των
συναφών
χρηµατοοικονοµικών µέσων και της φύσης της υπηρεσίας που
παρέχεται στον πελάτη και περιλαµβάνεται, όπου συντρέχει η
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και των υπηρεσιών που
εκτελούνται ή παρέχονται για λογαριασµό του.
(β)

Κατά

την παροχή επενδυτικών συµβουλών, η ΚΕΠΕΥ
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παρέχει στον πελάτη, πριν από τη συναλλαγή, δήλωση σχετικά
µε την καταλληλότητα σε σταθερό µέσο, όπου προσδιορίζονται
οι συµβουλές που δόθηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο οι
παρεχόµενες συµβουλές ανταποκρίνονται στις προτιµήσεις,
τους στόχους και τα άλλα χαρακτηριστικά του ιδιώτη πελάτη.
(γ) Αν η συµφωνία για αγορά ή πώληση χρηµατοοικονοµικού
µέσου έχει συναφθεί µέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, που
δεν καθιστά δυνατή την εκ των προτέρων παράδοση της
δήλωσης καταλληλότητας, η ΚΕΠΕΥ δύναται να παρέχει τη
γραπτή δήλωση σχετικά µε την καταλληλότητα σε σταθερό
µέσο, αµέσως µετά που ο πελάτης δεσµευθεί µε οποιαδήποτε
συµφωνία, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις(i)

ο πελάτης έχει συγκατατεθεί να παραλάβει τη δήλωση
καταλληλότητας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής· και

(ii)

η ΚΕΠΕΥ έχει προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα
να καθυστερήσει τη συναλλαγή, ώστε να παραλάβει τη
δήλωση καταλληλότητας πριν από την ολοκλήρωσή
της.

(δ) Αν µια ΚΕΠΕΥ παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης
χαρτοφυλακίου ή έχει ενηµερώσει τον πελάτη ότι θα
πραγµατοποιεί περιοδική αξιολόγηση της καταλληλότητας, η
περιοδική έκθεση περιέχει επικαιροποιηµένη δήλωση σχετικά
µε τον τρόπο µε τον οποίο η επένδυση ανταποκρίνεται στις
προτιµήσεις, τους στόχους και άλλα χαρακτηριστικά του ιδιώτη
πελάτη.
(7) Αν µια πιστωτική συµφωνία που σχετίζεται µε στεγαστική
ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία υπόκειται στις διατάξεις σχετικά µε
την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για καταναλωτές που
καθορίζεται στην Οδηγία 2014/17/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, έχει ως προϋπόθεση την
παροχή στον ίδιο καταναλωτή µιας επενδυτικής υπηρεσίας σε
σχέση µε ενυπόθηκες οµολογίες που εκδίδονται ειδικά για την
εξασφάλιση της χρηµατοδότησης της πιστωτικής συµφωνίας και
έχουν τους ίδιους όρους µε αυτήν την πιστωτική συµφωνία η
οποία σχετίζεται µε τη στεγαστική ακίνητη ιδιοκτησία, ούτως
ώστε το δάνειο να είναι πληρωτέο, να αναχρηµατοδοτείται ή να
εξοφλείται, η υπηρεσία αυτή δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις
που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Παροχή

27.-(1) ΚΕΠΕΥ που λαµβάνει οδηγίες

για

την

παροχή
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υπηρεσιών
µέσω άλλης
ΕΠΕΥ

επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών για λογαριασµό ενός
πελάτη µέσω άλλης ΕΠΕΥ, δύναται να βασίζεται στις σχετικές
µε τον πελάτη πληροφορίες που της γνωστοποιεί η τελευταία
αυτή ΕΠΕΥ. ΚΕΠΕΥ, µέσω της οποίας µεταφέρονται οδηγίες σε
άλλη ΕΠΕΥ για την παροχή επενδυτικών ή παρεπόµενων
υπηρεσιών για λογαριασµό ενός πελάτη, παραµένει υπεύθυνη
για την πληρότητα και την ακρίβεια των διαβιβαζόµενων
πληροφοριών.
(2) ΚΕΠΕΥ που λαµβάνει οδηγίες να παράσχει υπηρεσίες για
λογαριασµό ενός πελάτη µε τον τρόπο αυτόν δύναται επίσης να
βασίζεται σε οποιεσδήποτε συστάσεις σχετικά µε την υπηρεσία
ή τη συναλλαγή έχουν δοθεί στον πελάτη από άλλη ΕΠΕΥ.
ΚΕΠΕΥ, µέσω της οποίας µεταφέρονται οδηγίες σε άλλη ΕΠΕΥ
ούτως ώστε να παράσχει υπηρεσίες για λογαριασµό ενός
πελάτη µε τον τρόπο αυτόν, παραµένει υπεύθυνη για την
καταλληλότητα των συστάσεων ή συµβουλών που έχουν δοθεί
στον συγκεκριµένο πελάτη από την ΚΕΠΕΥ.
(3) ΚΕΠΕΥ που λαµβάνει οδηγίες ή εντολές ενός πελάτη µέσω
άλλης ΕΠΕΥ παραµένει υπεύθυνη για την παροχή της
υπηρεσίας ή την ολοκλήρωση της συναλλαγής, βάσει αυτών των
πληροφοριών ή συστάσεων, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
του παρόντος Τίτλου.

Υποχρέωση
εκτέλεσης των
εντολών µε
τους πλέον
ευνοϊκούς για
τον πελάτη
όρους

28.-(1) (α) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να λαµβάνει όλα τα επαρκή µέτρα
ώστε να επιτυγχάνει, κατά την εκτέλεση εντολών, το βέλτιστο
δυνατό αποτέλεσµα για τον πελάτη, λαµβανοµένων υπόψη της
τιµής, του κόστους, της ταχύτητας, της πιθανότητας εκτέλεσης
και διακανονισµού, του όγκου, της φύσης και οποιουδήποτε
άλλου παράγοντα αφορά την εκτέλεση της εντολής. Εντούτοις,
όταν υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες του πελάτη, η ΚΕΠΕΥ
εκτελεί την εντολή σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες.
(β) Όταν ΚΕΠΕΥ εκτελεί εντολή για λογαριασµό ιδιώτη πελάτη,
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα προσδιορίζεται συνολικά,
λαµβάνοντας υπόψη την τιµή του χρηµατοοικονοµικού µέσου και
το κόστος που συνδέεται µε την εκτέλεση, που περιλαµβάνει
όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και συνδέονται άµεσα
µε την εκτέλεση της εντολής, στα οποία περιλαµβάνονται τα τέλη
που εισπράττει ο τόπος εκτέλεσης, τα τέλη εκκαθάρισης και
διακανονισµού και όλες οι λοιπές αµοιβές που καταβάλλονται σε
τρίτους που συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής.
(γ) Για τους σκοπούς της επίτευξης του βέλτιστου
αποτελέσµατος σύµφωνα µε την παράγραφο (α), όταν
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υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανταγωνιστικοί τόποι για την
εκτέλεση µιας εντολής που αφορά χρηµατοοικονοµικό µέσο,
προκειµένου να αξιολογηθούν και να συγκριθούν τα
αποτελέσµατα για τον πελάτη που θα επιτυγχάνονταν µε την
εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους τόπους εκτέλεσης
που περιλαµβάνονται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών της
ΚΕΠΕΥ και µπορούν να εκτελέσουν τη σχετική εντολή, στην
αξιολόγηση αυτή λαµβάνονται υπόψη οι προµήθειες που
εισπράττει η ίδια η ΚΕΠΕΥ και τα κόστη που βαρύνουν τον
πελάτη για την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους
επιλέξιµους τόπους εκτέλεσης.
(2) H ΚΕΠΕΥ δεν λαµβάνει καµία αµοιβή, έκπτωση ή µη
χρηµατικό όφελος για να δροµολογεί εντολές πελατών σε έναν
συγκεκριµένο τόπο διαπραγµάτευσης ή εκτέλεσης κατά
παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά µε τις συγκρούσεις
συµφερόντων ή τις αντιπαροχές, που ορίζονται στο εδάφιο (1)
του παρόντος άρθρου, στο εδάφιο (3) του άρθρου 17 και στα
άρθρα 24 και 25.
(3) Απαιτείται από κάθε τόπο διαπραγµάτευσης και κάθε
συστηµατικό εσωτερικοποιητή, για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
που υπόκεινται στην υποχρέωση διαπραγµάτευσης των άρθρων
23 και 28 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και, για τα λοιπά
χρηµατοοικονοµικά µέσα, απαιτείται από κάθε τόπο εκτέλεσης,
να διαθέτει στο κοινό, ατελώς, δεδοµένα που σχετίζονται µε την
ποιότητα της εκτέλεσης των συναλλαγών που διενεργούνται
στον συγκεκριµένο τόπο σε τουλάχιστον ετήσια βάση και, µετά
την εκτέλεση µιας συναλλαγής για λογαριασµό πελάτη, η
ΚΕΠΕΥ πληροφορεί τον πελάτη σε ποιον τόπο εκτελέστηκε η
εντολή. Οι περιοδικές εκθέσεις περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες
σχετικά µε τις τιµές, το κόστος, την ταχύτητα και την πιθανότητα
εκτέλεσης µεµονωµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων.
(4) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να καταρτίζει και να εφαρµόζει
αποτελεσµατικές ρυθµίσεις για τη συµµόρφωση της µε το εδάφιο
1. Ειδικότερα, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να καταρτίζει και να εφαρµόζει
πολιτική εκτέλεσης εντολών που να της επιτρέπει να επιτυγχάνει
το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τις εντολές των πελατών
τους, σύµφωνα µε το εδάφιο 1.
(5) (α) Η πολιτική εκτέλεσης εντολών περιέχει, για κάθε
κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων, στοιχεία σχετικά µε τους
διάφορους τόπους όπου η ΚΕΠΕΥ εκτελεί τις εντολές των
πελατών της και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή
τόπου εκτέλεσης και περιλαµβάνει τουλάχιστον τους τόπους
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εκείνους όπου η ΚΕΠΕΥ µπορεί συστηµατικά να επιτυγχάνει το
βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για την εκτέλεση των εντολών των
πελατών.
(β) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να παρέχει στους πελάτες της κατάλληλες
πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική εκτέλεσης εντολών που
ακλουθεί και να λαµβάνει εκ των προτέρων τη συναίνεση των
πελατών της σχετικά µε την εν λόγω πολιτική εκτέλεσης
εντολών. Οι εν λόγω πληροφορίες επεξηγούν σαφώς, µε
επαρκείς λεπτοµέρειες και µε τρόπο εύκολα κατανοητό από τους
πελάτες, τον τρόπο µε τον οποίο η ΚΕΠΕΥ θα εκτελέσει τις
εντολές για λογαριασµό του πελάτη.
(γ) Όταν η ακολουθούµενη
πολιτική εκτέλεσης εντολών
προβλέπει τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολών των πελατών
εκτός τόπου διαπραγµάτευσης, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να ενηµερώνει
σχετικά τους πελάτες της για τη δυνατότητα αυτή και να
εξασφαλίζει εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεση των πελατών
της προτού εκτελέσει τις εντολές πελατών εκτός τόπου
διαπραγµάτευσης.
(δ) Η ΚΕΠΕΥ δύναται να εξασφαλίζει την εν λόγω συναίνεση
υπό µορφή γενικής συµφωνίας ή για συγκεκριµένες συναλλαγές.
(6) Η ΚΕΠΕΥ που εκτελεί εντολές πελατών συνοψίζει και
δηµοσιοποιεί σε ετήσια βάση, για κάθε κατηγορία
χρηµατοοικονοµικών µέσων, τους πέντε πρώτους τόπους
εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, στους οποίους
εκτέλεσε εντολές πελατών κατά το προηγούµενο έτος, καθώς
και στοιχεία για την ποιότητα εκτέλεσης.
(7) Η ΚΕΠΕΥ υποχρεούται να παρακολουθεί την
αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων και της πολιτικής που
ακολουθεί ως προς την εκτέλεση εντολών, ώστε να εντοπίζει και
όπου παρίσταται ανάγκη να διορθώνει τυχόν ανεπάρκειες.
Ειδικότερα η ΚΕΠΕΥ οφείλει να εξετάζει σε τακτική βάση κατά
πόσο οι τόποι εκτέλεσης που περιλαµβάνονται στην πολιτική
εκτέλεσης εντολών επιτυγχάνουν το βέλτιστο δυνατό
αποτέλεσµα για τους πελάτες της ή κατά πόσο χρειάζεται να
επιφέρουν αλλαγές στις ρυθµίσεις εκτέλεσης εντολών που
ακολουθούν, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τις
πληροφορίες που δηµοσιεύονται δυνάµει των διατάξεων των
εδαφίων (3) και (6). Η ΚΕΠΕΥ γνωστοποιεί στους πελάτες, µε
τους οποίους έχει διαρκή πελατειακή σχέση, κάθε ουσιαστική
αλλαγή των ρυθµίσεων και της πολιτικής που ακολουθεί ως
προς την εκτέλεση εντολών.
76

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(8) Η ΚΕΠΕΥ πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στους
πελάτες της, αν αυτοί το ζητήσουν, ότι έχει εκτελέσει τις εντολές
τους σύµφωνα µε την πολιτική εκτέλεσης εντολών
που
ακολουθεί η ΚΕΠΕΥ και να αποδείξει στην Επιτροπή, αν αυτή το
ζητήσει, τη συµµόρφωσή της µε το παρόν άρθρο.
Κανόνες
χειρισµού των
εντολών
πελατών

29.-(1) ΚΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια να εκτελεί εντολές για
λογαριασµό πελατών εφαρµόζει διαδικασίες και µηχανισµούς
που εγγυώνται την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των
εντολών των πελατών της, σε σχέση µε τις εντολές άλλων
πελατών της ή τις θέσεις διαπραγµάτευσης (trading interests)
της ίδιας. Οι εν λόγω διαδικασίες ή µηχανισµοί επιτρέπουν την
εκτέλεση κατά τα άλλα συγκρίσιµων εντολών πελατών µε βάση
τον χρόνο λήψης τους από την ΚΕΠΕΥ.
(2) Σε περίπτωση οριακής εντολής πελάτη που αφορά µετοχές
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή που
αποτελούν
αντικείµενο
διαπραγµάτευσης
σε
τόπο
διαπραγµάτευσης και που δεν εκτελείται αµέσως µε τις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η ΚΕΠΕΥ πρέπει, εκτός εάν ο
πελάτης δώσει ρητά άλλες οδηγίες, να λάβει µέτρα για να
διευκολύνει την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της εντολής
ανακοινώνοντας αµέσως δηµόσια την οριακή εντολή του πελάτη
µε τρόπο ευπρόσιτο στους άλλους συµµετέχοντες στην αγορά.
Η ΚΕΠΕΥ θεωρείται ότι εκπλήρωσε την εν λόγω υποχρέωση της
εάν έχει διαβιβάσει την οριακή εντολή του πελάτη σε τόπο
διαπραγµάτευσης. Η Επιτροπή δύναται να αίρει την υποχρέωση
δηµοσιοποίησης της οριακής εντολής της οποίας ο όγκος είναι
µεγάλος σε σύγκριση µε το κανονικό µέγεθος της αγοράς, όπως
καθορίζεται στο άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014

Υποχρεώσεις των
ΚΕΠΕΥ όταν
ορίζουν
συνδεδεµένους
αντιπροσώπους

30.-(1)
ΚΕΠΕΥ
δύναται
να
ορίζει
συνδεδεµένους
αντιπροσώπους για την προώθηση των υπηρεσιών της, για την
προσέλκυση πελατών ή δυνητικών πελατών ή τη λήψη εντολών
από πελάτες ή δυνητικούς πελάτες και τη διαβίβασή τους, για τη
διάθεση χρηµατοοικονοµικών µέσων και για την παροχή
συµβουλών σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και
υπηρεσίες που προσφέρει η ΚΕΠΕΥ.
(2) (α) ΚΕΠΕΥ, που αποφασίζει να ορίσει συνδεδεµένο
αντιπρόσωπο, εξακολουθεί να ευθύνεται πλήρως και άνευ όρων
για κάθε πράξη ή παράλειψη του συνδεδεµένου αντιπροσώπου
όταν αυτός ενεργεί για λογαριασµό της. Η ΚΕΠΕΥ εξασφαλίζει
ότι ο συνδεδεµένος αντιπρόσωπος κοινοποιεί την ιδιότητα υπό
την οποία ενεργεί και την ΚΕΠΕΥ την οποία αντιπροσωπεύει
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όποτε έρχεται σε επαφή µε πελάτη ή δυνητικό πελάτη ή προτού
συναλλαχθεί µαζί του.
(β) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να ελέγχει τις δραστηριότητες των
συνδεδεµένων αντιπροσώπων της, ώστε να εξασφαλίζει ότι η
ίδια συνεχίζει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου ακόµα και όταν ενεργεί µέσω συνδεδεµένων
αντιπροσώπων.
(3) (α) Οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι που είναι εγκατεστηµένοι
στη ∆ηµοκρατία εγγράφονται στο δηµόσιο µητρώο που συστήνει
η Επιτροπή.
(β) Συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο
δηµόσιο µητρώο µόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν επαρκώς
καλή φήµη και τις κατάλληλες γενικές, εµπορικές και
επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες που τους επιτρέπουν να
παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία ή την παρεπόµενη
υπηρεσία και να ανακοινώνουν µε ακρίβεια στον πελάτη ή το
δυνητικό πελάτη όλες τις σχετικές πληροφορίες για την
προτεινόµενη υπηρεσία.
(4) Η ΚΕΠΕΥ που ορίζει συνδεδεµένους αντιπροσώπους
οφείλει να λαµβάνει επαρκή µέτρα ώστε να αποφεύγεται κάθε
ενδεχόµενο δυσµενών επιπτώσεων των µη υποκείµενων στον
παρόντα
Νόµο
δραστηριοτήτων
του
συνδεδεµένου
αντιπροσώπου στις δραστηριότητες που ασκεί
αυτός για
λογαριασµό της ΚΕΠΕΥ.
(5) Η ΚΕΠΕΥ ορίζει ως συνδεδεµένους αντιπροσώπους µόνο
πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στο δηµόσιο µητρώο που
αναφέρεται στο εδάφιο 3 ή στα αντίστοιχα δηµόσια µητρώα
άλλων κρατών µελών τα οποία έχουν συσταθεί δυνάµει των
οικείων νοµοθεσιών τους που θεσπίζονται προς συµµόρφωση
µε την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.
(6) Η Επιτροπή δύναται, µε οδηγίες της, να θεσπίζει διατάξεις
αυστηρότερες από τις οριζόµενες στο παρόν άρθρο ή να
επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις για τους εγγεγραµµένους εντός
της ∆ηµοκρατίας συνδεδεµένους αντιπροσώπους.
Συναλλαγές µε
επιλέξιµους
αντισυµβαλλόµενο
υς

31.-(1) (α) ΚΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια να εκτελεί εντολές για
λογαριασµό πελατών ή/και να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο
λογαριασµό ή/και να λαµβάνει και να διαβιβάζει εντολές δύναται
να διευθετεί ή να διενεργεί συναλλαγές µε επιλέξιµους
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αντισυµβαλλοµένους χωρίς να υποχρεούται να συµµορφώνεται
µε τις υποχρεώσεις του άρθρου 25 εξαιρουµένων των εδαφίων
(4) και (5), του άρθρου 26 εξαιρουµένου του εδαφίου (6), του
άρθρου 28 και του εδαφίου (1) του άρθρου 29 όσον αφορά τις
συναλλαγές αυτές ή οποιαδήποτε παρεπόµενη υπηρεσία άµεσα
σχετιζόµενη µε αυτές τις συναλλαγές.
(β) Στη σχέση της µε τους επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους, η
ΚΕΠΕΥ ενεργεί δίκαια, µε εντιµότητα και επαγγελµατισµό και
επικοινωνεί
µε τρόπο που είναι ακριβής, σαφής και µη
παραπλανητικός, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του επιλέξιµου
αντισυµβαλλόµενου και τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες.
(2) (α) Επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου είναι οι ΚΕΠΕΥ, οι λοιπές ΕΠΕΥ, τα
πιστωτικά ιδρύµατα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ΟΣΕΚΑ
και οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, τα συνταξιοδοτικά ταµεία και
οι εταιρείες διαχείρισής τους και άλλα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος µέλος ή
υπόκεινται σε ρυθµίσεις κοινοτικού δικαίου ή εθνικού δικαίου
κράτους µέλους, οι εθνικές κυβερνήσεις και τα αντίστοιχα
γραφεία τους, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων φορέων
που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος σε εθνικό επίπεδο, οι
κεντρικές τράπεζες και οι υπερεθνικοί οργανισµοί.
(β) Η κατηγοριοποίηση ως επιλέξιµου αντισυµβαλλοµένου
βάσει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου δεν θίγει το
δικαίωµα
των
οντοτήτων
αυτών
να
ζητήσουν
να
αντιµετωπιστούν, είτε γενικά είτε για συγκεκριµένες συναλλαγές,
ως πελάτες των οποίων οι σχέσεις µε την ΚΕΠΕΥ υπόκεινται
στις διατάξεις των άρθρων 25, 26, 28 και 29.
(3)
(α)
Η
Επιτροπή
αναγνωρίζει
ως
επιλέξιµους
αντισυµβαλλοµένους άλλες επιχειρήσεις που πληρούν
προκαθορισµένες
αναλογικές
προϋποθέσεις,
περιλαµβανοµένων και ποσοτικών ορίων (quantitative
thresholds). Σε περίπτωση συναλλαγής στην οποία οι δυνητικοί
αντισυµβαλλόµενοι
είναι
εγκατεστηµένοι
σε
τόπους
διαφορετικών δικαιοδοσιών, η ΚΕΠΕΥ αποδέχεται το καθεστώς
της άλλης επιχείρησης όπως αυτό καθορίζεται από τη νοµοθεσία
ή τις πράξεις του κράτους µέλους εγκατάστασης της επιχείρησης
αυτής.
(β) Η ΚΕΠΕΥ, όταν διενεργεί συναλλαγές µε τέτοιες επιχειρήσεις
σύµφωνα µε την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου,
λαµβάνει από το δυνητικό της αντισυµβαλλόµενο ρητή
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επιβεβαίωση ότι δέχεται να αντιµετωπιστεί ως επιλέξιµος
αντισυµβαλλόµενος. Η επιβεβαίωση αυτή λαµβάνεται είτε µε
µορφή γενικής συµφωνίας είτε για κάθε µεµονωµένη συναλλαγή.
(4)
(α)
Η
Επιτροπή
αναγνωρίζει
ως
επιλέξιµους
αντισυµβαλλοµένους οντότητες τρίτων χωρών οι οποίες είναι
ισοδύναµες µε τις κατηγορίες οντοτήτων του εδαφίου 2.
(β)
Η
Επιτροπή
αναγνωρίζει
ως
επιλέξιµους
αντισυµβαλλοµένους επιχειρήσεις τρίτων χωρών όπως εκείνες
του εδαφίου 3 υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και µε τις ίδιες
απαιτήσεις που ορίζονται στο εδάφιο 3.
ΤΜΗΜΑ 3
∆ιαφάνεια και ακεραιότητα της αγοράς
Έλεγχος
της
συµµόρφωσης µε
τους κανόνες του
ΠΜ∆ ή του ΜΟ∆
και µε άλλες εκ
του
νόµου
υποχρεώσεις

32.-(1) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ δηµιουργούν και εφαρµόζουν αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς και διαδικασίες σχετικά µε τους συγκεκριµένους
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ για την τακτική παρακολούθηση της συµµόρφωσης
των µελών, συµµετεχόντων ή χρηστών του µε τους κανόνες του.
Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή
ΜΟ∆ παρακολουθούν τις εντολές που αποστέλλονται,
περιλαµβανοµένων των ακυρώσεων, και τις συναλλαγές που
καταρτίζουν τα µέλη, οι συµµετέχοντες ή οι χρήστες τους µέσω
των συστηµάτων τους, προκειµένου να εντοπίζονται
παραβάσεις των κανόνων αυτών, συνθήκες µη εύρυθµης
διεξαγωγής συναλλαγών, ενέργειες που ενδέχεται να
υποδηλώνουν συµπεριφορά που απαγορεύεται δυνάµει του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ή δυσλειτουργίες των
συστηµάτων σχετικά µε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο, και
χρησιµοποιούν τους αναγκαίους πόρους ώστε να εξασφαλίζουν
την αποτελεσµατικότητα της παρακολούθησης αυτής.
(2)(α) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή για
σηµαντικές παραβάσεις των κανόνων του, για συνθήκες µη
εύρυθµης διεξαγωγής συναλλαγών ή για ενέργειες που
ενδέχεται να υποδηλώνουν συµπεριφορά που απαγορεύεται
δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ή δυσλειτουργίες
των συστηµάτων σχετικά µε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο.
(β) Η Επιτροπή ενηµερώνει την ΕΑΚΑΑ και τις αρµόδιες αρχές
των λοιπών κρατών µελών όσον αφορά τις πληροφορίες που
αναφέρονται στην παράγραφο (α):
80

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Νοείται ότι όσον αφορά ενέργειες που ενδέχεται να
υποδηλώνουν συµπεριφορά που απαγορεύεται δυνάµει του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, η Επιτροπή πρέπει να είναι
πεπεισµένη ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί τέτοια
συµπεριφορά προτού ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές των
υπόλοιπων κρατών µελών και την ΕΑΚΑΑ.
(3) Οι ΚΕΠΕΥ και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ διαβιβάζουν επίσης χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2)
στην Επιτροπή και της παρέχουν αµέριστη βοήθεια στη
διερεύνηση και δίωξη της κατάχρησης αγοράς που διαπράττεται
στα συστήµατά τους ή µέσω αυτών.
Αναστολή
και
διαγραφή
χρηµατοοικονοµικ
ών µέσων από τη
διαπραγµάτευση
σε ΠΜ∆ ή ΜΟ∆

33.-(1) Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος της Επιτροπής, κατά
το εδάφιο (2) του άρθρου 70, να απαιτεί την αναστολή
διαπραγµάτευσης ή τη διαγραφή χρηµατοοικονοµικού µέσου
από τη διαπραγµάτευση, ΚΕΠΕΥ ή διαχειριστής αγοράς που
διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ δύναται να αναστείλει τη
διαπραγµάτευση ή να διαγράψει χρηµατοοικονοµικό µέσο το
οποίο δεν πληροί πλέον τους κανόνες του ΠΜ∆ ή του ΜΟ∆,
εκτός εάν η αναστολή ή διαγραφή αυτή ενδέχεται να βλάψει
σηµαντικά τα συµφέροντα των επενδυτών ή την εύρυθµη
λειτουργία της αγοράς.
(2)(α) Οι ΚΕΠΕΥ ή οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, οι οποίοι αναστέλλουν τη διαπραγµάτευση ή
διαγράφουν ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο, οφείλουν να
αναστείλουν τη διαπραγµάτευση ή να διαγράψουν και τα
παράγωγα που αναφέρονται στα σηµεία 4 έως 10 του Μέρους
ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου και τα οποία
σχετίζονται ή έχουν ως σηµείο αναφοράς το συγκεκριµένο
χρηµατοοικονοµικό µέσο, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την
υποστήριξη των στόχων της αναστολής διαπραγµάτευσης ή της
διαγραφής του υποκείµενου χρηµατοοικονοµικού µέσου. Οι
ΚΕΠΕΥ ή οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή
ΜΟ∆, δηµοσιοποιούν την απόφαση αυτή σχετικά µε την
αναστολή ή τη διαγραφή του χρηµατοοικονοµικού µέσου και
κάθε σχετικού παραγώγου, και ανακοινώνουν τις σχετικές
αποφάσεις στην Επιτροπή.
(β) Όπου η αναστολή ή διαγραφή άρχισε στη ∆ηµοκρατία, η
Επιτροπή απαιτεί από τις ρυθµιζόµενες αγορές, άλλους ΠΜ∆,
άλλους ΜΟ∆ και τους συστηµατικούς εσωτερικοποιητές υπό την
εποπτεία της και στους οποίους αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης αυτό το χρηµατοοικονοµικό µέσο ή τα
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παράγωγα που αναφέρονται στα σηµεία 4 έως 10 του Μέρους
ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου και
σχετίζονται ή έχουν ως σηµείο αναφοράς το συγκεκριµένο
χρηµατοοικονοµικό µέσο, την αναστολή διαπραγµάτευσης ή τη
διαγραφή του συγκεκριµένου χρηµατοοικονοµικού µέσου ή
παραγώγου όταν η αναστολή διαπραγµάτευσης ή η διαγραφή
οφείλεται σε υπόνοια για κατάχρηση της αγοράς, σε δηµόσια
προσφορά εξαγοράς ή στη µη δηµοσιοποίηση προνοµιακών
πληροφοριών σχετικά µε τον εκδότη ή το χρηµατοοικονοµικό
µέσο κατά παράβαση των άρθρων 7 και 17 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 596/2014, εκτός αν τέτοια αναστολή ή διαγραφή θα
µπορούσε να βλάψει σηµαντικά τα συµφέροντα των επενδυτών
ή την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.
(γ) Η Επιτροπή αµέσως δηµοσιοποιεί και ανακοινώνει στην
ΕΑΚΑΑ και τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών την
απόφαση αυτή.
(δ) Όπου η αναστολή ή διαγραφή άρχισε σε άλλο κράτος µέλος
και η αρµόδια αρχή του εν λόγω κράτους µέλους γνωστοποιεί
σχετική απόφαση στην Επιτροπή, η Επιτροπή απαιτεί από τις
ρυθµιζόµενες αγορές, άλλους ΠΜ∆, άλλους ΜΟ∆ και τους
συστηµατικούς εσωτερικοποιητές υπό την εποπτεία της και στις
οποίες αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης αυτό το
χρηµατοοικονοµικό µέσο ή τα παράγωγα που αναφέρονται στα
σηµεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος που
σχετίζονται ή έχουν ως σηµείο αναφοράς το συγκεκριµένο
χρηµατοοικονοµικό µέσο, την αναστολή διαπραγµάτευσης ή τη
διαγραφή του συγκεκριµένου χρηµατοοικονοµικού µέσου ή
παραγώγου, όταν η αναστολή διαπραγµάτευσης ή η διαγραφή
οφείλεται σε υπόνοια για κατάχρηση της αγοράς, σε δηµόσια
προσφορά εξαγοράς ή στη µη δηµοσιοποίηση προνοµιακών
πληροφοριών σχετικά µε τον εκδότη ή το χρηµατοοικονοµικό
µέσο κατά παράβαση των άρθρων 7 και 17 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 596/2014, εκτός αν τέτοια αναστολή ή διαγραφή θα
µπορούσε να βλάψει σηµαντικά τα συµφέροντα των επενδυτών
ή την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.
(ε) Η Επιτροπή, όταν λαµβάνει την κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο (δ) γνωστοποίηση από αρµόδια αρχή άλλου
κράτους µέλους, ανακοινώνει την απόφασή της στην ΕΑΚΑΑ και
τις υπόλοιπες αρµόδιες αρχές, συµπεριλαµβάνοντας και µια
αιτιολόγηση, αν ελήφθη απόφαση να µην ανασταλεί η
διαπραγµάτευση ή να µη διαγραφεί το χρηµατοοικονοµικό µέσο
ή τα αναφερόµενα στα σηµεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του
Πρώτου Παραρτήµατος παράγωγα τα οποία σχετίζονται ή έχουν
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ως σηµείο αναφοράς το συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό µέσο.
(στ) Το παρόν εδάφιο ισχύει επίσης όταν αίρεται η αναστολή της
διαπραγµάτευσης του χρηµατοοικονοµικού µέσου ή παραγώγων
που αναφέρονται στα σηµεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του
Πρώτου Παραρτήµατος και που συνδέονται µε αυτό το
χρηµατοοικονοµικό µέσο ή το έχουν ως σηµείο αναφοράς.
(ζ) Η διαδικασία γνωστοποίησης που αναφέρεται στο παρόν
εδάφιο ισχύει επίσης στην περίπτωση που η απόφαση για
αναστολή ή διαγραφή από τη διαπραγµάτευση ενός
χρηµατοοικονοµικού µέσου ή παραγώγων που αναφέρονται στα
σηµεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος και
που συνδέονται µε αυτό το χρηµατοοικονοµικό µέσο ή το έχουν
ως σηµείο αναφοράς λαµβάνεται από την Επιτροπή δυνάµει των
παραγράφων (ιγ) και (ιδ) του εδαφίου (2) του άρθρου 70.
ΤΜΗΜΑ 4
Αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ
Αγορές
ανάπτυξης ΜΜΕ

34.-(1) Ο διαχειριστής ενός ΠΜ∆ δύναται να υποβάλλει στην
Επιτροπή αίτηση για εγγραφή του ΠΜ∆ ως αγορά ανάπτυξης
ΜΜΕ.
(2) Η Επιτροπή δύναται να εγγράψει τον ΠΜ∆ ως αγορά
ανάπτυξης ΜΜΕ αν η Επιτροπή λάβει την αίτηση που
αναφέρεται στο εδάφιο (1) και ικανοποιηθεί ότι ο ΠΜ∆ πληροί τις
απαιτήσεις του εδαφίου (3).
(3) Οι ΠΜ∆ οφείλουν να υπόκεινται σε αποτελεσµατικούς
κανόνες, συστήµατα και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι
πληρούνται τα εξής(α)

τουλάχιστον 50 % των εκδοτών των οποίων τα
χρηµατοοικονοµικά
µέσα
εισάγονται
προς
διαπραγµάτευση στον ΠΜ∆ είναι ΜΜΕ κατά τον χρόνο
που το ΠΜ∆ εγγράφεται ως αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ
και σε κάθε επόµενο ηµερολογιακό έτος·

(β)

ορίζονται κατάλληλα κριτήρια για την αρχική εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση και τη µετέπειτα παραµονή των
χρηµατοοικονοµικών µέσων των εκδοτών στην αγορά·

(γ)

κατά
την
εισαγωγή
προς
διαπραγµάτευση
χρηµατοοικονοµικών µέσων στην αγορά, διατίθενται
επαρκείς δηµοσιευµένες πληροφορίες που να
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επιτρέπουν στους επενδυτές να λαµβάνουν απόφαση
µε επίγνωση για το αν θα επενδύσουν ή όχι στα
χρηµατοοικονοµικά µέσα, είτε διατίθεται κατάλληλο
πληροφοριακό έγγραφο εισαγωγής είτε ενηµερωτικό
δελτίο, εφόσον εφαρµόζονται οι απαιτήσεις του περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Νόµου σχετικά µε δηµόσια προσφορά που
πραγµατοποιείται σε συνδυασµό µε την αρχική
εισαγωγή του χρηµατοοικονοµικού µέσου προς
διαπραγµάτευση στον ΠΜ∆·

114(Ι) του 2005
144(Ι) του 2012
63(Ι) του 2013

(δ)

υπάρχει
κατάλληλη
διαρκής
περιοδική
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση από ή για
λογαριασµό ενός εκδότη στην αγορά, π.χ. ελεγµένες
ετήσιες εκθέσεις·

(ε)

εκδότες στην αγορά όπως ορίζονται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 σηµείο 21) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
596/2014, πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά
καθήκοντα σε εκδότη όπως ορίζονται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 σηµείο 25) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
596/2014 και οι έχοντες στενό δεσµό µε αυτά όπως
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 26) του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, συµµορφώνονται µε
τις σχετικές απαιτήσεις που ισχύουν για αυτούς βάσει
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·

(στ)

οι ρυθµιστικές πληροφορίες σχετικά µε τους εκδότες
στην αγορά αποθηκεύονται και διαδίδονται δηµόσια·

(ζ)

υπάρχουν αποτελεσµατικά συστήµατα και έλεγχοι µε
στόχο την αποφυγή και τον εντοπισµό κατάχρησης
αγοράς για τη συγκεκριµένη αγορά, όπως απαιτείται
από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

(4) Τα κριτήρια του εδαφίου (3) δεν θίγουν τη συµµόρφωση της
ΚΕΠΕΥ ή του διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜ∆ µε
άλλες υποχρεώσεις βάσει του παρόντος Νόµου σχετικά µε τη
λειτουργία των ΠΜ∆. Επίσης, δεν αποτρέπουν την ΚΕΠΕΥ ή τον
διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται τον ΠΜ∆ από την επιβολή
πρόσθετων υποχρεώσεων εκτός των καθοριζόµενων στο εν
λόγω εδάφιο.
(5) Η Επιτροπή δύναται να διαγράψει από το µητρώο έναν ΠΜ∆
ως αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ σε οποιαδήποτε από τις εξής
περιπτώσεις:
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(α)

η ΚΕΠΕΥ ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται
την αγορά αιτείται τη διαγραφή του,

(β)

οι απαιτήσεις του εδαφίου 3 δεν πληρούνται πλέον
όσον αφορά τον ΠΜ∆.

(6) Στην περίπτωση που η Επιτροπή καταχωρίσει ή διαγράψει
έναν ΠΜ∆ ως αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ βάσει του παρόντος
άρθρου, γνωστοποιεί όσο το δυνατόν συντοµότερα στην ΕΑΚΑΑ
την εν λόγω καταχώριση ή διαγραφή.
(7) Στην περίπτωση που ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ενός
εκδότη εισάγεται προς διαπραγµάτευση σε µία αγορά
ανάπτυξης ΜΜΕ, το χρηµατοοικονοµικό µέσο δύναται επίσης να
διαπραγµατεύεται σε άλλη αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ εφόσον ο
εκδότης έχει ενηµερωθεί και δεν έχει φέρει αντίρρηση. Στην
περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο εκδότης δεν υπόκειται σε καµία
υποχρέωση σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση ή την αρχική,
διαρκή ή κατά περίπτωση κοινοποίηση, ως προς την άλλη
αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
∆ικαιώµατα των ΚΕΠΕΥ
Ελευθερία
παροχής
επενδυτικών
υπηρεσιών
και
δραστηριοτήτων

35.-(1) Κάθε ΚΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και
εποπτεύεται από την Επιτροπή ή αδειοδοτηµένο πιστωτικό
ίδρυµα, δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να
ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες καθώς και να παρέχει
παρεπόµενες υπηρεσίες ελεύθερα στο έδαφος άλλου κράτους
µέλους, υπό τον όρο ότι αυτές οι υπηρεσίες ή/και
δραστηριότητες καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας της ή
του. Η παροχή παρεπόµενων υπηρεσιών επιτρέπεται µόνο σε
συνδυασµό µε επενδυτική υπηρεσία ή/και δραστηριότητα.
(2) (α) Κάθε ΚΕΠΕΥ που επιθυµεί να παράσχει υπηρεσίες ή να
ασκήσει δραστηριότητες στο έδαφος άλλου κράτους µέλους για
πρώτη φορά ή να τροποποιήσει το φάσµα των υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων που ήδη παρέχει µε τον τρόπο αυτό, διαβιβάζει
τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή(i)

το κράτος µέλος
δραστηριοποιηθεί,

στο

οποίο

προτίθεται

να

(ii)

πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο δηλώνονται
ειδικότερα
οι
επενδυτικές
υπηρεσίες
ή/και
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δραστηριότητες, καθώς και οι παρεπόµενες υπηρεσίες,
που προτίθεται να παρέχει στο έδαφος του εν λόγω
κράτους µέλους και κατά πόσον προτίθεται να το
πράξει
µέσω
της
χρήσης
συνδεδεµένων
αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στη
∆ηµοκρατία.
Εάν
η
ΚΕΠΕΥ
σκοπεύει
να
χρησιµοποιήσει
συνδεδεµένους
αντιπροσώπους,
διαβιβάζει στην Επιτροπή την ταυτότητα των εν λόγω
συνδεδεµένων αντιπροσώπων.
(β) Εάν η ΚΕΠΕΥ σκοπεύει να χρησιµοποιήσει συνδεδεµένους
αντιπροσώπους που είναι εγκατεστηµένοι στη ∆ηµοκρατία, στο
έδαφος των κρατών µελών στα οποία προτίθεται να παρέχει
υπηρεσίες, η Επιτροπή διαβιβάζει, εντός µηνός από την
παραλαβή όλων των πληροφοριών, στην αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους υποδοχής που έχει οριστεί ως σηµείο
επικοινωνίας σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 80, την
ταυτότητα των συνδεδεµένων αντιπροσώπων που η ΚΕΠΕΥ
σκοπεύει να χρησιµοποιήσει για επενδυτικές υπηρεσίες και
δραστηριότητες στο εν λόγω κράτος µέλος.
(γ) Σε περίπτωση που ΕΠΕΥ σκοπεύει να χρησιµοποιήσει
συνδεδεµένους αντιπροσώπους, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι
σε άλλο κράτος µέλος, στη ∆ηµοκρατία, στην οποία προτίθεται
να παρέχει υπηρεσίες, η Επιτροπή δηµοσιεύει την ταυτότητα
των εν λόγω συνδεδεµένων αντιπροσώπων, η οποία
διαβιβάζεται στην Επιτροπή από την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής.
(3) Η Επιτροπή, εντός µηνός από τη λήψη των πληροφοριών
που προνοούνται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), τις
διαβιβάζει στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής
που έχει οριστεί ως σηµείο επικοινωνίας σύµφωνα µε το άρθρο
79 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Κατόπιν αυτού, η
ΚΕΠΕΥ δύναται να αρχίσει να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες
και δραστηριότητες στο κράτος µέλος υποδοχής.
(4) Σε περίπτωση µεταβολής του περιεχοµένου µιας από τις
πληροφορίες που διαβιβάστηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο
(α) του εδαφίου (2), η ΚΕΠΕΥ γνωστοποιεί γραπτώς τη
µεταβολή στην Επιτροπή, ένα µήνα τουλάχιστον πριν επιφέρει
τη µεταβολή αυτή. Η Επιτροπή ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους υποδοχής για την εν λόγω µεταβολή.
(5) (α) Κάθε αδειοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα που επιθυµεί να
παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, καθώς επίσης
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παρεπόµενες υπηρεσίες, σύµφωνα µε το εδάφιο (1), µέσω
συνδεδεµένων αντιπροσώπων, διαβιβάζει στην Κεντρική
Τράπεζα την ταυτότητα των εν λόγω αντιπροσώπων.
(β) Εάν το αδειοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα σκοπεύει να
χρησιµοποιήσει συνδεδεµένους αντιπροσώπους που είναι
εγκατεστηµένοι στη ∆ηµοκρατία, στο έδαφος των κρατών µελών
στα οποία προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες, η Κεντρική
Τράπεζα διαβιβάζει, εντός µηνός από την παραλαβή όλων των
πληροφοριών, στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
υποδοχής που έχει ορισθεί ως σηµείο επικοινωνίας σύµφωνα µε
το άρθρο 79 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, την
ταυτότητα των συνδεδεµένων αντιπροσώπων που το πιστωτικό
ίδρυµα σκοπεύει να χρησιµοποιήσει για την παροχή υπηρεσιών
στο εν λόγω κράτος µέλος.
(γ) Εάν πιστωτικό ίδρυµα σκοπεύει να χρησιµοποιήσει
συνδεδεµένους αντιπροσώπους, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι
στο κράτος µέλος καταγωγής του, στη ∆ηµοκρατία, η Κεντρική
Τράπεζα δηµοσιεύει την ταυτότητα των συνδεδεµένων
αντιπροσώπων που το πιστωτικό ίδρυµα σκοπεύει να
χρησιµοποιήσει για την παροχή υπηρεσιών στη ∆ηµοκρατία, η
οποία δηµοσιεύεται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής του.
(6) Η ΚΕΠΕΥ ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜ∆ ή
ΜΟ∆ δύναται να παρέχει σε άλλο κράτος µέλος κατάλληλους
µηχανισµούς για να διευκολύνει την πρόσβαση και τη
διαπραγµάτευση στις αγορές αυτές από εξ αποστάσεως
χρήστες, µέλη ή συµµετέχοντες που είναι εγκατεστηµένοι στο
άλλο κράτος µέλος.
(7) (α) Η ΚΕΠΕΥ ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜ∆
ή ΜΟ∆ ανακοινώνει στην Επιτροπή το κράτος µέλος στο οποίο
προτίθεται να παρέχει τέτοιους µηχανισµούς. H Επιτροπή
διαβιβάζει εντός µηνός την πληροφορία αυτή στην αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους όπου ο ΠΜ∆ ή ο ΜΟ∆ προτίθεται να
παρέχει τέτοιους µηχανισµούς. Η Επιτροπή γνωστοποιεί χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας
αρχής του κράτους µέλους υποδοχής του ΠΜ∆, την ταυτότητα
των εξ αποστάσεως µελών ή συµµετεχόντων στον ΠΜ∆ που
είναι εγκατεστηµένοι στο εν λόγω κράτος µέλος.
(β) Ο ΕΠΕΥ ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜ∆ ή
ΜΟ∆ δύναται να εγκαταστήσει στη ∆ηµοκρατία κατάλληλες
υποδοµές για να διευκολύνει την πρόσβαση και τη
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διαπραγµάτευση στις αγορές αυτές από εξ αποστάσεως
χρήστες, µέλη ή συµµετέχοντες που είναι εγκατεστηµένοι στη
∆ηµοκρατία, νοουµένου ότι η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής της εν λόγω ΕΠΕΥ ή του εν λόγω διαχειριστή αγορά
κοινοποιεί εντός µηνός την πληροφορία αυτή στην Επιτροπή. Η
Επιτροπή δύναται να αιτηθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής του ΠΜ∆ να την ενηµερώνει, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για την ταυτότητα των εξ
αποστάσεως µελών ή συµµετεχόντων σε ΠΜ∆ που είναι
εγκατεστηµένοι στη ∆ηµοκρατία.
Εγκατάσταση
υποκαταστήµατος

36.-(1) ΚΕΠΕΥ ή αδειοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα δύναται να
παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες καθώς και
παρεπόµενες υπηρεσίες σε άλλο κράτος µέλος µέσω της
άσκησης του δικαιώµατος εγκατάστασης, και ειδικότερα είτε µε
την εγκατάσταση υποκαταστήµατος είτε µέσω συνδεδεµένου
αντιπροσώπου εγκατεστηµένου σε κράτος µέλος άλλο της
∆ηµοκρατίας, υπό τον όρο ότι οι υπηρεσίες και δραστηριότητες
αυτές καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε
στην ΚΕΠΕΥ ή στο αδειοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα. Η παροχή
παρεπόµενων υπηρεσιών επιτρέπεται µόνο σε συνδυασµό µε
επενδυτική υπηρεσία ή/και δραστηριότητα.
(2) (α) Κάθε ΚΕΠΕΥ που επιθυµεί να εγκαταστήσει
υποκατάστηµα στο έδαφος άλλου κράτους µέλους ή να
χρησιµοποιήσει
συνδεδεµένους
αντιπροσώπους
εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος, στο οποίο δεν έχει
εγκαταστήσει
υποκατάστηµα
πρέπει
πρώτα
να
το
γνωστοποιήσει στην Επιτροπή και να της παράσχει τις
ακόλουθες πληροφορίες(i)

τα κράτη µέλη στο έδαφος των οποίων προτίθεται να
εγκαταστήσει υποκατάστηµα ή τα κράτη µέλη στα
οποία δεν έχει εγκαταστήσει υποκατάστηµα αλλά
σχεδιάζει
να
χρησιµοποιήσει
συνδεδεµένους
αντιπροσώπους που είναι εγκατεστηµένοι σε αυτά·

(ii)

πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο αναφέρονται
µεταξύ άλλων οι επενδυτικές υπηρεσίες ή/και
δραστηριότητες καθώς και οι παρεπόµενες υπηρεσίες
που θα προσφέρονται·

(iii)

στην περίπτωση υποκαταστήµατος, την οργανωτική
διάρθρωση του υποκαταστήµατος, καθώς και αν το
υποκατάστηµα
προτίθεται
να
χρησιµοποιήσει
συνδεδεµένους αντιπροσώπους και την ταυτότητα των
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εν λόγω συνδεδεµένων αντιπροσώπων·
(iv)

στην περίπτωση συνδεδεµένων αντιπροσώπων που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε ένα κράτος µέλος
στο οποίο η ΚΕΠΕΥ δεν έχει εγκαταστήσει
υποκατάστηµα, περιγραφή της προβλεπόµενης
χρήσης του/των συνδεδεµένων αντιπροσώπων και την
οργανωτική δοµή, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών
αναφοράς, προσδιορίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο ο
συνδεδεµένος αντιπρόσωπος εντάσσεται στην εταιρική
δοµή της ΚΕΠΕΥ·

(v)

τη διεύθυνση, στο κράτος µέλος υποδοχής, στην οποία
είναι δυνατόν να ζητούνται και να παραλαµβάνονται
έγγραφα· και

(vi)

τα ονόµατα των υπευθύνων διαχείρισης του
υποκαταστήµατος ή του συνδεδεµένου αντιπροσώπου:

(β) Εάν η ΚΕΠΕΥ χρησιµοποιεί συνδεδεµένο αντιπρόσωπο
εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος άλλο της ∆ηµοκρατίας, ο εν
λόγω συνδεδεµένος αντιπρόσωπος εξοµοιώνεται προς
υποκατάστηµα στο άλλο κράτος µέλος, και υπόκειται σε κάθε
περίπτωση στις περί υποκαταστηµάτων διατάξεις του παρόντος
Νόµου.
(3) Αν η Επιτροπή δεν έχει λόγους να αµφιβάλλει για την
επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της χρηµατοοικονοµικής
κατάστασης της ΚΕΠΕΥ, λαµβανοµένων υπόψη των
δραστηριοτήτων που προτίθεται να ασκήσει, εντός τριών µηνών
αφότου λάβει όλες αυτές τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
εδάφιο (2), τις διαβιβάζει στην αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους υποδοχής που έχει οριστεί ως σηµείο επικοινωνίας
σύµφωνα µε το άρθρο 79 παράγραφος 1
της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ και ενηµερώνει σχετικά την ΚΕΠΕΥ.
(4) Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2),
η Επιτροπή διαβιβάζει επίσης στην αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους υποδοχής διευκρινίσεις σχετικά µε το εγκεκριµένο
σύστηµα αποζηµίωσης του οποίου η ΚΕΠΕΥ είναι µέλος
σύµφωνα µε την οδηγία 97/9/ΕΚ. Σε περίπτωση µεταβολής του
περιεχοµένου των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή ενηµερώνει
σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής.
(5) Εάν η Επιτροπή αρνηθεί να διαβιβάσει τις πληροφορίες
αυτές στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής,
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γνωστοποιεί τους λόγους της άρνησής της στην ενδιαφερόµενη
ΚΕΠΕΥ εντός τριών µηνών από τη λήψη όλων των
πληροφοριών.
(6) Με τη λήψη της ανακοίνωσης από την αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους υποδοχής, ή ελλείψει ανακοίνωσης, το
αργότερο εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της διαβίβασης
από την Επιτροπή, το υποκατάστηµα µπορεί να εγκατασταθεί
και να αρχίσει τις δραστηριότητές του.
(7) (α) Κάθε αδειοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα που επιθυµεί να
χρησιµοποιήσει συνδεδεµένο αντιπρόσωπο εγκατεστηµένο σε
κράτος µέλος άλλο από τη ∆ηµοκρατία για την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών ή/και δραστηριοτήτων, καθώς και
παρεπόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο,
γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα και της παρέχει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2).
(β) Αν η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει λόγους να αµφιβάλει για την
επάρκεια της διοικητικής δοµής ή της χρηµατοοικονοµικής
κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος, εντός τριών µηνών
αφότου λάβει όλες αυτές τις πληροφορίες, τις διαβιβάζει στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής που έχει οριστεί
ως σηµείο επικοινωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 79 παράγραφος
1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και ενηµερώνει σχετικά το πιστωτικό
ίδρυµα.
(γ) Εάν η Κεντρική Τράπεζα αρνηθεί να διαβιβάσει τις
πληροφορίες αυτές στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
υποδοχής, γνωστοποιεί τους λόγους της άρνησής της στο
ενδιαφερόµενο πιστωτικό ίδρυµα εντός τριών µηνών από τη
λήψη όλων των πληροφοριών.
(δ) Μόλις λάβει ανακοίνωση από την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους υποδοχής, ή ελλείψει ανακοίνωσης, το αργότερο εντός
δύο µηνών από την ηµεροµηνία της διαβίβασης από την
Κεντρική Τράπεζα, ο συνδεδεµένος αντιπρόσωπος µπορεί να
αρχίσει τις δραστηριότητές του. Ο εν λόγω συνδεδεµένος
αντιπρόσωπος υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόµου
σχετικά µε τα υποκαταστήµατα.
(8) (α) Η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι οι
υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστηµα ΕΠΕΥ ή πιστωτικού
ιδρύµατος άλλου κράτους µέλους εντός της ∆ηµοκρατίας
συνάδουν µε τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26, 28 και 29 του
παρόντος Νόµου και των άρθρων 14 έως 26 του Κανονισµού
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(ΕΕ) αριθ. 600/2014 και µε τα µέτρα που έχει θεσπίσει το κράτος
µέλος υποδοχής κατ’ εφαρµογή τους όπου το επιτρέπει το
άρθρο 24 παράγραφος 12 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
(β) Η Επιτροπή έχει το δικαίωµα να εξετάζει τις ρυθµίσεις του
υποκαταστήµατος και να ζητεί όποιες αλλαγές είναι απολύτως
απαραίτητες ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να επιβάλλει την
τήρηση των υποχρεώσεων των άρθρων 25, 26, 28 και 29 του
παρόντος Νόµου και των άρθρων 14 έως 26 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 600/2014 και των µέτρων που έχουν θεσπιστεί κατ’
εφαρµογή τους όσον αφορά τις υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες
που παρέχει στη ∆ηµοκρατία το υποκατάστηµα.
(9) Η Επιτροπή δύναται κατά την άσκηση των καθηκόντων της
και αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
υποδοχής, να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στο
υποκατάστηµα της ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από
άλλο κράτος µέλος, το οποίο είναι εγκατεστηµένο εντός της
∆ηµοκρατίας.
(10) Σε περίπτωση µεταβολής του περιεχοµένου µιας από τις
πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν σύµφωνα µε το εδάφιο (2),
η ΚΕΠΕΥ ενηµερώνει γραπτώς την Επιτροπή για τη µεταβολή
αυτή, ένα µήνα τουλάχιστον πριν επιφέρει τη µεταβολή. Η
Επιτροπή ενηµερώνει επίσης την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους υποδοχής για τη σχετική µεταβολή.
Πρόσβαση
ρυθµιζόµενες
αγορές

σε

37.-(1) ΚΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας για να εκτελεί
εντολές πελατών ή να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό
έχει το δικαίωµα να γίνει µέλος ρυθµιζόµενης αγοράς που είναι
εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος ή να έχει πρόσβαση σε
αυτήν, µε κάποιο ν από τους ακόλουθους τρόπους:
(α)

άµεσα, µε την εγκατάσταση υποκαταστήµατος στο
κράτος µέλος υποδοχής,

(β)

αποκτώντας την ιδιότητα του εξ αποστάσεως µέλους
ρυθµιζόµενης αγοράς ή το δικαίωµα εξ αποστάσεως
πρόσβασης
στη
ρυθµιζόµενη
αγορά,
χωρίς
υποχρέωση εγκατάστασης στο κράτος µέλος
καταγωγής της ρυθµιζόµενης αγοράς, εάν οι
διαδικασίες και τα συστήµατα διαπραγµάτευσης της
αγοράς αυτής δεν απαιτούν φυσική παρουσία για τη
διενέργεια συναλλαγών στην αγορά.

(2) ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια να εκτελεί εντολές πελατών ή να
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διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό έχει το δικαίωµα να
γίνει µέλος ρυθµιζόµενης αγοράς που είναι εγκατεστηµένη στη
∆ηµοκρατία ή να έχει πρόσβαση σε αυτήν, µε κάποιον από τους
ακόλουθους τρόπους-

Πρόσβαση
στα
συστήµατα
κεντρικού
αντισυµβαλλοµέν
ου, εκκαθάρισης
και
διακανονισµού
και
δικαίωµα
επιλογής
του
συστήµατος
διακανονισµού

α)

άµεσα, µε την εγκατάσταση υποκαταστήµατος στη
∆ηµοκρατία·

β)

αποκτώντας την ιδιότητα του εξ αποστάσεως µέλους
ρυθµιζόµενης αγοράς ή το δικαίωµα εξ αποστάσεως
πρόσβασης
στη
ρυθµιζόµενη
αγορά,
χωρίς
υποχρέωση εγκατάστασης στη ∆ηµοκρατία, εάν οι
διαδικασίες και τα συστήµατα διαπραγµάτευσης της
αγοράς αυτής δεν απαιτούν φυσική παρουσία για τη
διενέργεια συναλλαγών στην αγορά.

38.-(1) Με την επιφύλαξη των τίτλων III, IV ή V του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι ΚΕΠΕΥ έχουν δικαίωµα άµεσης ή
έµµεσης
πρόσβασης
σε
συστήµατα
κεντρικού
αντισυµβαλλοµένου, εκκαθάρισης και διακανονισµού σε άλλο
κράτος µέλος για την οριστικοποίηση ή την τακτοποίηση της
οριστικοποίησης συναλλαγών σε χρηµατοοικονοµικά µέσα.

(2) (α) Με την επιφύλαξη των τίτλων III, IV ή V του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι ΕΠΕΥ έχουν δικαίωµα άµεσης ή
έµµεσης
πρόσβασης
σε
συστήµατα
κεντρικού
αντισυµβαλλοµένου, εκκαθάρισης και διακανονισµού στη
∆ηµοκρατία για την οριστικοποίηση ή την τακτοποίηση της
οριστικοποίησης συναλλαγών σε χρηµατοοικονοµικά µέσα.
(β) Η άµεση ή έµµεση πρόσβαση των ΕΠΕΥ του παρόντος
εδαφίου στα συστήµατα αυτά υπόκειται στα ίδια διαφανή και
αντικειµενικά κριτήρια χωρίς διακρίσεις όπως αυτά που
εφαρµόζονται στα τοπικά µέλη ή τους συµµετέχοντές τους. Η
χρήση των συστηµάτων αυτών δεν περιορίζεται στην
εκκαθάριση και το διακανονισµό των συναλλαγών σε
χρηµατοοικονοµικά µέσα που διενεργούνται σε τόπο
διαπραγµάτευσης στη ∆ηµοκρατία.
(3) Ρυθµιζόµενη αγορά που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την
Επιτροπή οφείλει να προσφέρει σε όλα τα µέλη και τους
συµµετέχοντες το δικαίωµα να επιλέγουν το σύστηµα
διακανονισµού των συναλλαγών σε χρηµατοοικονοµικά µέσα οι
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οποίες διενεργούνται στην εν λόγω ρυθµιζόµενη αγορά, υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις(α)

υπάρχουν όσοι σύνδεσµοι και συµφωνίες µεταξύ του
επιλεγόµενου συστήµατος διακανονισµού και κάθε
άλλου συστήµατος ή υποδοµής απαιτούνται για την
εξασφάλιση
αποδοτικού
και
οικονοµικού
διακανονισµού της συγκεκριµένης συναλλαγής·

(β)

η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι τεχνικές προϋποθέσεις
για το διακανονισµό των συναλλαγών που
διενεργούνται
στη
ρυθµιζόµενη
αγορά
µέσω
συστήµατος διακανονισµού άλλου από εκείνο που
επιλέγει η ρυθµιζόµενη αγορά επιτρέπουν την οµαλή
και εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών
αγορών:

Νοείται ότι η εν λόγω εκτίµηση της Επιτροπής δεν θίγει τις
αρµοδιότητες των εθνικών κεντρικών τραπεζών ως εποπτών
των συστηµάτων διακανονισµού ή των άλλων εποπτικών αρχών
που έχουν αρµοδιότητα για αυτά τα συστήµατα. Η Επιτροπή
λαµβάνει υπόψη την εποπτεία που ήδη ασκούν αυτοί οι φορείς,
ώστε να µην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη της εποπτείας.
∆ιατάξεις για τα
συστήµατα
κεντρικού
αντισυµβαλλοµέν
ου, εκκαθάρισης
και
διακανονισµού ως
προς τους ΠΜ∆

39.-(1) Οι ΚΕΠΕΥ και διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ δύνανται να συνάπτουν µε κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ή
φορέα εκκαθάρισης και σύστηµα διακανονισµού άλλου κράτους
µέλους κατάλληλες συµφωνίες για την εκκαθάριση ή/και το
διακανονισµό ορισµένων ή όλων των συναλλαγών που
διενεργούν τα µέλη ή οι συµµετέχοντες στην αγορά στο πλαίσιο
των συστηµάτων τους.
(2) Οι ΕΠΕΥ και διαχειριστές αγοράς που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας από άλλο κράτος µέλος για να διαχειρίζονται ΠΜ∆
δύνανται να συνάπτουν µε κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ή φορέα
εκκαθάρισης και σύστηµα διακανονισµού της ∆ηµοκρατίας
κατάλληλες συµφωνίες για την εκκαθάριση ή/και το
διακανονισµό ορισµένων ή όλων των συναλλαγών που
διενεργούν τα µέλη ή οι συµµετέχοντες στην αγορά στο πλαίσιο
των συστηµάτων τους.
(3) (α) Η Επιτροπή δεν δύναται να αντιταχθεί στη χρήση
κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, φορέων εκκαθάρισης ή/και
συστηµάτων διακανονισµού άλλου κράτους µέλους, εκτός εάν
αυτό είναι αποδεδειγµένα αναγκαίο για τη διασφάλιση της
εύρυθµης λειτουργίας του συγκεκριµένου ΠΜ∆ που αναφέρεται
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στο εδάφιο (1) και λαµβανοµένων υπόψη των οριζόµενων στο
εδάφιο (3) του άρθρου 38 προϋποθέσεων για τα συστήµατα
διακανονισµού.
(β) Για να µην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη της εποπτείας, η
Επιτροπή λαµβάνει υπόψη την εποπτεία και επίβλεψη του
συστήµατος εκκαθάρισης και διακανονισµού που ήδη ασκούν οι
εθνικές κεντρικές τράπεζες ως επόπτες των συστηµάτων
εκκαθάρισης και διακανονισµού ή άλλες τυχόν εποπτικές αρχές
που είναι αρµόδιες για τα εν λόγω συστήµατα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από
επιχειρήσεις τρίτων χωρών
ΤΜΗΜΑ 1
Παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων µέσω της
εγκατάστασης υποκαταστήµατος
Εγκατάσταση
υποκαταστήµατος

40.-(1) Επιχείρηση τρίτης χώρας που σκοπεύει να παρέχει στη
∆ηµοκρατία επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκεί επενδυτικές
δραστηριότητες µε ή χωρίς παρεπόµενες υπηρεσίες προς
ιδιώτες πελάτες ή προς επαγγελµατίες πελάτες κατά την έννοια
του Μέρους II του ∆εύτερου Παραρτήµατος, οφείλει να
εγκαταστήσει για τον σκοπό αυτό υποκατάστηµα στη
∆ηµοκρατία.
(2) Το υποκατάστηµα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) λαµβάνει
προηγούµενη άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή, σύµφωνα µε
τις ακόλουθες προϋποθέσεις(α)

η παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες η επιχείρηση
τρίτης χώρας ζητά άδεια λειτουργίας προϋποθέτει τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας από και εποπτεύεται
στην τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένη η
επιχείρηση και η αιτούσα επιχείρηση έχει λάβει σχετική
άδεια λειτουργίας, µε την οποία η Επιτροπή έχει λάβει
δεόντως υπόψη τυχόν συστάσεις της Financial Action
Task Force (FATF) για την καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης
εσόδων
από
παράνοµες
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας·

(β)

έχουν συµφωνηθεί, µεταξύ της Επιτροπής και της
αρµόδιας αρχής της τρίτης χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένη η επιχείρηση, ρυθµίσεις συνεργασίας
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που συµπεριλαµβάνουν πρόνοιες για την ανταλλαγή
πληροφοριών για τον σκοπό της διατήρησης της
ακεραιότητας της αγοράς και της προστασίας των
επενδυτών·
(γ)

το υποκατάστηµα έχει στη διάθεσή του επαρκές αρχικό
κεφάλαιο·

(δ)

ορίζονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα υπεύθυνα για
τη
διαχείριση
του
υποκαταστήµατος,
και
συµµορφώνονται όλα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 9
και 10 του παρόντος Νόµου·

(ε)

η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένη η
επιχείρηση της τρίτης χώρας έχει συνάψει συµφωνία
µε τη ∆ηµοκρατία, η οποία είναι απολύτως σύµφωνη
µε τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του
Υποδείγµατος Φορολογικής Σύµβασης Εισοδήµατος
και
Κεφαλαίου
του
Οργανισµού
Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και εξασφαλίζει
αποτελεσµατική
ανταλλαγή
πληροφοριών
σε
φορολογικά θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
πολυµερών φορολογικών συµφωνιών·

(στ)

η επιχείρηση συµµετέχει σε σύστηµα αποζηµίωσης
των επενδυτών που έχει συσταθεί ή αναγνωρισθεί
σύµφωνα µε την οδηγία 97/9/ΕΚ.

(3) Η επιχείρηση τρίτης χώρας που αναφέρεται στο εδάφιο (1)
υποβάλλει την αίτησή της στην Επιτροπή.
Υποχρέωση
ενηµέρωσης

41.- Μια επιχείρηση τρίτης χώρας που σκοπεύει να λάβει άδεια
λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την
άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων µε ή χωρίς παρεπόµενες
υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία µέσω υποκαταστήµατος, παρέχει
στην Επιτροπή, τα εξής(α)

το όνοµα της αρµόδιας εποπτικής αρχής στην οικεία
τρίτη χώρα. Όταν για την εποπτεία είναι υπεύθυνες
περισσότερες από µία αρχές, παρέχονται λεπτοµέρειες
για τα αντίστοιχα πεδία αρµοδιοτήτων·

(β)

όλα τα σχετικά στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία,
νοµική µορφή, έδρα και διεύθυνση, µέλη του
διοικητικού οργάνου, µέτοχοι) και πρόγραµµα
δραστηριοτήτων µε τις επενδυτικές υπηρεσίες ή/και
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δραστηριότητες, καθώς και τις παρεπόµενες υπηρεσίες
που θα παρέχονται, και την οργανωτική δοµή του
υποκαταστήµατος,
συµπεριλαµβανοµένης
της
περιγραφής
οιασδήποτε
εξωτερικής
ανάθεσης
σηµαντικών επιχειρησιακών λειτουργιών σε τρίτους·

Χορήγηση
άδειας
λειτουργίας

της

(γ)

τα ονόµατα των υπευθύνων για τη διοίκηση του
υποκαταστήµατος και τα σχετικά έγγραφα από τα
οποία αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις
των άρθρων 9 και 10 του παρόντος Νόµου·

(δ)

πληροφορίες σχετικά µε το αρχικό κεφάλαιο που έχει
στη διάθεσή του το υποκατάστηµα.

42.-(1)(α) Η Επιτροπή χορηγεί άδεια λειτουργίας µόνο όταν έχει
ικανοποιηθεί:
(i)

ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 40 και

(ii)

ότι το υποκατάστηµα της επιχείρησης τρίτης χώρας θα
µπορεί να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που
αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(β) Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιχείρηση τρίτης χώρας, εντός
έξι µηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης, εάν της έχει
χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή όχι.
(2) Το υποκατάστηµα επιχείρησης τρίτης χώρας που έχει λάβει
άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το εδάφιο (1) συµµορφώνεται µε
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 17 έως 21, στα
άρθρα 24, 25, 26 και 28, στο εδάφιο (1) του άρθρου 29 και στα
άρθρα 31, 32 και 33 του παρόντος Νόµου, όπως επίσης στα
άρθρα 3 έως 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και στα
µέτρα που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή τους, και υπόκειται στην
εποπτεία της Επιτροπής.
Παροχή
υπηρεσιών
µε
αποκλειστική
πρωτοβουλία του
πελάτη

43.- Όταν, µε αποκλειστική πρωτοβουλία ιδιώτη πελάτη ή
επαγγελµατία πελάτη υπό την έννοια του Μέρους II του
∆εύτερου Παραρτήµατος εγκατεστηµένου ή ευρισκόµενου στην
Ένωση, παρέχεται σε αυτόν επενδυτική υπηρεσία ή ασκείται
επενδυτική δραστηριότητα από επιχείρηση τρίτης χώρας, η
προϋπόθεση της χορήγησης άδειας δυνάµει του άρθρου 40 δεν
ισχύει για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ή δραστηριότητας
από την επιχείρηση της τρίτης χώρας στο πρόσωπο αυτό,
συµπεριλαµβανοµένης σχέσης που αφορά συγκεκριµένα την
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παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ή την άσκηση της εν λόγω
δραστηριότητας. Η πρωτοβουλία των πελατών αυτών δεν δίδει
στην επιχείρηση της τρίτης χώρας το δικαίωµα να διαφηµίζει
στον συγκεκριµένο πελάτη νέες κατηγορίες επενδυτικών
προϊόντων ή επενδυτικών υπηρεσιών µε άλλον τρόπο πέραν
του υποκαταστήµατος.
ΤΜΗΜΑ 2
Ανάκληση άδειας λειτουργίας
Ανάκληση άδειας
λειτουργίας

44.-(1) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας
εάν η επιχείρηση τρίτης χώρας(α)

δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 12
µηνών, παραιτηθεί ρητώς από αυτήν ή δεν έχει
παράσχει επενδυτικές υπηρεσίες ούτε ασκήσει
επενδυτική δραστηριότητα κατά το προηγούµενο
εξάµηνο·

(β)

έλαβε την άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή µε
οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο·

(γ)

δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους της
χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας·

(δ)

έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειληµµένες
παραβάσεις των σχετικών µε τη λειτουργία των
ΚΕΠΕΥ διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της
παρόντος Νόµου και εφαρµόζονται και στις
επιχειρήσεις τρίτων χωρών·

(ε)

εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις στις
οποίες η κυπριακή νοµοθεσία µε την οποία ρυθµίζονται
θέµατα εκτός του πεδίου εφαρµογής του παρόντος
Νόµου, προβλέπει ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
ΤΙΤΛΟΣ III
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άδεια λειτουργίας
και εφαρµοστέο
δίκαιο

45.-(1)(α) Η Επιτροπή χορηγεί άδεια λειτουργίας ρυθµιζόµενης
αγοράς µόνο σε συστήµατα που συνάδουν µε τον παρόντα
τίτλο.
(β) Άδεια λειτουργίας ρυθµιζόµενης αγοράς χορηγείται µόνον
εφόσον η Επιτροπή έχει ικανοποιηθεί ότι τόσο ο διαχειριστής
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όσο και τα συστήµατα της ρυθµιζόµενης αγοράς πληρούν
τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του παρόντος Τίτλου.
(γ) Προκειµένου περί ρυθµιζόµενης αγοράς που αποτελεί
νοµικό πρόσωπο και που τη διαχειρίζεται ή την λειτουργεί
διαχειριστής αγοράς άλλος από την ίδια τη ρυθµιζόµενη αγορά,
η Επιτροπή δύναται µε οδηγίες της να ορίζει τον τρόπο
επιµερισµού των διαφόρων υποχρεώσεων που επιβάλλονται
από τον παρόντα Νόµο στον διαχειριστή αγοράς, µεταξύ της
ρυθµιζόµενης αγοράς και του διαχειριστή αγοράς.
(δ) Ο διαχειριστής αγοράς παρέχει όλες τις πληροφορίες,
συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος δραστηριοτήτων στο
οποίο περιγράφονται µεταξύ άλλων τα είδη των προτεινόµενων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και η οργανωτική δοµή, οι
οποίες είναι αναγκαίες για να ικανοποιηθεί η Επιτροπή ότι η
ρυθµιζόµενη αγορά έχει θεσπίσει, κατά τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας της, όλες τις αναγκαίες ρυθµίσεις για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών της δυνάµει του παρόντος Τίτλου.
(2) (α) Ο διαχειριστής αγοράς ασκεί τα καθήκοντά του σχετικά µε
την οργάνωση και λειτουργία της ρυθµιζόµενης αγοράς υπό την
εποπτεία της Επιτροπής.
(β) Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τη συµµόρφωση της
ρυθµιζόµενης αγοράς προς τον παρόντα τίτλο και ελέγχει ότι η
ρυθµιζόµενη αγορά πληροί ανά πάσα στιγµή τις προϋποθέσεις
για την αρχική χορήγηση άδειας λειτουργίας που καθορίζονται
στον παρόντα τίτλο.
(3) (α) Ο διαχειριστής αγοράς είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι
η ρυθµιζόµενη αγορά την οποία διαχειρίζεται πληροί τις
προϋποθέσεις του παρόντος Τίτλου.
(β) Ο διαχειριστής αγοράς δικαιούται να ασκεί τα δικαιώµατα
που αντιστοιχούν στην ρυθµιζόµενη αγορά την οποία
διαχειρίζεται βάσει του παρόντος Νόµου
(4) Με την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 596/2014 ή της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ, το δηµόσιο
δίκαιο που διέπει τις συναλλαγές οι οποίες πραγµατοποιούνται
στα πλαίσια των συστηµάτων της ρυθµιζόµενης αγοράς είναι το
δίκαιο που ισχύει στη ∆ηµοκρατία.
(5) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας
που χορήγησε σε ρυθµιζόµενη αγορά, αν η ρυθµιζόµενη αγορά98
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(α)

δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 12
µηνών, παραιτηθεί ρητώς απ’ αυτήν ή δεν έχει
λειτουργήσει κατά τους προηγούµενους έξι µήνες,
εκτός αν το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος προβλέπει ότι
στις περιπτώσεις αυτές η άδεια λειτουργίας παύει να
ισχύει·

(β)

απέκτησε την άδεια λειτουργίας βάσει ψευδών
δηλώσεων ή µε οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό
τρόπο·

γ)

δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους της
χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας·

δ)

έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειληµµένες
παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει του
παρόντος Νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
600/2014·

ε)

εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις στις
οποίες η κυπριακή νοµοθεσία προβλέπει ανάκληση της
άδειας λειτουργίας.

(6) Η Επιτροπή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ κάθε ανάκληση άδειας
λειτουργίας.
Απαιτήσεις
αφορούν
διοικητικό
συµβούλιο
διαχειριστή
αγοράς

που
το
του

46.-(1) Όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου κάθε διαχειριστή
αγοράς οφείλουν να έχουν πάντοτε επαρκώς καλή φήµη και να
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εµπειρία για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η συνολική σύνθεση του
διοικητικού συµβουλίου αποτυπώνει ένα επαρκώς ευρύ φάσµα
εµπειρίας.
(2) Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου οφείλουν ιδίως να
πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
(α)

Όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου αφιερώνουν
επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
στο πλαίσιο του διαχειριστή αγοράς. Για τον αριθµό
των θέσεων σε διοικητικά συµβούλια οποιασδήποτε
νοµικής οντότητας που δύναται να κατέχει ταυτόχρονα
ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου, λαµβάνονται
υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες και η φύση, το µέγεθος
και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του
διαχειριστή αγοράς.
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(i)

Εξαιρουµένης της περίπτωσης κατά την οποία
εκπροσωπούν τη ∆ηµοκρατία, τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου διαχειριστών αγοράς, οι
οποίοι είναι σηµαντικοί από πλευράς µεγέθους,
εσωτερικής οργάνωσης, φύσεως, έκτασης και
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους,
απαγορεύεται
να
κατέχουν
ταυτόχρονα
περισσοτέρων του ενός εκ των ακόλουθων
συνδυασµών θέσεων σε διοικητικά συµβούλιαΙ.

µία θέση εκτελεστικού µέλους διοικητικού
συµβουλίου
και
δύο
θέσεις
µη
εκτελεστικού
µέλους
διοικητικού
συµβουλίου,

ΙΙ.

τέσσερις θέσεις µη εκτελεστικού µέλους
διοικητικού συµβουλίου:

Νοείται ότι θέσεις εκτελεστικού ή µη
εκτελεστικού µέλους διοικητικού συµβουλίου
µέσα στον ίδιο όµιλο ή σε επιχειρήσεις στις
οποίες ο διαχειριστής αγοράς έχει ειδική
συµµετοχή θεωρούνται ως µία θέση µέλους
διοικητικού συµβουλίου:
Νοείται περαιτέρω ότι οι θέσεις µέλους
διοικητικού συµβουλίου σε οργανισµούς που δεν
επιδιώκουν κατά κύριο λόγο εµπορικούς
στόχους δεν λαµβάνονται υπόψη για τον
περιορισµό του αριθµού θέσεων µέλους που
µπορεί να κατέχει µέλος διοικητικού οργάνου.
(ii)

Η Επιτροπή δύναται να παρέχει άδεια σε µέλη
του διοικητικού συµβουλίου να κατέχουν µία
πρόσθετη θέση µη εκτελεστικού µέλους
διοικητικού
συµβουλίου.
Η
Επιτροπή
ενηµερώνει τακτικά την ΕΑΚΑΑ για την παροχή
τέτοιων αδειών.

(β)

Το διοικητικό συµβούλιο διαθέτει συλλογικά επαρκείς
γνώσεις, ικανότητες και εµπειρία ώστε να µπορεί να
κατανοήσει τις δραστηριότητες του διαχειριστή αγοράς,
συµπεριλαµβανοµένων των κυριότερων κινδύνων.

(γ)

Κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ενεργεί µε
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ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση ώστε
να αξιολογεί αποτελεσµατικά και να θέτει υπό
αµφισβήτηση, όπου απαιτείται, τις αποφάσεις των
ανώτατων στελεχών και να επιβλέπει αποτελεσµατικά
και να παρακολουθεί τη λήψη των αποφάσεων.
(3) Οι διαχειριστές αγοράς αφιερώνουν επαρκείς ανθρώπινους
και οικονοµικούς πόρους για τη µύηση και εκπαίδευση µελών
του διοικητικού συµβουλίου.
(4)(α) Οι διαχειριστές αγοράς που είναι σηµαντικοί από πλευράς
µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, έκτασης και
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους θεσπίζουν επιτροπή
διορισµών αποτελούµενη από µέλη του διοικητικού συµβουλίου
που δεν ασκούν καµία εκτελεστική λειτουργία στον εν λόγω
διαχειριστή αγοράς.
(β) Η επιτροπή διορισµών διενεργεί τα ακόλουθα(i)

εντοπίζει και προτείνει, προς έγκριση από το διοικητικό
συµβούλιο ή προς έγκριση κατά τη γενική συνέλευση,
υποψηφίους για την κάλυψη των κενών θέσεων του
διοικητικού συµβουλίου. Για αυτόν το σκοπό, η
επιτροπή
διορισµών αξιολογεί το συνδυασµό
γνώσεων, ικανοτήτων, ποικιλοµορφίας και εµπειρίας
των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Περαιτέρω, η
επιτροπή συντάσσει περιγραφή των ρόλων και των
ικανοτήτων για συγκεκριµένο διορισµό και υπολογίζει
τον χρόνο που αναµένεται να αφιερωθεί σε αυτή τη
θέση. Επιπλέον, η επιτροπή διορισµών αποφασίζει
ως προς τον καθορισµό στόχου όσον αφορά στην
εκπροσώπηση του ανεπαρκώς εκπροσωπούµενου
φύλου στο διοικητικό συµβούλιο, και ετοιµάζει πολιτική
για το πώς θα αυξηθεί ο αριθµός των ατόµων του
ανεπαρκώς εκπροσωπούµενου φύλου στο διοικητικό
συµβούλιο προκειµένου να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός·

(ii)

αξιολογεί κατά περιόδους και τουλάχιστον ετησίως τη
δοµή, το µέγεθος, τη σύνθεση και την απόδοση του
διοικητικού συµβουλίου, και απευθύνει συστάσεις στο
διοικητικό συµβούλιο σχετικά µε τυχόν µεταβολές·

(iii)

αξιολογεί κατά περιόδους και τουλάχιστον ετησίως τις
γνώσεις, τις ικανότητες και την εµπειρία των
µεµονωµένων µελών του διοικητικού συµβουλίου και
του διοικητικού συµβουλίου ως συνόλου, και
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υποβάλλει
συµβούλιο·
(iv)

σχετικές

αναφορές

στο

διοικητικό

επανεξετάζει κατά περιόδους την πολιτική που
εφαρµόζει το διοικητικό συµβούλιο για την επιλογή και
τον διορισµό ανώτερων στελεχών, και κάνει συστάσεις
στο διοικητικό συµβούλιο.

(γ) Η επιτροπή διορισµών λαµβάνει υπόψη, κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων της, στον βαθµό που είναι δυνατόν και σε
διαρκή βάση, την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η λήψη
αποφάσεων από το διοικητικό συµβούλιο δεν κυριαρχείται από
ένα άτοµο ή µικρή οµάδα ατόµων κατά τρόπο που να θίγει τα
συµφέροντα του διαχειριστή αγοράς ως σύνολο.
(δ) Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η επιτροπή
διορισµών δύναται να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε είδος πόρων
κρίνει κατάλληλο, συµπεριλαµβανοµένων των εξωτερικών
συµβούλων.
(ε) Στις περιπτώσεις όπου, βάσει του κυπριακού δικαίου, το
διοικητικό συµβούλιο δεν έχει καµία αρµοδιότητα επί της
διαδικασίας επιλογής και διορισµού οιουδήποτε εκ των µελών
του, το παρόν εδάφιο δεν εφαρµόζεται.
(5) Οι διαχειριστές αγοράς και οι αντίστοιχες επιτροπές
διορισµών διασφαλίζουν ευρύ φάσµα προσόντων και
ικανοτήτων κατά την πρόσληψη µελών στο διοικητικό συµβούλιο
και εφαρµόζουν προς τον σκοπό αυτό µια πολιτική που να
προωθεί την ποικιλοµορφία στο διοικητικό συµβούλιο.
(6) (α) Το διοικητικό συµβούλιο ενός διαχειριστή αγοράς
καθορίζει και επιβλέπει την εφαρµογή των ρυθµίσεων
διακυβέρνησης που εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική και
συνετή διοίκηση ενός οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένων του
διαχωρισµού των καθηκόντων στον οργανισµό και της
αποφυγής των συγκρούσεων συµφερόντων, µε τρόπο που
προωθεί την ακεραιότητα της αγοράς.
(β) Το διοικητικό συµβούλιο παρακολουθεί και αξιολογεί κατά
περιόδους
την
αποτελεσµατικότητα
των
ρυθµίσεων
διακυβέρνησης του διαχειριστή αγοράς και λαµβάνει τα
κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση τυχόν αδυναµιών.
(γ) Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχουν επαρκή
πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται
102

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
για την επίβλεψη και την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων της διοίκησης.
(7) (α) Η Επιτροπή αρνείται να χορηγήσει άδεια λειτουργίας αν
δεν έχει ικανοποιηθεί ότι τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του
διαχειριστή αγοράς διαθέτουν επαρκώς καλή φήµη, επαρκείς
γνώσεις, ικανότητες και εµπειρία, και αφιερώνουν επαρκή χρόνο
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ή αν υπάρχουν
αντικειµενικοί και εξακριβώσιµοι λόγοι που επιτρέπουν να
θεωρηθεί ότι το διοικητικό συµβούλιο του διαχειριστή αγοράς
ενδέχεται να αποτελεί απειλή για την αποτελεσµατική, ορθή και
συνετή διαχείριση και την επαρκή µέριµνα για την ακεραιότητα
της αγοράς
(β) Κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε
ρυθµιζόµενη αγορά, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που
πραγµατικά διευθύνουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τη
λειτουργία ρυθµιζόµενης αγοράς που έχει ήδη λάβει άδεια
λειτουργίας σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο τεκµαίρεται ότι
πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1).
(8) Ο διαχειριστής αγοράς γνωστοποιεί στην Επιτροπή την
ταυτότητα όλων των µελών του διοικητικού του συµβουλίου και
κάθε µεταβολή των µελών του, καθώς και όλες τις πληροφορίες
που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του
διαχειριστή αγοράς µε τα εδάφια (1) έως (5).
Προϋποθέσεις
σχετικές µε τα
πρόσωπα
που
ασκούν
ουσιαστική
επιρροή
στη
διαχείριση
της
ρυθµιζόµενης
αγοράς

47.-(1) Τα πρόσωπα που είναι σε θέση να ασκήσουν, άµεσα ή
έµµεσα, ουσιαστική επιρροή στη διαχείριση της ρυθµιζόµενης
αγοράς οφείλουν να είναι κατάλληλα.

(2) Ο διαχειριστής αγοράς της ρυθµιζόµενης αγοράς(α)

παρέχει στην Επιτροπή και δηµοσιοποιεί πληροφορίες
σχετικά µε την ιδιοκτησία της ρυθµιζόµενης αγοράς
ή/και του διαχειριστή της και ιδίως την ταυτότητα και
την έκταση των συµφερόντων κάθε προσώπου που
είναι σε θέση να ασκήσει ουσιαστική επιρροή στη
διαχείρισή της·

(β)

γνωστοποιεί στην Επιτροπή και δηµοσιοποιεί κάθε
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µεταβίβαση κυριότητας που επιφέρει µεταβολή στην
ταυτότητα των προσώπων που ασκούν ουσιαστική
επιρροή στη λειτουργία της ρυθµιζόµενης αγοράς.
(3) Η Επιτροπή αρνείται να εγκρίνει τις προτεινόµενες µεταβολές
στα πρόσωπα που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη
ρυθµιζόµενη αγορά ή/και στον διαχειριστή της εάν έχει
αντικειµενικούς και εξακριβώσιµους λόγους να πιστεύει ότι οι
µεταβολές αυτές αποτελούν απειλή για την ορθή και συνετή
διαχείριση της ρυθµιζόµενης αγοράς.
Οργανωτικές
απαιτήσεις

48.-(1) Η ρυθµιζόµενη αγορά-

(α)

διαθέτει µηχανισµούς για τον σαφή εντοπισµό και τη
διαχείριση των ενδεχόµενων δυσµενών συνεπειών που
θα µπορούσε να συνεπάγεται για τη λειτουργία της
ρυθµιζόµενης αγοράς ή για τα µέλη της ή τους
συµµετέχοντες σε αυτήν, κάθε σύγκρουση µεταξύ των
συµφερόντων της ρυθµιζόµενης αγοράς, των
ιδιοκτητών ή του διαχειριστή αγοράς της και της υγιούς
λειτουργίας της ρυθµιζόµενης αγοράς, ειδικότερα αν
αυτές οι συγκρούσεις συµφερόντων ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την εκπλήρωση των λειτουργιών
που η Επιτροπή έχει αναθέσει στη ρυθµιζόµενη αγορά·

(β)

να έχει κατάλληλο εξοπλισµό που να της επιτρέπουν
να διαχειρίζεται τους κινδύνους στους οποίους είναι
εκτεθειµένη, να εφαρµόζει κατάλληλους µηχανισµούς
και συστήµατα για τον εντοπισµό όλων των
σηµαντικών κινδύνων για τη λειτουργία της, και να έχει
λάβει αποτελεσµατικά µέτρα για τον περιορισµό αυτών
των κινδύνων·

(γ)

να διαθέτει µηχανισµούς που να επιτρέπουν την ορθή
διαχείριση των τεχνικών λειτουργιών του συστήµατος,
και ιδίως αποτελεσµατικούς µηχανισµούς έκτακτης
ανάγκης για την αντιµετώπιση των κινδύνων
δυσλειτουργίας των συστηµάτων·

(δ)

να εφαρµόζει διαφανείς και µη παρέχοντες διακριτική
ευχέρεια κανόνες και διαδικασίες που να εξασφαλίζουν
τη δίκαιη και εύρυθµη διεξαγωγή των συναλλαγών, και
να έχει διατυπώσει αντικειµενικά κριτήρια για την
αποδοτική εκτέλεση των εντολών·
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ε)

να διαθέτει αποτελεσµατικούς µηχανισµούς που
επιτρέπουν την αποδοτική και έγκαιρη οριστικοποίηση
των συναλλαγών που εκτελούνται στα πλαίσια των
συστηµάτων της·

στ)

να διαθέτει, τόσο κατά το χρόνο της χορηγήσεως της
άδειας λειτουργίας της όσο και σε διαρκή βάση,
επαρκείς οικονοµικούς πόρους για να διευκολύνεται η
εύρυθµη λειτουργία της, λαµβανοµένων υπόψη της
φύσης και της κλίµακας των συναλλαγών που
διενεργούνται στη ρυθµιζόµενη αγορά, καθώς και του
φάσµατος και της σοβαρότητας των κινδύνων στους
οποίους αυτή είναι εκτεθειµένη.

(2) ∆εν επιτρέπεται στους διαχειριστές αγοράς να εκτελούν
εντολές πελατών έναντι ιδίων κεφαλαίων ή να καταρτίζουν
αντιστοιχισµένες συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό σε καµιά από
τις ρυθµιζόµενες αγορές που διαχειρίζονται.
Ανθεκτικότητα
των συστηµάτων,
µέτρα διακοπής
διαπραγµάτευσης
και ηλεκτρονική
διαπραγµάτευση

49.-(1) Η ρυθµιζόµενη αγορά διαθέτει αποτελεσµατικά
συστήµατα, διαδικασίες και µηχανισµούς προκειµένου να
διασφαλίζει ότι τα συστήµατα συναλλαγών της είναι ανθεκτικά,
έχουν επαρκή χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση µεγάλων
όγκων εντολών και µηνυµάτων, µπορούν να διασφαλίσουν την
εύρυθµη διεξαγωγή συναλλαγών υπό ακραίες συνθήκες πίεσης
στην αγορά, ελέγχονται πλήρως για τη διασφάλιση της
εκπλήρωσης των όρων αυτών, και διαθέτουν αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς συνέχισης επιχειρηµατικής δραστηριότητας που
διασφαλίζουν τη συνέχιση των υπηρεσιών της σε περίπτωση
αστοχίας των συστηµάτων συναλλαγών.
(2) Η ρυθµιζόµενη αγορά διαθέτει(α)

γραπτές συµφωνίες µε όλες τις ΕΠΕΥ που ακολουθούν
στρατηγική ειδικής διαπραγµάτευσης στη ρυθµιζόµενη
αγορά·

(β)

πλαίσιο το οποίο εξασφαλίζει τη συµµετοχή επαρκούς
αριθµού ΕΠΕΥ στις εν λόγω συµφωνίες, οι οποίες
απαιτούν την υποβολή σταθερών προσφορών σε
ανταγωνιστικές τιµές έτσι ώστε να παρέχεται
ρευστότητα σε τακτική και προβλέψιµη βάση, όπου
ενδείκνυται τέτοια απαίτηση µε βάση τη φύση και την
των
συναλλαγών
στη
συγκεκριµένη
κλίµακα
ρυθµιζόµενη αγορά.
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(3) (α) Η γραπτή συµφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (2)
καθορίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(i)

τις υποχρεώσεις της ΕΠΕΥ σε σχέση µε την παροχή
ρευστότητας και, όπου εφαρµόζεται, οποιαδήποτε
άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συµµετοχή στο
πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του
εδαφίου (2)·

(ii)

οποιαδήποτε κίνητρα µε τη µορφή εκπτώσεων ή σε
άλλη µορφή, που προσφέρει η ρυθµιζόµενη αγορά σε
µια ΕΠΕΥ για την παροχή ρευστότητας στην αγορά σε
τακτική και προβλέψιµη βάση και, όπου εφαρµόζεται,
οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα που απορρέουν για την
ΕΠΕΥ από τη συµµετοχή της στο πλαίσιο που
αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2).

(β) Η ρυθµιζόµενη αγορά παρακολουθεί και επιβάλλει τη
συµµόρφωση των ΕΠΕΥ προς τις απαιτήσεις των ανωτέρω
δεσµευτικών γραπτών συµφωνιών. Η ρυθµιζόµενη αγορά
ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε το περιεχόµενο της
δεσµευτικής γραπτής συµφωνίας και παρέχει, κατόπιν
αιτήµατος, στην Επιτροπή κάθε περαιτέρω πληροφορία είναι
απαραίτητη για να ικανοποιηθεί η Επιτροπή για τη συµµόρφωση
της ρυθµιζόµενης αγοράς προς το παρόν εδάφιο
(4) Η ρυθµιζόµενη αγορά διαθέτει αποτελεσµατικά συστήµατα,
διαδικασίες και µηχανισµούς για την απόρριψη εντολών που
υπερβαίνουν τα προκαθορισµένα όρια όγκου και τιµών ή είναι
σαφώς εσφαλµένες.
(5) (α) Η ρυθµιζόµενη αγορά οφείλει να είναι σε θέση να προβεί
προσωρινά στη διακοπή ή τον περιορισµό της διαπραγµάτευσης
σε περίπτωση σηµαντικής µεταβολής της τιµής ενός
χρηµατοοικονοµικού µέσου στην αγορά αυτή ή σε συναφή
αγορά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να είναι σε θέση να προβεί σε ακύρωση,
τροποποίηση ή διόρθωση οιασδήποτε συναλλαγής. Η
ρυθµιζόµενη αγορά εξασφαλίζει ότι οι παράµετροι για τη
διακοπή των συναλλαγών έχουν προσαρµοστεί κατάλληλα, κατά
τρόπο που λαµβάνει υπόψη τη ρευστότητα των διάφορων
κατηγοριών και υποκατηγοριών χρηµατοοικονοµικών µέσων, τη
φύση του µοντέλου της αγοράς και τα είδη των χρηστών και
επαρκεί για την αποφυγή σηµαντικών διαταράξεων στην
εύρυθµη διεξαγωγή των συναλλαγών.
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(β) Η ρυθµιζόµενη αγορά γνωστοποιεί τις παραµέτρους για τη
διακοπή της διαπραγµάτευσης και οιαδήποτε σηµαντική
µεταβολή τους στην Επιτροπή µε τρόπο συνεπή και συγκρίσιµο,
και η Επιτροπή, µε τη σειρά της, ενηµερώνει σχετικά την
ΕΑΚΑΑ. Όταν ρυθµιζόµενη αγορά, η οποία είναι σηµαντική από
πλευράς ρευστότητας για συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό
προϊόν, διακόπτει τη διαπραγµάτευση σε οιοδήποτε κράτος
µέλος, ο εν λόγω τόπος διαπραγµάτευσης διαθέτει τα αναγκαία
συστήµατα και διαδικασίες που να εξασφαλίζουν ότι θα
ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές προκειµένου οι τελευταίες να
συντονίσουν την αντιµετώπιση για το σύνολο της αγοράς και να
καθορίσουν κατά πόσον ενδείκνυται να διακόψουν τις
συναλλαγές σε άλλους τόπους στους οποίους γίνεται
διαπραγµάτευση του χρηµατοοικονοµικού µέσου µέχρι να
αρχίσει εκ νέου η διαπραγµάτευση στην αρχική αγορά.
(6) Η ρυθµιζόµενη αγορά διαθέτει αποτελεσµατικά συστήµατα,
διαδικασίες και ρυθµίσεις, που περιλαµβάνουν την απαίτηση
από τα µέλη ή τους συµµετέχοντες να εφαρµόζουν τις
κατάλληλες
διαδικασίες
δοκιµαστικής
λειτουργίας
των
αλγορίθµων και την παροχή περιβάλλοντος για τη διευκόλυνση
της πραγµατοποίησης των δοκιµών αυτών, εξασφαλίζει ότι τα
συστήµατα αλγοριθµικών συναλλαγών δεν µπορούν να
δηµιουργήσουν ή να συµβάλουν στη διαµόρφωση συνθηκών µη
εύρυθµης διεξαγωγής συναλλαγών στην αγορά και διαχειρίζεται
τις συνθήκες µη εύρυθµης διεξαγωγής συναλλαγών που
ανακύπτουν από αυτά τα συστήµατα κατάρτισης αλγοριθµικών
συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων για τον
περιορισµό της αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών προς τις
συναλλαγές που µπορούν να εισαχθούν στο σύστηµα από
µέλος ή συµµετέχοντα, είναι σε θέση να επιβραδύνει τη ροή των
εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για εξάντληση της χωρητικότητας
του συστήµατος, και περιορίζει και επιβάλλει το ελάχιστο βήµα
τιµής το οποίο µπορεί να εκτελεστεί στην αγορά.
(7) (α) Ρυθµιζόµενη αγορά που επιτρέπει την άµεση ηλεκτρονική
πρόσβαση διαθέτει αποτελεσµατικά συστήµατα, διαδικασίες και
ρυθµίσεις προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι τα µέλη ή οι
συµµετέχοντες επιτρέπεται να παρέχουν την υπηρεσία αυτή
µόνο αν είναι ΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύµατα, ότι ορίζονται και
εφαρµόζονται κατάλληλα κριτήρια ως προς την καταλληλότητα
των προσώπων στα οποία µπορεί να δοθεί πρόσβαση, και ότι
το µέλος ή ο συµµετέχων φέρει την ευθύνη των εντολών και των
συναλλαγών που εκτελούνται µέσω της υπηρεσίας αυτής σε
σχέση µε τις απαιτήσεις του παρόντος Νόµου.
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(β) Η ρυθµιζόµενη αγορά ορίζει κατάλληλα πρότυπα σχετικά µε
τους ελέγχους κινδύνου και τα όρια για τις συναλλαγές µέσω της
πρόσβασης αυτής και µπορεί να διακρίνει και, όταν είναι
αναγκαίο, να σταµατάει τις εντολές ή τις συναλλαγές προσώπου
που χρησιµοποιεί άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση, ξεχωριστά
από άλλες εντολές ή συναλλαγές του µέλους ή του
συµµετέχοντα.
(γ) Η ρυθµιζόµενη αγορά διαθέτει ρυθµίσεις για την αναστολή ή
τη διακοπή της παροχής άµεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης από
µέλος ή συµµετέχοντα σε πελάτη στην περίπτωση µη
συµµόρφωσης προς το παρόν εδάφιο.
(8) Η ρυθµιζόµενη αγορά εξασφαλίζει ότι οι κανόνες της για τις
υπηρεσίες συστέγασης συστηµάτων είναι διαφανείς, δίκαιοι και
χωρίς διακρίσεις.
(9) (α) H ρυθµιζόµενη αγορά εξασφαλίζει ότι η διάρθρωση
χρεώσεών της, συµπεριλαµβανοµένων των χρεώσεων
εκτέλεσης, των παρεπόµενων χρεώσεων και οποιωνδήποτε
εκπτώσεων, είναι διαφανής και δίκαιη και δεν παρέχει
διακρίσεις, καθώς και ότι δεν δηµιουργεί κίνητρα για εισαγωγή,
τροποποίηση ή ακύρωση εντολών ή για την εκτέλεση
συναλλαγών µε τρόπο που συµβάλλει σε συνθήκες µη
εύρυθµης διεξαγωγής συναλλαγών ή σε κατάχρηση αγοράς.
Ειδικότερα, η ρυθµιζόµενη αγορά επιβάλλει υποχρεώσεις ειδικής
διαπραγµάτευσης σε µεµονωµένες µετοχές ή σε κατάλληλο
καλάθι µετοχών, σε αντάλλαγµα τυχόν εκπτώσεων που
παρέχονται.
(β) Η ρυθµιζόµενη αγορά προσαρµόζει τις χρεώσεις της για
ακυρωµένες εντολές ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα
παραµονής της εντολής, και βαθµονοµεί τις χρεώσεις της για
κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο στο οποίο εφαρµόζονται.
(γ) Η ρυθµιζόµενη αγορά δύναται να καθορίζει υψηλότερη
χρέωση για την εισαγωγή εντολής που στη συνέχεια ακυρώνεται
από ότι για εντολή που εκτελείται, καθώς επίσης υψηλότερη
χρέωση σε συµµετέχοντες που εµφανίζουν υψηλή αναλογία
ακυρωµένων εντολών προς εκτελεσµένες εντολές, και σε όσους
εφαρµόζουν τεχνικές κατάρτισης αλγοριθµικών συναλλαγών σε
υψηλή συχνότητα, προκειµένου να αντανακλάται η πρόσθετη
επιβάρυνση για τη χωρητικότητα του συστήµατος.
(10) Η ρυθµιζόµενη αγορά είναι σε θέση να διακρίνει, µέσω
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επισήµανσης από µέλη ή συµµετέχοντες, τις εντολές που
παράγονται από αλγοριθµικές συναλλαγές, τους διάφορους
αλγόριθµους που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των
εντολών, και τα σχετικά πρόσωπα που δίνουν τις εντολές αυτές.
Αυτές οι πληροφορίες διατίθενται στην Επιτροπή, κατόπιν
αιτήµατος.
(11) Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, η ρυθµιζόµενη αγορά
παρέχει στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά µε το βιβλίο εντολών ή
πρόσβαση στο βιβλίο εντολών ώστε να είναι δυνατή η
παρακολούθηση των συναλλαγών.
Βήµα τιµής

50.-(1) Η ρυθµιζόµενη αγορά θεσπίζει καθεστώτα βήµατος τιµής
σε µετοχές, αποθετήρια έγγραφα, διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία
κεφάλαια, πιστοποιητικά και λοιπά παρόµοια χρηµατοοικονοµικά
µέσα, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα
για τα οποία καταρτίζονται ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα από την
ΕΑΚΑΑ.
(2) Τα καθεστώτα βήµατος τιµής που αναφέρονται στο εδάφιο
(1)α)

βαθµονοµούνται για να αντικατοπτρίζουν το προφίλ
ρευστότητας του χρηµατοοικονοµικού µέσου σε
διάφορες αγορές και το µέσο άνοιγµα τιµής
προσφοράς-ζήτησης, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη
να καθίσταται δυνατή η διαµόρφωση ευλόγως
σταθερών τιµών χωρίς να είναι αδικαιολόγητα
υποχρεωτικός
ο περαιτέρω περιορισµός του
ανοίγµατος τιµών·

β)

προσαρµόζουν
το
βήµα
τιµής
χρηµατοοικονοµικό µέσο καταλλήλως.

για

κάθε

Συγχρονισµός
των
ρολογιών
εργασίας

51.- Όλοι οι τόποι διαπραγµάτευσης και τα µέλη τους ή οι
συµµετέχοντες σε αυτούς συγχρονίζουν τα ρολόγια εργασίας
που χρησιµοποιούν για να καταγράφουν την ηµεροµηνία και την
ώρα κάθε συµβάντος που επιδέχεται αναφοράς.

Εισαγωγή
χρηµατοοικονοµικ
ών µέσων προς
διαπραγµάτευση

52.-(1) Η ρυθµιζόµενη αγορά εφαρµόζει σαφείς και διαφανείς
κανόνες για την εισαγωγή χρηµατοοικονοµικών µέσων προς
διαπραγµάτευση,
οι
οποίοι
εξασφαλίζουν
ότι
κάθε
χρηµατοοικονοµικό µέσο που εισάγεται προς διαπραγµάτευση
σε ρυθµιζόµενη αγορά επιδέχεται δίκαιη, οµαλή και αποδοτική
διαπραγµάτευση και, προκειµένου περί κινητών αξιών, ότι είναι
ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες.
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(2) Στην περίπτωση των παράγωγων προϊόντων, οι κανόνες
που αναφέρονται στο εδάφιο (1) διασφαλίζουν ειδικότερα ότι οι
όροι του συµβολαίου του παράγωγου προϊόντος επιτρέπουν την
οµαλή διαµόρφωση των τιµών του, καθώς και την ύπαρξη
αποτελεσµατικών όρων διακανονισµού.
(3) (α) Επιπρόσθετα από τις υποχρεώσεις των εδαφίων (1) και
(2), η ρυθµιζόµενη αγορά εισάγει και διατηρεί αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς που επιτρέπουν να εξακριβωθεί εάν οι εκδότες των
εισηγµένων προς διαπραγµάτευση στη ρυθµιζόµενη αγορά
κινητών αξιών συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που τους
επιβάλλει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την
αρχική, διαρκή ή κατά περίπτωση κοινοποίηση πληροφοριών.
(β) Η ρυθµιζόµενη αγορά εισάγει µηχανισµούς
διευκολύνουν την πρόσβαση των µελών της ή
συµµετεχόντων
σε
αυτήν
στις
πληροφορίες
δηµοσιοποιούνται βάσει του δικαίου της Ένωσης.

που
των
που

(4) Η ρυθµιζόµενη αγορά λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον
τακτικό έλεγχο της συµµόρφωσης µε τους όρους εισαγωγής των
χρηµατοοικονοµικών µέσων που εισάγει προς διαπραγµάτευση.

114(Ι) του 2005
144(Ι) του 2012
63(Ι) του 2013
166(Ι) του 2014

Αναστολή
διαπραγµάτευσης
και
διαγραφή
χρηµατοοικονοµικ
ών µέσων σε
ρυθµιζόµενη
αγορά

(5) Κινητή αξία που έχει εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά µπορεί στη συνέχεια να εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές, ακόµη και
χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη, τηρουµένων των οικείων
διατάξεων των περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµων. Ο εκδότης ενηµερώνεται από τη ρυθµιζόµενη
αγορά για το γεγονός ότι οι τίτλοι του εισάγονται προς
διαπραγµάτευση στην εν λόγω ρυθµιζόµενη αγορά. Ο εκδότης
δεν υπόκειται σε καµία από τις προβλεπόµενες στο εδάφιο (3)
υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών απευθείας σε ρυθµιζόµενη
αγορά που έχει εισαγάγει προς διαπραγµάτευση τους τίτλους
του χωρίς τη συγκατάθεσή του.
53.-(1) Με την επιφύλαξη του κατά το εδάφιο (2) του άρθρου 70
δικαιώµατος της Επιτροπής να απαιτεί την αναστολή
διαπραγµάτευσης ή τη διαγραφή χρηµατοοικονοµικού µέσου
από τη διαπραγµάτευση, ο διαχειριστής αγοράς δύναται να
αναστείλει τη διαπραγµάτευση ή να αποσύρει από τη
διαπραγµάτευση χρηµατοοικονοµικό µέσο το οποίο δεν συνάδει
πλέον µε τους κανόνες της ρυθµιζόµενης αγοράς, εκτός εάν η
αναστολή ή διαγραφή αυτή ενδέχεται να βλάψει σηµαντικά τα
συµφέροντα των επενδυτών ή την εύρυθµη λειτουργία της
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αγοράς.
(2) (α) Ο διαχειριστής αγοράς, ο οποίος αναστέλλει τη
διαπραγµάτευση ή αποσύρει από τη διαπραγµάτευση
χρηµατοοικονοµικό µέσο, αναστέλλει επίσης ή αποσύρει από τη
διαπραγµάτευση τα παράγωγα όπως αναφέρονται στα σηµεία 4
έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος τα οποία
σχετίζονται ή τα οποία έχουν ως σηµείο αναφοράς το
συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό µέσο, όταν αυτό είναι
αναγκαίο για την υποστήριξη των στόχων της αναστολής
διαπραγµάτευσης ή της διαγραφής του υποκείµενου
χρηµατοοικονοµικού
µέσου.
Ο
διαχειριστής
αγοράς
δηµοσιοποιεί την απόφασή του σχετικά µε την αναστολή
διαπραγµάτευσης ή τη διαγραφή του χρηµατοοικονοµικού µέσου
και κάθε σχετικού παραγώγου, και ανακοινώνει τις σχετικές
αποφάσεις στην Επιτροπή.
(β) Όπου η αναστολή ή διαγραφή άρχισε στη ∆ηµοκρατία, η
Επιτροπή απαιτεί από τις άλλες ρυθµιζόµενες αγορές, τους
ΠΜ∆, ΜΟ∆ και συστηµατικούς εσωτερικοποιητές που υπάγονται
στη δικαιοδοσία της και στους οποίους αποτελεί αντικείµενο
διαπραγµάτευσης το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό µέσο ή τα
παράγωγα όπως αναφέρονται στα σηµεία 4 έως 10 του Μέρους
ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου τα οποία
σχετίζονται ή τα οποία έχουν ως σηµείο αναφοράς το
συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό µέσο, την αναστολή
διαπραγµάτευσης ή τη διαγραφή του συγκεκριµένου
χρηµατοοικονοµικού µέσου ή παραγώγου, όταν η αναστολή ή
διαγραφή οφείλεται σε υπόνοια για κατάχρηση της αγοράς, σε
δηµόσια προσφορά εξαγοράς ή στη µη δηµοσιοποίηση
προνοµιακών πληροφοριών σχετικά µε τον εκδότη ή το
χρηµατοοικονοµικό µέσο κατά παράβαση των άρθρων 7 και 17
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, εκτός αν τέτοια αναστολή
ή διαγραφή θα µπορούσε να βλάψει σηµαντικά τα συµφέροντα
των επενδυτών ή την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.
(γ) Η Επιτροπή αµέσως δηµοσιοποιεί και ανακοινώνει στην
ΕΑΚΑΑ και τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών, την
απόφαση αυτή.
(δ) Όπου η αναστολή ή διαγραφή άρχισε σε άλλο κράτος µέλος
και η αρµόδια αρχή του εν λόγω κράτους µέλους γνωστοποιεί
σχετική απόφαση στην Επιτροπή, η Επιτροπή απαιτεί από
ρυθµιζόµενες αγορές, ΠΜ∆, ΜΟ∆, και συστηµατικούς
εσωτερικοποιητές που υπάγονται στη δικαιοδοσία της και στις
οποίες αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης αυτό το
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χρηµατοοικονοµικό µέσο ή τα παράγωγα που αναφέρονται στα
σηµεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος του
παρόντος Νόµου τα οποία σχετίζονται ή έχουν ως σηµείο
αναφοράς το υποκείµενο χρηµατοοικονοµικό µέσο την αναστολή
διαπραγµάτευσης ή τη διαγραφή του συγκεκριµένου
χρηµατοοικονοµικού µέσου ή παραγώγου, όταν η αναστολή ή
διαγραφή οφείλεται σε υπόνοια για κατάχρηση της αγοράς, σε
δηµόσια προσφορά εξαγοράς ή στη µη δηµοσιοποίηση
προνοµιακών πληροφοριών σχετικά µε τον εκδότη ή το
χρηµατοοικονοµικό µέσο κατά παράβαση των άρθρων 7 και 17
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, εκτός αν τέτοια αναστολή
ή διαγραφή θα µπορούσε να βλάψει σηµαντικά τα συµφέροντα
των επενδυτών ή την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.
(ε) Η Επιτροπή, όταν λαµβάνει την κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο (δ) γνωστοποίηση από αρµόδια αρχή άλλου
κράτους µέλους, ανακοινώνει την απόφασή της στην ΕΑΚΑΑ και
τις υπόλοιπες αρµόδιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένης
αιτιολόγησης αν ελήφθη απόφαση να µην ανασταλεί η
διαπραγµάτευση ή να µην αποσυρθεί το χρηµατοοικονοµικό
µέσο ή τα παράγωγα όπως αναφέρονται στα σηµεία 4 έως 10
του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος και τα οποία
σχετίζονται ή έχουν ως σηµείο αναφοράς το συγκεκριµένο
χρηµατοοικονοµικό µέσο.
(στ) Το παρόν εδάφιο εφαρµόζεται επίσης όταν αίρεται η
αναστολή από τη διαπραγµάτευση χρηµατοοικονοµικού µέσου ή
των παραγώγων όπως αναφέρονται στα σηµεία 4 έως 10 του
Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος και τα οποία σχετίζονται
ή αναφέρονται στο συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό µέσο.
(ζ) Η διαδικασία γνωστοποίησης που αναφέρεται στο παρόν
εδάφιο ισχύει επίσης στην περίπτωση που η απόφαση για
αναστολή
διαπραγµάτευσης
ή
διαγραφή
από
τη
διαπραγµάτευση ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου ή παραγώγων
όπως αναφέρονται στα σηµεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του
Πρώτου
Παραρτήµατος
που
σχετίζονται
µε
το
χρηµατοοικονοµικό µέσο ή αναφέρονται σε αυτό λαµβάνεται
από την Επιτροπή δυνάµει των παραγράφων (ιγ) και (ιδ) του
εδαφίου (2) του άρθρου 70.
Πρόσβαση
ρυθµιζόµενη
αγορά

σε

54.-(1) Η ρυθµιζόµενη αγορά θεσπίζει, εφαρµόζει και διατηρεί
διαφανείς και άνευ διακρίσεων κανόνες, βασιζόµενους σε
αντικειµενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση στη
ρυθµιζόµενη αγορά ή την ιδιότητα του µέλους της.
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(2) Οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ορίζουν όλες τις
υποχρεώσεις που υπέχουν τα µέλη της ρυθµιζόµενης αγοράς ή
οι συµµετέχοντες σε αυτήν οι οποίες απορρέουν από(α)

τη σύσταση και λειτουργία της ρυθµιζόµενης αγοράς·

(β)

τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές στην αγορά·

(γ)

τα επαγγελµατικά πρότυπα προς τα οποία πρέπει να
συµµορφώνεται το προσωπικό των ΕΠΕΥ ή
πιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στην
αγορά·

(δ)

τους όρους που καθορίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο
(3) για τα µέλη ή συµµετέχοντες εκτός των ΕΠΕΥ ή
πιστωτικών ιδρυµάτων·

(ε)

τους κανόνες και διαδικασίες εκκαθάρισης και
διακανονισµού των συναλλαγών που διενεργούνται
στη ρυθµιζόµενη αγορά.

(3) Οι ρυθµιζόµενες αγορές δύνανται να δέχονται ως µέλη ή
συµµετέχοντες ΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύµατα και άλλα πρόσωπα
τα οποία διαθέτουν(α)

επαρκώς καλή φήµη·

(β)

επαρκές
επίπεδο
συναλλακτικής
επιδεξιότητας και εµπειρίας·

(γ)

όπου συντρέχει η περίπτωση, επαρκείς οργανωτικές
ρυθµίσεις,

(δ)

επαρκή µέσα για το ρόλο που καλούνται να
επιτελέσουν, λαµβανοµένων υπόψη των διάφορων
οικονοµικών ρυθµίσεων που έχει ενδεχοµένως
θεσπίσει η ρυθµιζόµενη αγορά για να εγγυάται τον
επαρκή διακανονισµό των συναλλαγών.

ικανότητας,

(4) Προκειµένου περί συναλλαγών που διενεργούνται σε
ρυθµιζόµενη αγορά, τα µέλη και οι συµµετέχοντες δεν έχουν
υποχρέωση να εφαρµόζουν έναντι αλλήλων τις υποχρεώσεις
των άρθρων 25, 26, 28 και 29. Τα µέλη όµως της ρυθµιζόµενης
αγοράς, ή οι συµµετέχοντες σε αυτήν, τηρούν τις
προβλεπόµενες στα άρθρα 25, 26, 28 και 29 υποχρεώσεις
έναντι των πελατών τους όταν, ενεργώντας για λογαριασµό
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πελατών, εκτελούν τις εντολές τους σε ρυθµιζόµενη αγορά.
(5) Οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στη ρυθµιζόµενη
αγορά ή την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους της ή τη
συµµετοχή σε αυτήν προβλέπουν την άµεση ή εξ αποστάσεως
συµµετοχή των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυµάτων.
(6) (α) Ρυθµιζόµενη αγορά άλλου κράτους µέλους δύναται να
παρέχει τις κατάλληλες ρυθµίσεις στη ∆ηµοκρατία για να
διευκολύνει την πρόσβαση και τη διενέργεια συναλλαγών από τα
µέλη ή τους συµµετέχοντες που είναι εγκατεστηµένοι στη
∆ηµοκρατία. Ρυθµιζόµενη αγορά που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας στη ∆ηµοκρατία δύναται να παρέχει τις κατάλληλες
ρυθµίσεις σε άλλο κράτος µέλος για να διευκολύνει την
πρόσβαση και τη διενέργεια συναλλαγών από τα µέλη ή τους
συµµετέχοντες που είναι εγκατεστηµένοι στο εν λόγω κράτος
µέλος.
(β) Η ρυθµιζόµενη αγορά γνωστοποιεί στην Επιτροπή την
πρόθεση της να παρέχει τέτοιες ρυθµίσεις. H Επιτροπή
διαβιβάζει εντός µηνός την πληροφορία αυτή στην αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους στο οποίο η ρυθµιζόµενη αγορά σκοπεύει
να παρέχει τέτοιες ρυθµίσεις.
(γ) Η Επιτροπή γνωστοποιεί, κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας
αρχής του κράτους µέλους υποδοχής και χωρίς περιττή
καθυστέρηση, την ταυτότητα των µελών της ρυθµιζόµενης
αγοράς ή των συµµετεχόντων σε αυτήν που είναι
εγκατεστηµένοι στο εν λόγω κράτος µέλος υποδοχής. Η
Επιτροπή δύναται να αιτείται από αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους
καταγωγής
της
ρυθµιζόµενης
αγοράς
την
γνωστοποίηση, χωρίς περιττή καθυστέρηση, της ταυτότητας των
µελών της ρυθµιζόµενης αγοράς ή των συµµετεχόντων σε αυτήν
που είναι εγκατεστηµένοι στη ∆ηµοκρατία.
(7) Ο διαχειριστή αγοράς κοινοποιεί στην Επιτροπή, σε τακτική
βάση, τον κατάλογο των µελών της ρυθµιζόµενης αγοράς ή των
συµµετεχόντων σε αυτήν.
Έλεγχος
της
συµµόρφωσης
προς
τους
κανόνες
της
ρυθµιζόµενης
αγοράς και προς
άλλες
νόµιµες
υποχρεώσεις

55.(1)
Η ρυθµιζόµενη αγορά δηµιουργεί και διατηρεί
αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς
και
διαδικασίες,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων πόρων, για την
τακτική παρακολούθηση της συµµόρφωσης των µελών της και
των συµµετεχόντων µε τους κανόνες της. Η ρυθµιζόµενη αγορά
αποστέλλουν,
παρακολουθεί
τις
εντολές
που
συµπεριλαµβανοµένων των ακυρώσεων, και τις συναλλαγές
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που διενεργούν τα µέλη της ή οι συµµετέχοντες σε αυτήν στα
συστήµατα της, προκειµένου να εντοπίζει παραβάσεις των
κανόνων αυτών, συνθήκες µη εύρυθµης διεξαγωγής
συναλλαγών ή ενέργειες που µπορεί να υποδηλώνουν
συµπεριφορά που απαγορεύεται δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 596/2014 ή δυσλειτουργίες του συστήµατος σε σχέση µε
χρηµατοοικονοµικό µέσο.
(2) (α) Ο διαχειριστής αγοράς της ρυθµιζόµενης αγοράς
ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή σχετικά µε σηµαντικές
περιπτώσεις παράβασης των κανόνων της ρυθµιζόµενης
αγοράς, µε συνθήκες µη εύρυθµης διεξαγωγής συναλλαγών ή
µε ενέργειες οι οποίες µπορεί να υποδηλώνουν συµπεριφορά
που απαγορεύεται δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
ή
δυσλειτουργίες
του
συστήµατος
σε
σχέση
µε
χρηµατοοικονοµικό µέσο.
(β) Η Επιτροπή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και στις αρµόδιες αρχές
των υπόλοιπων κρατών µελών τις πληροφορίες που
αναφέρονται στην παράγραφο (α):
Νοείται ότι όσον αφορά ενέργειες οι οποίες µπορούν να
υποδηλώνουν συµπεριφορά που απαγορεύεται δυνάµει του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, η Επιτροπή πρέπει να έχει την
πεποίθηση ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί τέτοια
συµπεριφορά προτού ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές των
υπόλοιπων κρατών µελών και την ΕΑΚΑΑ.
(3) Ο διαχειριστής αγοράς γνωστοποιεί χωρίς περιττή
καθυστέρηση τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή και της
παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια για τη διερεύνηση και δίωξη της
κατάχρησης αγοράς η οποία διαπράττεται στα συστήµατα της
ρυθµιζόµενης αγοράς ή µέσω αυτών.
∆ιατάξεις για τα
συστήµατα
κεντρικού
αντισυµβαλλοµέν
ου, εκκαθάρισης
και
διακανονισµού

56.-(1) (α) Με την επιφύλαξη των τίτλων ΙΙΙ, IV ή V του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, η ρυθµιζόµενη αγορά δύναται
να συνάπτει µε κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ή φορέα
εκκαθάρισης και σύστηµα διακανονισµού άλλου κράτους µέλους
κατάλληλες συµφωνίες για την εκκαθάριση ή/και τον
διακανονισµό ορισµένων ή όλων των συναλλαγών που
διενεργούν οι συµµετέχοντες στην αγορά στα συστήµατα της
ρυθµιζόµενης αγοράς.
(β) Με την επιφύλαξη των τίτλων ΙΙΙ, IV ή V του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012, η ρυθµιζόµενη αγορά άλλου κράτους µέλους
δύναται να συνάπτει µε κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ή φορέα
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εκκαθάρισης και σύστηµα διακανονισµού της ∆ηµοκρατίας
κατάλληλες συµφωνίες για την εκκαθάριση ή/και τον
διακανονισµό ορισµένων ή όλων των συναλλαγών που
διενεργούν οι συµµετέχοντες στην αγορά στα συστήµατα της
ρυθµιζόµενης αγοράς.
(2) (α) Με την επιφύλαξη των Τίτλων ΙΙΙ, IV ή V του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012, η Επιτροπή δεν µπορεί να αντιταχθεί στη
χρήση κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, φορέων εκκαθάρισης
ή/και συστηµάτων διακανονισµού άλλου κράτους µέλους, εκτός
εάν αυτό είναι αποδεδειγµένα αναγκαίο για τη διασφάλιση της
εύρυθµης λειτουργίας της ρυθµιζόµενης αγοράς, και
λαµβανοµένων υπόψη των οριζόµενων στο εδάφιο (3) του
άρθρου 38 του παρόντος Νόµου προϋποθέσεων για τα
συστήµατα διακανονισµού.
(β) Για να µην υπάρχει περιττή επικάλυψη των ελέγχων, η
Επιτροπή λαµβάνει υπόψη την επίβλεψη ή εποπτεία του
συστήµατος εκκαθάρισης και διακανονισµού που ήδη ασκούν οι
κεντρικές τράπεζες ως επόπτες των συστηµάτων εκκαθάρισης
και διακανονισµού ή άλλες τυχόν εποπτικές αρχές που είναι
αρµόδιες για τα εν λόγω συστήµατα.
Κατάλογος
των
ρυθµιζόµενων
αγορών

57.- Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των ρυθµιζόµενων
αγορών που κατέχουν άδεια λειτουργίας δυνάµει του παρόντος
Τίτλου και τον διαβιβάζει στα υπόλοιπα κράτη µέλη και στην
ΕΑΚΑΑ. Παρόµοια διαβίβαση πραγµατοποιείται και για κάθε
τροποποίηση του καταλόγου αυτού.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ

Όρια θέσεων και
έλεγχοι για τη
διαχείριση
θέσεων
σε
παράγωγα
επί
εµπορευµάτων

58.- (1) (α) Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία για τον
υπολογισµό που καθορίζει σε ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα η
ΕΑΚΑΑ, ορίζει και εφαρµόζει όρια θέσης σχετικά µε το µέγεθος
της καθαρής θέσης που µπορεί να κατέχει ανά πάσα στιγµή ένα
πρόσωπο σε παράγωγα επί εµπορευµάτων που αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε τόπους διαπραγµάτευσης, και
σε οικονοµικά ισοδύναµες συµβάσεις εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων. Τα όρια καθορίζονται µε βάση όλες τις θέσεις που
κατέχει ένα πρόσωπο και εκείνες που κατέχονται εξ ονόµατός
του σε συγκεντρωτικό επίπεδο οµίλου, προκειµένου(i)

να αποτρέπεται η κατάχρηση της αγοράς·
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(ii)

να υποστηρίζονται οµαλές συνθήκες τιµολόγησης και
διακανονισµού, συµπεριλαµβανοµένης της αποφυγής
δηµιουργίας θέσεων που στρεβλώνουν την αγορά και
της εξασφάλισης, ιδίως, της σύγκλισης µεταξύ των
τιµών των παραγώγων κατά τον µήνα παράδοσης και
των τιµών για άµεση παράδοση του υποκείµενου
εµπορεύµατος, µε την επιφύλαξη της διαδικασίας
διαµόρφωσης τιµής στην αγορά του υποκείµενου
εµπορεύµατος.

(β) Όρια θέσεων δεν εφαρµόζονται σε θέσεις που κατέχονται
από µη χρηµατοοικονοµική οντότητα ή εξ ονόµατός της και οι
οποίες έχει διαπιστωθεί ποσοτικά µε αντικειµενικό τρόπο ότι
µειώνουν τους κινδύνους που συνδέονται άµεσα µε την
εµπορική
δραστηριότητα
της
συγκεκριµένης
µη
χρηµατοοικονοµικής οντότητας.
(2) Τα όρια θέσεων καθορίζουν σαφή ποσοτικά όρια για το
ανώτατο µέγεθος θέσης την οποία µπορεί να κατέχει πρόσωπο
σε παράγωγο επί εµπορευµάτων.
(3) (α) Η Επιτροπή θέτει όρια για κάθε σύµβαση παραγώγου επί
εµπορεύµατος που αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε
τόπους διαπραγµάτευσης, µε βάση τη µεθοδολογία
υπολογισµού που καθορίζει η ΕΑΚΑΑ σύµφωνα µε τα
ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα. Το εν λόγω όριο θέσης ισχύει και
για οικονοµικά ισοδύναµες συµβάσεις εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων.
(β) Η Επιτροπή επανεξετάζει τα όρια θέσης όταν υπάρχει
σηµαντική µεταβολή στην παραδοτέα ποσότητα ή τις ανοικτές
θέσεις ή οποιαδήποτε άλλη σηµαντική µεταβολή στην αγορά, µε
βάση τον καθορισµό της παραδοτέας ποσότητας και των
ανοιχτών θέσεων από την Επιτροπή, και αναπροσαρµόζει το
όριο θέσης σύµφωνα µε τη µεθοδολογία υπολογισµού που
αναπτύσσει η ΕΑΚΑΑ.
(4) Η Επιτροπή γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τα ακριβή όρια θέσης
που προτίθεται να θέσει σύµφωνα µε τη µεθοδολογία
υπολογισµού που ορίζει η ΕΑΚΑΑ. Η Επιτροπή µεταβάλλει τα
όρια θέσης σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της ΕΑΚΑΑ, µε την
οποία αξιολογείται η συµβατότητα των ορίων θέσης µε τους
στόχους του εδαφίου (1) και η µεθοδολογία υπολογισµού που
ορίζει η ΕΑΚΑΑ, ή υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ τους λόγους για τους
οποίους θεωρεί µη αναγκαία τη συγκεκριµένη µεταβολή. Όταν η
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Επιτροπή επιβάλλει όρια σε αντίθεση µε τη γνωµοδότηση της
ΕΑΚΑΑ, δηµοσιεύει αµέσως στον ιστότοπό της ανακοίνωση
στην οποία επεξηγεί πλήρως τους λόγους.
(5) (α) Όταν το ίδιο παράγωγο επί εµπορεύµατος αποτελεί
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε σηµαντικές ποσότητες σε
τόπους διαπραγµάτευσης σε περισσότερες της µιας
δικαιοδοσίες και ο υψηλότερος όγκος συναλλαγών είναι σε
ρυθµιζόµενη αγορά που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την
Επιτροπή ή σε ΠΜ∆ ή ΟΜ∆ που διαχειρίζεται από ΚΕΠΕΥ ή
διαχειριστή αγοράς που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την
Επιτροπή, η Επιτροπή ορίζει το ενιαίο όριο θέσης που
εφαρµόζεται σε όλες τις συναλλαγές µε το συγκεκριµένο
συµβόλαιο. Η Επιτροπή συµβουλεύεται τις αρµόδιες αρχές των
άλλων τόπων διαπραγµάτευσης στους οποίους αποτελεί
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε µεγάλους όγκους το εν λόγω
παράγωγο, σχετικά µε το ενιαίο όριο θέσης που θα εφαρµόζεται
και για τυχόν αναθεωρήσεις του εν λόγω ενιαίου ορίου θέσης.
(β) Όταν η αρµόδια αρχή τόπου διαπραγµάτευσης µε υψηλότερο
όγκο συναλλαγών είναι άλλη από την Επιτροπή και η Επιτροπή
διαφωνεί µε το ενιαίο όριο θέσης, η Επιτροπή υποβάλλει στην
αρµόδια αρχή του τόπου διαπραγµάτευσης µε τον υψηλότερο
όγκο συναλλαγών (στην κεντρική αρµόδια αρχή) εγγράφως και
λεπτοµερώς όλους τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν
πληρούνται οι απαιτήσεις του εδαφίου (1).
(γ)
Η
Επιτροπή
συνάπτει
συµφωνίες
συνεργασίας,
συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής των σχετικών στοιχείων
µεταξύ τους, µε τις αρµόδιες αρχές των τόπων
διαπραγµάτευσης στους οποίους αποτελεί αντικείµενο
διαπραγµάτευσης το ίδιο παράγωγο εµπορεύµατος και τις
αρµόδιες αρχές των κατόχων θέσεων στο εν λόγω παράγωγο
εµπορεύµατος,
προκειµένου
να
καταστεί
δυνατή
η
παρακολούθηση και η επιβολή του ενιαίου ορίου θέσης.
(6) Οι ΚΕΠΕΥ ή οι διαχειριστές αγοράς οι οποίοι διαχειρίζονται
τόπο διαπραγµάτευσης στον οποίο αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης παράγωγα επί εµπορευµάτων εφαρµόζουν
ελέγχους για τη διαχείριση θέσεων. Οι έλεγχοι αυτοί
περιλαµβάνουν, τουλάχιστον, τις ακόλουθες εξουσίες του τόπου
διαπραγµάτευσης(α)

να ελέγχει τις ανοικτές θέσεις των προσώπων·

(β)

να

έχει

πρόσβαση

σε

πληροφορίες,
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συµπεριλαµβανοµένου κάθε σχετικού εγγράφου, από
πρόσωπα, σχετικά µε το µέγεθος και τον σκοπό της
θέσης ή του ανοίγµατος που δηµιουργήθηκε,
πληροφορίες σχετικά µε πραγµατικούς ή υποκείµενους
δικαιούχους, τυχόν ρυθµίσεις εναρµόνισης, καθώς και
για κάθε σχετικό στοιχείο του ενεργητικού ή
υποχρέωση στην υποκείµενη αγορά·
(γ)

να απαιτεί από πρόσωπο να κλείνει ή να περιορίζει
θέση, σε προσωρινή ή µόνιµη βάση, ανάλογα µε τη
συγκεκριµένη περίπτωση, και να λαµβάνει µονοµερώς
τα ενδεδειγµένα µέτρα για να εξασφαλίζει το κλείσιµο ή
τον περιορισµό της θέσης αν το οικείο πρόσωπο δεν
συµµορφώνεται· και

(δ)

να απαιτεί, όπου είναι σκόπιµο, από πρόσωπο να
παρέχει ρευστότητα στην αγορά σε συµφωνηµένη τιµή
και όγκο σε προσωρινή βάση µε ρητή πρόθεση τον
µετριασµό των επιπτώσεων µεγάλης ή κυρίαρχης
θέσης.

(7) Τα όρια θέσεων και οι έλεγχοι για τη διαχείριση θέσεων
πρέπει να είναι διαφανείς και χωρίς διακρίσεις, να καθορίζουν
τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζονται στα πρόσωπα για τα
οποία ισχύουν και να λαµβάνουν υπόψη τη φύση και τη
σύνθεση των συµµετεχόντων στην αγορά και τη χρήση, από του
συµµετέχοντες στην αγορά, των συµβάσεων που υποβάλλονται
προς διαπραγµάτευση.
(8) (α) Η ΚΕΠΕΥ ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται τον
τόπο διαπραγµάτευσης ενηµερώνει την Επιτροπή για τις
λεπτοµέρειες των ελέγχων για τη διαχείριση θέσεων.
(β) Η Επιτροπή κοινοποιεί τις ίδιες πληροφορίες, καθώς και τις
λεπτοµέρειες των ορίων θέσεων που έχει ορίσει στην ΕΑΚΑΑ.
(9) Τα όρια θέσεων του εδαφίου (1) επιβάλλονται από την
Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο (ιστ) του εδαφίου 2 του
άρθρου 70.
(10) (α) Η Επιτροπή δεν επιβάλλει όρια τα οποία είναι πιο
περιοριστικά από αυτά που ορίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο (1)
εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου αιτιολογούνται αντικειµενικά
και είναι αναλογικά, λαµβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα και την
εύρυθµη λειτουργία της συγκεκριµένης αγοράς. Η Επιτροπή
δηµοσιεύει στο δικτυακό της τόπο τις λεπτοµέρειες των πιο
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περιοριστικών ορίων θέσεων που αποφασίζει να επιβάλει, τα
οποία πρέπει να ισχύουν για αρχική περίοδο µη υπερβαίνουσα
τους έξι µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους στον
δικτυακό τόπο. Τα πιο περιοριστικά όρια θέσεων µπορούν να
ανανεωθούν για περαιτέρω περιόδους που δεν υπερβαίνουν
τους έξι µήνες κάθε φορά, εάν οι λόγοι για τον περιορισµό
εξακολουθούν να ισχύουν. Αν δεν ανανεωθούν µετά την πάροδο
αυτών των έξι µηνών, λήγουν αυτόµατα.
(β) Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να επιβάλει περιοριστικότερα
όρια θέσεων, το γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ. Η γνωστοποίηση
περιλαµβάνει αιτιολόγηση για τα πιο περιοριστικά όρια θέσεων.
(γ) Όταν η Επιτροπή επιβάλλει όρια σε αντίθεση µε τη
γνωµοδότηση της ΕΑΚΑΑ σχετικά µε την αναγκαιότητα ή µη των
πιο περιοριστικών ορίων θέσεων για την αντιµετώπιση της
εξαιρετικής περίπτωσης, δηµοσιεύει αµέσως στον ιστότοπό της
ανακοίνωση στην οποία επεξηγεί πλήρως τους λόγους.
(11) Η Επιτροπή δύναται να ασκεί τις εξουσίες της όσον αφορά
την επιβολή κυρώσεων δυνάµει του παρόντος Νόµου για
παραβάσεις επί των ορίων θέσεων που καθορίζονται σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο, για-

Αναφορά θέσης
ανά
κατηγορία
κατόχου θέσης

(α)

θέσεις που κατέχουν πρόσωπα τα οποία βρίσκονται ή
δραστηριοποιούνται στο έδαφός της ∆ηµοκρατίας ή
στο εξωτερικό, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια σε
παράγωγα επί εµπορευµάτων που έχει θέσει η
Επιτροπή σε σχέση µε συµβόλαια σε τόπους
διαπραγµάτευσης
που
βρίσκονται
ή
δραστηριοποιούνται στη ∆ηµοκρατία ή οικονοµικά
ισοδύναµες
συµβάσεις
εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων·

(β)

θέσεις που κατέχουν πρόσωπα τα οποία βρίσκονται ή
δραστηριοποιούνται στο έδαφός της ∆ηµοκρατίας, οι
οποίες υπερβαίνουν τα όρια σε παράγωγα επί
εµπορευµάτων που καθορίζουν οι αρµόδιες αρχές σε
άλλα κράτη µέλη.

59.-(1) Οι ΚΕΠΕΥ ή οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
τόπο
διαπραγµάτευσης
όπου
αποτελούν
αντικείµενο
διαπραγµάτευσης παράγωγα επί εµπορευµάτων ή δικαιώµατα
εκποµπής ή παράγωγά τους(α)

δηµοσιεύουν εβδοµαδιαία έκθεση µε τις συνολικές
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θέσεις ανά κατηγορία προσώπων για τα διάφορα
παράγωγα επί εµπορευµάτων ή δικαιώµατα εκποµπής
ή παράγωγά τους που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης στον τόπο διαπραγµάτευσης που
διαχειρίζονται, προσδιορίζοντας τον αριθµό θέσεων
αγοράς και πώλησης ανά κατηγορία προσώπων, τις
µεταβολές τους από την προηγούµενη έκθεση, το
ποσοστό των συνολικών ανοιχτών θέσεων που
αντιπροσωπεύει κάθε κατηγορία, και τον αριθµό των
προσώπων που κατέχουν θέση σε κάθε κατηγορία
σύµφωνα µε το εδάφιο (4), και κοινοποιούν την έκθεση
αυτή στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ·
(β)

παρέχουν στην Επιτροπή αναλυτική κατάσταση των
θέσεων
που
κατέχουν
όλα
τα
πρόσωπα,
συµπεριλαµβανοµένων
των
µελών
ή
των
συµµετεχόντων και των πελατών τους, στον
συγκεκριµένο τόπο διαπραγµάτευσης, τουλάχιστον σε
ηµερήσια βάση:

Νοείται ότι η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο (α)
ισχύει µόνο όταν τόσο ο αριθµός των προσώπων όσο και οι
ανοικτές θέσεις τους υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια.
(2) Οι
ΚΕΠΕΥ
που
συναλλάσσονται
µε
παράγωγα
εµπορευµάτων ή δικαιώµατα εκποµπής ή παράγωγά τους εκτός
τόπου διαπραγµάτευσης παρέχουν, τουλάχιστον σε καθηµερινή
βάση, στην Επιτροπή, όταν τα παράγωγα επί εµπορευµάτων ή
δικαιώµατα εκποµπής ή τα παράγωγα τους αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά που έχει
λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή ή σε ΠΜ∆ ή ΟΜ∆
που διαχειρίζεται από ΚΕΠΕΥ ή διαχειριστή αγοράς που έχει
λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή ή όταν ο υψηλότερος
όγκος συναλλαγών παραγώγων επί εµπορευµάτων ή
δικαιωµάτων εκποµπής ή παραγώγων τους που αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε µεγάλους όγκους, σε τόπους
διαπραγµάτευσης σε περισσότερες της µιας δικαιοδοσίες είναι
σε ρυθµιζόµενη αγορά που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την
Επιτροπή ή σε ΠΜ∆ ή ΟΜ∆ που διαχειρίζεται από ΚΕΠΕΥ ή
διαχειριστή αγοράς που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την
Επιτροπή, αναλυτική κατάσταση των θέσεων που κατέχουν σε
παράγωγα επί εµπορευµάτων ή δικαιώµατα εκποµπής ή
παράγωγά τους που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης
σε τόπο διαπραγµάτευσης και σε οικονοµικά ισοδύναµες
συµβάσεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, καθώς και των
θέσεων των πελατών τους και των πελατών των εν λόγω
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πελατών µέχρι τον τελικό πελάτη, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και, όπου έχει εφαρµογή, το
άρθρο 8 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.
(3) Προκειµένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της τήρησης του
εδαφίου (1) του άρθρου 58, τα µέλη ρυθµιζόµενων αγορών και
ΠΜ∆, ή οι συµµετέχοντες σε αυτούς, και οι πελάτες των ΜΟ∆
αναφέρουν στην ΚΕΠΕΥ ή στον διαχειριστή αγοράς που
διαχειρίζεται τον αντίστοιχο τόπο διαπραγµάτευσης τις
λεπτοµέρειες σχετικά µε τις θέσεις τις οποίες κατέχουν µέσω
συµβολαίων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στον
εν λόγω τόπο διαπραγµάτευσης, τουλάχιστον σε καθηµερινή
βάση, καθώς και τις θέσεις των πελατών τους και των πελατών
των εν λόγω πελατών έως τον τελικό πελάτη.
(4) (α) Τα πρόσωπα που κατέχουν θέσεις σε παράγωγο
εµπορεύµατος ή δικαίωµα εκποµπής ή παράγωγά τους
ταξινοµούνται από την ΚΕΠΕΥ ή τον διαχειριστή αγοράς που
διαχειρίζεται τον συγκεκριµένο τόπο διαπραγµάτευσης, ανάλογα
µε τη φύση της κύριας επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας και
µε βάση τυχόν ισχύουσα άδεια λειτουργίας, ως ένα από τα
ακόλουθα(i)

ΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύµατα·

(ii)

επενδυτικά κεφάλαια, είτε ως οργανισµός συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όπως ορίζεται
στην οδηγία 2009/65/ΕΚ, είτε ως εναλλακτικός
διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων όπως ορίζεται
στην οδηγία 2011/61/ΕΕ·

(iii)

άλλοι
χρηµατοπιστωτικοί
οργανισµοί,
συµπεριλαµβανοµένων ασφαλιστικών οργανισµών και
οργανισµών αντασφάλισης όπως ορίζονται στην
οδηγία
2009/138/ΕΚ
και
ιδρύµατα
παροχής
επαγγελµατικών συντάξεων όπως ορίζονται στην
οδηγία 2003/41/ΕΚ·

(iv)

εµπορικές επιχειρήσεις·

(v)

στην
περίπτωση
δικαιωµάτων
εκποµπής
ή
παραγώγων τους, διαχειριστές µε υποχρεώσεις
συµµόρφωσης βάσει της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(β) Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του
εδαφίου (1) καθορίζουν τον αριθµό των θετικών (long) και
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αρνητικών (short) θέσεων ανά κατηγορία προσώπου, τυχόν
µεταβολές σε σχέση µε την προηγούµενη αναφορά, το ποσοστό
του συνόλου των ανοικτών θέσεων ανά κατηγορία, και τον
αριθµό των προσώπων σε κάθε κατηγορία.
(γ) Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του
εδαφίου (1) και οι αναλυτικές καταστάσεις που αναφέρονται στο
εδάφιο (2) διακρίνονται σε:
(i)

θέσεις που χαρακτηρίζονται ως θέσεις οι οποίες, κατά
τρόπο αντικειµενικά µετρήσιµο, περιορίζουν τους
κινδύνους που συνδέονται άµεσα µε εµπορικές
δραστηριότητες· και

(ii)

λοιπές θέσεις.
ΤΙΤΛΟΣ V
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Τµήµα 1
∆ιαδικασίες χορήγησης άδειας λειτουργίας για τους
παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων

Απαιτήσεις για τη
χορήγηση άδειας
λειτουργίας

60.-(1) Η παροχή υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων που
αναφέρεται στο Μέρος IV του Πρώτου Παραρτήµατος ως
συνήθους επιχειρηµατική δραστηριότητα, υπόκειται σε
προηγούµενη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύµφωνα µε το
παρόν Τµήµα. Η εν λόγω άδεια λειτουργίας χορηγείται από την
Επιτροπή.
(2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), ΚΕΠΕΥ ή διαχειριστής
αγοράς που διαχειρίζεται τόπο διαπραγµάτευσης δύναται να
παρέχει τις υπηρεσίες αναφοράς δεδοµένων ενός Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ.,
Π.Ε.∆Ε.ΣΥ. ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ., υπό την προϋπόθεση της
προηγούµενης εξακρίβωσης από την Επιτροπή της
συµµόρφωσής τους µε τον παρόντα τίτλο. Μια τέτοια υπηρεσία
περιλαµβάνεται στην άδεια λειτουργίας τους.
(3) (α) Η Επιτροπή εγγράφει στο µητρώο όλους τους παρόχους
υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων. Το µητρώο είναι προσβάσιµο
από το κοινό, και περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες
για τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων έχει
λάβει άδεια λειτουργίας. Το µητρώο επικαιροποιείται σε τακτική
βάση. Κάθε άδεια λειτουργίας γνωστοποιείται στην ΕΑΚΑΑ.
(β) Όταν η Επιτροπή ανακαλέσει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε
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το άρθρο 63, η ανάκληση αυτή δηµοσιεύεται στον κατάλογο για
περίοδο πέντε ετών.
(4) Οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων παρέχουν τις
υπηρεσίες τους υπό την εποπτεία της Επιτροπής. Η Επιτροπή
ελέγχει τακτικά τη συµµόρφωση των παρόχων υπηρεσιών
αναφοράς δεδοµένων προς τον παρόντα τίτλο και ελέγχει ότι οι
πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων πληρούν ανά πάσα
στιγµή τις προϋποθέσεις για την αρχική χορήγηση άδειας
λειτουργίας, που ορίζονται στον παρόντα τίτλο.
Περιεχόµενο
άδειας
λειτουργίας

της

61.-(1) Η άδεια λειτουργίας προσδιορίζει τις υπηρεσίες
αναφοράς δεδοµένων τις οποίες επιτρέπεται να παρέχει ο
πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων. Ο πάροχος
υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων που επιθυµεί να επεκτείνει τις
δραστηριότητές του σε επιπλέον υπηρεσίες αναφοράς
δεδοµένων υποβάλλει αίτηση επέκτασης της άδειας λειτουργίας
του.
(2) Η άδεια λειτουργίας ισχύει σε όλη την Ένωση και επιτρέπει
στον πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων να παρέχει τις
υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια σε όλη την Ένωση.

∆ιαδικασίες
έγκρισης
και
απόρριψης
αίτησης
χορήγησης άδειας
λειτουργίας

62.-(1) Η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια εάν δεν έχει ικανοποιηθεί
πλήρως ότι ο αιτών πληροί όλες τις απαιτήσεις βάσει των
διατάξεων που θεσπίζονται σύµφωνα µε τον παρόν Νόµο.

(2) Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων παρέχει όλες
τις
απαιτούµενες
πληροφορίες,
συµπεριλαµβανοµένου
προγράµµατος δραστηριοτήτων στο οποίο καθορίζονται µεταξύ
άλλων τα είδη των προτεινόµενων υπηρεσιών και η οργανωτική
δοµή, για να µπορέσει η Επιτροπή να ικανοποιηθεί ότι ο
πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων έχει θεσπίσει, κατά
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας όλες τις απαραίτητες
ρυθµίσεις για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει µε
βάση τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου.
(3) Ο αιτών ενηµερώνεται, εντός έξι µηνών από την υποβολή
πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση ή µη της άδειας λειτουργίας.
Ανάκληση άδειας
λειτουργίας

63.- Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας
που χορήγησε σε πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων,
εάν ο πάροχος124
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Απαιτήσεις για το
διοικητικό
συµβούλιο
παρόχων
υπηρεσιών
αναφοράς
δεδοµένων

(α)

δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 12 µηνών,
παραιτηθεί ρητώς από αυτήν ή δεν έχει παράσχει
υπηρεσίες
αναφοράς
δεδοµένων
κατά
τους
προηγούµενους έξι µήνες·

(β)

έλαβε άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων
οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο·

(γ)

δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων
χορηγήθηκε η άδεια·

(δ)

έχει παραβεί σοβαρά ή συστηµατικά τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
600/2014.

ή

µε

64.-(1) (α) Όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των
παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων έχουν πάντοτε
επαρκώς καλή φήµη, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες
και εµπειρία και αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
(β) Το διοικητικό συµβούλιο διαθέτει συλλογικά επαρκείς
γνώσεις, ικανότητες και εµπειρία ώστε να µπορεί να κατανοήσει
τις δραστηριότητες του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς
δεδοµένων. Κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ενεργεί µε
ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση, ώστε να
αµφισβητεί αποτελεσµατικά τις αποφάσεις των ανώτερων
στελεχών όποτε αυτό είναι αναγκαίο και να επιβλέπει
αποτελεσµατικά και να παρακολουθεί τη λήψη των αποφάσεων
από τη διοίκηση, όταν είναι αναγκαίο.
(γ) Όταν ένας διαχειριστής αγοράς ζητεί άδεια λειτουργίας για
Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ., Π.Ε.∆Ε.ΣΥ. ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. και τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου του Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ., του Π.Ε.∆Ε.ΣΥ. ή του
Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. είναι τα ίδια µε τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου της ρυθµιζόµενης αγοράς, τα πρόσωπα αυτά
τεκµαίρεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου (α).
(2) Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων γνωστοποιεί
στην Επιτροπή όλα τα µέλη του οικείου διοικητικού συµβουλίου
και κάθε µεταβολή στα µέλη του, καθώς και τις αναγκαίες
πληροφορίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης της
οντότητας µε το εδάφιο (1).
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(3) Το διοικητικό συµβούλιο ενός παρόχου υπηρεσιών
αναφοράς δεδοµένων ορίζει και επιβλέπει την εφαρµογή των
ρυθµίσεων
διακυβέρνησης
που
εξασφαλίζουν
την
αποτελεσµατική και συνετή διαχείριση ενός οργανισµού,
συµπεριλαµβανοµένων του διαχωρισµού των καθηκόντων στον
οργανισµό και της αποφυγής των συγκρούσεων συµφέροντος,
µε τρόπο που προωθεί την ακεραιότητα της αγοράς και τα
συµφέροντα των πελατών του.
(4) Η Επιτροπή αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εάν δεν
έχει ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που
διευθύνουν πραγµατικά τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του
παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων κατέχουν επαρκώς
καλή φήµη, ή εάν υπάρχουν αντικειµενικοί και εξακριβώσιµοι
λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι οι προτεινόµενες αλλαγές
στο διοικητικό συµβούλιο του παρόχου µπορεί να αποτελέσουν
απειλή για την ορθή και συνετή διαχείριση του, την επαρκή
µέριµνα για τα συµφέροντα των πελατών του και την
ακεραιότητα της αγοράς.
Τµήµα 2
Όροι για τους Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ.
Οργανωτικές
απαιτήσεις

65.-(1) Οι Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ. διαθέτουν επαρκείς πολιτικές και
ρυθµίσεις για τη δηµοσίευση των πληροφοριών που απαιτούνται
βάσει των άρθρων 20 και 21 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
600/2014 όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγµατικό χρόνο
είναι τεχνικά εφικτό υπό εύλογους εµπορικούς όρους. Οι
πληροφορίες διατίθενται δωρεάν 15 λεπτά µετά τη δηµοσίευσή
τους από τον Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ. Οι Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ. είναι σε θέση να
διαδίδουν αποδοτικά και µε συνέπεια τις πληροφορίες αυτές,
κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση στις
πληροφορίες, χωρίς διακρίσεις και σε µορφότυπο που
διευκολύνει την ενοποίηση των πληροφοριών αυτών µε
παρόµοια δεδοµένα από άλλες πηγές.
(2) Οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται από έναν Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ.
σύµφωνα µε το εδάφιο (1) περιλαµβάνουν, τουλάχιστον, τα
ακόλουθα στοιχεία(α)

τον αναγνωριστικό κωδικό του χρηµατοοικονοµικού
µέσου·

(β)

την τιµή στην οποία πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή·

(γ)

τον όγκο της συναλλαγής·
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(δ)

τη χρονική στιγµή της συναλλαγής·

(ε)

τη χρονική στιγµή αναφοράς της συναλλαγής·

(στ)

την τιµή της συναλλαγής·

(ζ)

τον κωδικό του τόπου διαπραγµάτευσης στον οποίο
εκτελέστηκε η συναλλαγή, τον κωδικό «SI» αν η
συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε µέσω συστηµατικού
εσωτερικοποιητή, ή διαφορετικά τον κωδικό «OTC»,

(η)

όπου εφαρµόζεται, µια ένδειξη ότι η συναλλαγή
υπόκειται σε συγκεκριµένους όρους.

(3) Οι Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ. θεσπίζουν και διατηρούν αποτελεσµατικές
διοικητικές ρυθµίσεις, σχεδιασµένες για την αποφυγή της
σύγκρουσης συµφερόντων µε τους πελάτες τους. Ειδικότερα, ο
Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ. που είναι επίσης διαχειριστής αγοράς ή ΚΕΠΕΥ
χειρίζεται όλες τις συλλεγόµενες πληροφορίες κατά τρόπο που
να µη δηµιουργεί διακρίσεις, εφαρµόζει δε και διατηρεί
κατάλληλες ρυθµίσεις διαχωρισµού των διαφορετικών
επιχειρηµατικών λειτουργιών.
(4) Οι Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ. διαθέτουν υγιείς µηχανισµούς ασφαλείας
σχεδιασµένους για τη διασφάλιση των µέσων διαβίβασης των
πληροφοριών, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταστροφής
των δεδοµένων και µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης, και την
αποφυγή της διαρροής των πληροφοριών πριν τη δηµοσίευση.
Οι Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ. διατηρούν επαρκείς πόρους και διαθέτουν
εφεδρικές εγκαταστάσεις προκειµένου να παρέχουν και να
διατηρούν τις υπηρεσίες τους ανά πάσα στιγµή.
(5) Οι Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ. διαθέτουν συστήµατα που να µπορούν να
ελέγχουν αποτελεσµατικά αν οι αναφορές συναλλαγών είναι
πλήρεις, εντοπίζουν παραλείψεις και εµφανή σφάλµατα και
ζητούν την εκ νέου διαβίβαση τυχόν εσφαλµένων αναφορών.
Τµήµα 3
Όροι για τους Π.Ε.∆Ε.ΣΥ.
Οργανωτικές
απαιτήσεις

66.-(1) (α) Οι Π.Ε.∆Ε.ΣΥ. διαθέτουν επαρκείς πολιτικές και
ρυθµίσεις
για
τη
συγκέντρωση
των
δηµοσιευµένων
πληροφοριών σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 20 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 600/2014, να τις ενοποιούν σε µια συνεχή ροή
ηλεκτρονικών δεδοµένων και να τις καθιστούν διαθέσιµες στο
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κοινό όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγµατικό χρόνο είναι
τεχνικά εφικτό υπό εύλογους εµπορικούς όρους.
(β) Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις
ακόλουθες λεπτοµέρειες(i)

αναγνωριστικό κωδικό του χρηµατοοικονοµικού µέσου·

(ii)

τιµή στην οποία πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή·

(iii)

όγκο της συναλλαγής·

(iv)

χρονική στιγµή της συναλλαγής·

(v)

χρονική στιγµή αναφοράς της συναλλαγής·

(vi)

τιµή της συναλλαγής·

(vii)

κωδικό του τόπου διαπραγµάτευσης στον οποίο
εκτελέστηκε η συναλλαγή, κωδικό «SI» αν η
συναλλαγή
εκτελέστηκε
µέσω
συστηµατικού
εσωτερικοποιητή, ή διαφορετικά κωδικό «OTC»·

(viii)

όπου εφαρµόζεται, προσδιορισµός του γεγονότος ότι
αλγόριθµος υπολογιστή στο εσωτερικό της ΕΠΕΥ είναι
υπεύθυνος για την επενδυτική απόφαση και την
εκτέλεση της συναλλαγής·

(ix)

αν εφαρµόζεται, µια ένδειξη ότι η συναλλαγή υπόκειται
σε συγκεκριµένους όρους·

(x)

αν η υποχρέωση δηµοσιοποίησης των πληροφοριών
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 έχει απαλλαχθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή
β) του εν λόγω Κανονισµού, ένδειξη για το σε ποια από
τις απαλλαγές αυτές υπόκειται η συναλλαγή.

(γ) Οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν 15 λεπτά µετά τη
δηµοσίευσή τους από τον Π.Ε.∆Ε.ΣΥ.. Ο Π.Ε.∆Ε.ΣΥ. είναι σε
θέση να διαδίδει αποδοτικά και µε συνέπεια τις πληροφορίες
αυτές, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση
στις πληροφορίες, χωρίς διακριτική µεταχείριση και σε
µορφοτύπους που είναι εύκολα προσβάσιµοι και εύχρηστοι για
τους συµµετέχοντες στην αγορά.
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(2) (α) Οι Π.Ε.∆Ε.ΣΥ. διαθέτουν επαρκείς πολιτικές και
ρυθµίσεις
για
τη
συγκέντρωση
των
δηµοσιευµένων
πληροφοριών σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 21 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 600/2014, να τις ενοποιούν σε µια συνεχή ροή
ηλεκτρονικών δεδοµένων και να τις καθιστούν διαθέσιµες στο
κοινό όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγµατικό χρόνο είναι
τεχνικά
εφικτό
υπό
εύλογους
εµπορικούς
όρους,
συµπεριλαµβανοµένων
τουλάχιστον
των
ακόλουθων
λεπτοµερειών(i)

αναγνωριστικό κωδικό του χρηµατοοικονοµικού µέσου·

(ii)

τιµή στην οποία πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή·

(iii)

όγκος της συναλλαγής·

(iv)

χρονική στιγµή της συναλλαγής·

(v)

χρονική στιγµή αναφοράς της συναλλαγής·

(vi)

τιµή της συναλλαγής·

(vii)

κωδικός του τόπου διαπραγµάτευσης στον οποίο
εκτελέστηκε η συναλλαγή, κωδικός «SI» αν η
συναλλαγή
εκτελέστηκε
µέσω
συστηµατικού
εσωτερικοποιητή, ή διαφορετικά κωδικός «OTC»·

(viii)

αν εφαρµόζεται, µια ένδειξη ότι η συναλλαγή υπόκειται
σε συγκεκριµένους όρους.

(β) Οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν 15 λεπτά µετά τη
δηµοσίευσή τους από τον Π.Ε.∆Ε.ΣΥ.. Ο Π.Ε.∆Ε.ΣΥ. είναι σε
θέση να διαδίδει αποδοτικά και µε συνέπεια τις πληροφορίες
αυτές, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση
στις πληροφορίες, χωρίς διακριτική µεταχείριση και σε γενικά
αποδεκτούς µορφότυπους που είναι διαλειτουργικοί, εύκολα
προσβάσιµοι και εύχρηστοι για τους συµµετέχοντες στην αγορά.
(3) O Π.Ε.∆Ε.ΣΥ. διασφαλίζει ότι τα παρεχόµενα δεδοµένα
ενοποιούνται από όλες τις ρυθµιζόµενες αγορές, τους ΠΜ∆,
τους ΜΟ∆ και τους Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ. και για τα χρηµατοοικονοµικά
µέσα που καθορίζονται µε ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα.
(4) Oι Π.Ε.∆Ε.ΣΥ. θεσπίζουν και διατηρούν αποτελεσµατικές
διοικητικές ρυθµίσεις, σχεδιασµένες για την αποφυγή της
σύγκρουσης συµφερόντων. Ιδίως, ο διαχειριστής αγοράς ή ο
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Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ., που διαχειρίζεται παράλληλα και ενοποιηµένο
δελτίο, επεξεργάζεται όλες τις συγκεντρωµένες πληροφορίες µε
τρόπο που να µην εισάγει διακρίσεις και θεσπίζει και διατηρεί
αποτελεσµατικές ρυθµίσεις για τον διαχωρισµό των
διαφορετικών επιχειρηµατικών λειτουργιών.
(5) Ο Π.Ε.∆Ε.ΣΥ. διαθέτει υγιείς µηχανισµούς ασφαλείας
σχεδιασµένους για τη διασφάλιση των µέσων διαβίβασης των
πληροφοριών και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
καταστροφής των δεδοµένων και µη εξουσιοδοτηµένης
πρόσβασης. Ο Π.Ε.∆Ε.ΣΥ. διατηρεί επαρκείς πόρους και
διαθέτει εφεδρικές εγκαταστάσεις προκειµένου να παρέχει και να
διατηρεί τις υπηρεσίες του ανά πάσα στιγµή.
Τµήµα 4
Όροι για τους Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.
Οργανωτικές
απαιτήσεις

67.-(1) Ο Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτει επαρκείς πολιτικές και
ρυθµίσεις για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014
το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο µέχρι το τέλος της
εργάσιµης ηµέρας που έπεται εκείνης κατά την οποία
πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή. Οι πληροφορίες αυτές
αναφέρονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
άρθρο 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
(2) Οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. θεσπίζουν και διατηρούν αποτελεσµατικές
διοικητικές ρυθµίσεις, σχεδιασµένες για την αποφυγή της
σύγκρουσης συµφερόντων µε τους πελάτες τους. Ιδίως, ο
Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. που είναι επίσης διαχειριστής αγοράς ή ΚΕΠΕΥ
χειρίζεται όλες τις συλλεγόµενες πληροφορίες κατά τρόπο που
να µη δηµιουργεί διακρίσεις, και εφαρµόζει και διατηρεί
κατάλληλες ρυθµίσεις διαχωρισµού των διαφορετικών
επιχειρηµατικών λειτουργιών.
(3) Οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτουν υγιείς µηχανισµούς ασφαλείας
σχεδιασµένους για τη διασφάλιση και την εξακρίβωση της
γνησιότητας των µέσων διαβίβασης των πληροφοριών, την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταστροφής των δεδοµένων και
µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης και την αποφυγή της
διαρροής των πληροφοριών, διατηρώντας πάντοτε την
εµπιστευτικότητα των δεδοµένων. Οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διατηρούν
επαρκείς πόρους και διαθέτουν εφεδρικές εγκαταστάσεις
προκειµένου να παρέχουν και να διατηρούν τις υπηρεσίες τους
ανά πάσα στιγµή.
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(4) (α) Οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτουν συστήµατα που να µπορούν
να ελέγχουν αποτελεσµατικά αν οι αναφορές συναλλαγών είναι
πλήρεις, να εντοπίζουν παραλείψεις και εµφανή σφάλµατα που
προκαλούνται από την ΚΕΠΕΥ και, όπου υπάρχουν τέτοια
σφάλµατα ή παραλείψεις, κοινοποιούν στην ΚΕΠΕΥ
λεπτοµέρειες για τα σφάλµατα ή τις παραλείψεις και ζητούν την
εκ νέου διαβίβαση τυχόν εσφαλµένων αναφορών.
(β) Οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτουν συστήµατα που να τους
επιτρέπουν να εντοπίζουν σφάλµατα ή παραλείψεις που
προκαλούνται από τους ίδιους τους Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. και να
µπορούν οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. να διορθώνουν και να διαβιβάζουν ή
να διαβιβάζουν εκ νέου, ανάλογα µε την περίπτωση, ορθές και
πλήρεις εκθέσεις συναλλαγών στην Επιτροπή.
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Ορισµός, εξουσίες και διαδικασίες προσφυγής
Ορισµός
των
αρµόδιων αρχών

68.- Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα ορίζονται ως οι
αρµόδιες αρχές οι οποίες θα ασκούν τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται από τις διάφορες διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 600/2014 και του παρόντος Νόµου.

Συνεργασία
µεταξύ αρχών στη
∆ηµοκρατία

69.- (1) (α) Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εποπτεία και
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα είναι αρµόδια για την εποπτεία και
εφαρµογή των διατάξεων που αναφέρονται στα εδάφια (3) και
(4) του άρθρου 3 του παρόντος Νόµου.
(γ) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζονται στενά
µεταξύ τους.
(2) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζονται στενά
και µε τις αρµόδιες αρχές στη ∆ηµοκρατία για την εποπτεία των
συνταξιοδοτικών
ταµείων,
των
ασφαλιστικών
και
αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.
(3) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα ανταλλάσσουν κάθε
πληροφορία ιδιαίτερης σηµασίας ή σχετική µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων τους.
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Εποπτικές
εξουσίες

Ν. 73(Ι) του 2009
Ν. 5(Ι) του 2012
Ν. 65(Ι) του 2014
138(I) του 2002
166(I) του 2003
34(Ι) του 2007
86(Ι) του 2013
103(Ι) του 2013
66(Ι) του 2014
139(Ι) του 2014
144(Ι) του 2014.

70.-(1) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα έχουν όλες τις
εξουσίες εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένων των εξουσιών για τη
διεξαγωγή ερευνών και των εξουσιών για την επιβολή
επανορθωτικών µέτρων, που είναι αναγκαίες για την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος
Νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
(2) Οι εξουσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαµβάνουν,
επιπροσθέτως των εξουσιών της Επιτροπής που καθορίζονται
στον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόµο και της
Κεντρικής Τράπεζας που αναφέρονται στους περί της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου Νόµους του 2002 έως (Αρ.3) του 2014,
τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες-

(α)

να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο
στοιχείο, σε οποιαδήποτε µορφή που η αρµόδια αρχή
θεωρεί ότι µπορεί να είναι σχετικό µε την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, και να λαµβάνουν το έγγραφο ή
αντίγραφό του·

(β)

να απαιτούν ή να ζητούν την παροχή πληροφοριών
από οιοδήποτε πρόσωπο και, εάν απαιτείται, να
καλούν και να θέτουν ερωτήµατα σε κάποιο πρόσωπο
προκειµένου να αποκτήσουν πληροφορίες·

(γ)

να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους ή έρευνες·

(δ)

να απαιτούν τα υφιστάµενα αρχεία τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλα
αρχεία διακίνησης δεδοµένων που κατέχει η ΚΕΠΕΥ ή
αδειοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα ή οποιαδήποτε άλλη
οντότητα που υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος
Νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

(ε)

να απαιτούν τη δέσµευση ή την
περιουσιακών στοιχείων ή αµφότερα·

(στ)

να απαιτούν την προσωρινή απαγόρευση άσκησης
επαγγελµατικής δραστηριότητας·

κατάσχεση
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(ζ)

να απαιτούν πληροφορίες από τους ελεγκτές των
ΚΕΠΕΥ, των ρυθµιζόµενων αγορών και των παρόχων
υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων·

(η)

να παραπέµπουν θέµατα µε σκοπό την άσκηση
ποινικής δίωξης·

(θ)

να αναθέτουν σε ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες να
διενεργούν εξακριβώσεις ή έρευνες·

(ι)

να απαιτούν ή να ζητούν την παροχή πληροφοριών
συµπεριλαµβανοµένου και κάθε σχετικού εγγράφου
από οιονδήποτε σχετικά µε το µέγεθος και τον σκοπό
θέσης ή ανοίγµατος που δηµιουργήθηκε µέσω
παράγωγου επί εµπορευµάτων, και για κάθε στοιχείο
του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις στην υποκείµενη
αγορά·

(ια)

να απαιτούν την προσωρινή ή οριστική διακοπή
οποιασδήποτε πρακτικής ή συµπεριφοράς που η
Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι είναι
αντίθετη µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
600/2014 και τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ναι να
προλαµβάνουν την επανάληψη της εν λόγω πρακτικής
ή συµπεριφοράς·

(ιβ)

να λαµβάνουν κάθε µέτρο που µπορεί να εξασφαλίσει
ότι οι ΚΕΠΕΥ, οι ρυθµιζόµενες αγορές και άλλα
πρόσωπα για τα οποία ισχύει ο παρών Νόµος ή ο
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 εξακολουθούν να
συµµορφώνονται προς τις εκ του νόµου απαιτήσεις·

(ιγ)

να απαιτούν την αναστολή της διαπραγµάτευσης
χρηµατοοικονοµικού µέσου·

(ιδ)

να απαιτούν τη διαγραφή ενός χρηµατοοικονοµικού
µέσου από τη διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά
ή σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο συναλλαγών·

(ιε)

να ζητούν από οποιοδήποτε πρόσωπο να λάβει µέτρα
για τη µείωση του µεγέθους µιας θέσης ή ενός
ανοίγµατος·

(ιστ)

να περιορίζουν τη δυνατότητα οποιουδήποτε
προσώπου να διενεργεί συναλλαγές σε παράγωγο επί
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εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης
ορίων στο µέγεθος της θέσης που µπορεί να κατέχει
οποιοδήποτε πρόσωπο οποιαδήποτε στιγµή σύµφωνα
µε το άρθρο 58 του παρόντος Νόµου·

Κυρώσεις
παραβάσεις

για

(ιζ)

να εκδίδουν δηµόσιες ανακοινώσεις·

(ιη)

να απαιτούν, στον βαθµό που αυτό επιτρέπεται βάσει
της εθνικής νοµοθεσίας, τα υπάρχοντα αρχεία
διακίνησης δεδοµένων που τηρούνται από φορέα
εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις
περιπτώσεις που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες
παράβασης και τα εν λόγω αρχεία ενδέχεται να είναι
σχετικά µε έρευνα αναφορικά µε παραβάσεις του
παρόντος Νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
600/2014·

(ιθ)

να αναστέλλουν την εµπορική προώθηση ή την
πώληση χρηµατοοικονοµικών µέσων ή δοµηµένων
καταθέσεων όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις των
άρθρων 40, 41 ή 42 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
600/2014·

(κ)

να αναστέλλουν την εµπορική προώθηση ή την
πώληση χρηµατοοικονοµικών µέσων ή δοµηµένων
καταθέσεων όταν η ΚΕΠΕΥ δεν έχει αναπτύξει ή
εφαρµόσει αποτελεσµατική διαδικασία έγκρισης
προϊόντων ή δεν συµµορφώνεται µε άλλο τρόπο προς
το εδάφιο (3) του άρθρου 17 του παρόντος Νόµου·

(κα)

να απαιτούν την αποµάκρυνση φυσικού προσώπου
από το διοικητικό συµβούλιο ΚΕΠΕΥ ή διαχειριστή
αγοράς.

71.-(1) Με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών της
Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας σύµφωνα µε το άρθρο
70, συµπεριλαµβανοµένων των εξουσιών για τη διεξαγωγή
ερευνών και των εξουσιών για την επιβολή επανορθωτικών
µέτρων, και του δικαιώµατος της ∆ηµοκρατίας να προβλέπει και
να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις, η Επιτροπή και η Κεντρική
Τράπεζα δύνανται να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις και να
λαµβάνουν µέτρα για κάθε παράβαση του παρόντος Νόµου ή
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και να λαµβάνουν κάθε
αναγκαίο µέτρο για την εξασφάλιση της εφαρµογής τους. Οι εν
λόγω κυρώσεις και µέτρα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά,
αναλογικά και αποτρεπτικά, και να εφαρµόζονται ακόµα και για
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παραβάσεις που δεν αναφέρονται ρητά στα εδάφια (3), (4) και
(5).
(2) Σε περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων τις οποίες
υπέχουν οι ΚΕΠΕΥ, οι διαχειριστές αγοράς, οι πάροχοι
υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων, τα πιστωτικά ιδρύµατα σε
σχέση µε επενδυτικές υπηρεσίες ή επενδυτικές δραστηριότητες
και παρεπόµενες υπηρεσίες, και υποκαταστήµατα επιχειρήσεων
τρίτων χωρών, είναι δυνατόν να επιβληθούν διοικητικές
κυρώσεις και µέτρα, µε την επιφύλαξη των όρων που
προβλέπονται στην εθνική νοµοθεσία για τοµείς που δεν
καλύπτονται από τον παρόν Νόµο, στα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου της ΚΕΠΕΥ και του διαχειριστή αγοράς και σε
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο
ευθύνεται για παράβαση βάσει της εθνικής νοµοθεσίας.
(3) Η παράβαση τουλάχιστον µιας από τις ακόλουθες διατάξεις
του παρόντος Νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014
θεωρείται παράβαση του παρόντος Νόµου ή του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 600/2014(α)

Στον παρόντα Νόµο(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου
8·
άρθρα 9 και 10·
εδάφια (1) και (3) του άρθρου 12·
εδάφια (1) έως (11) του άρθρου 17
άρθρο 18·
εδάφια (1) έως (9) του άρθρου 19 και πρώτη
περίοδος/πρόταση του εδαφίου (10) του
άρθρου 19·
άρθρα 20 και 21·
εδάφιο (1) του άρθρου 22·
άρθρο 24·
εδάφια (1) έως (5) και (7) έως (11) του
άρθρου 25·
εδάφια (1) έως (6) του άρθρου 26·
δεύτερη περίοδος/πρόταση του εδαφίου (1)
και εδάφια (2) και (3) του άρθρου 27·
άρθρο 28·
άρθρο 29·
εδάφιο 2, παράγραφος (α) του εδαφίου (3)
εδάφια (4) και (5) του άρθρου 30·
παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου
31 και πρώτη πρόταση/περίοδος της
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παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου
31·
(xvii)
εδάφιο (1), παράγραφος (α) του εδαφίου (2)
και εδάφιο (3) του άρθρου 32·
(xviii)
εδάφιο (1) και παράγραφοι (α), (β) και (δ) του
εδαφίου (2) του άρθρου 33·
(xix)
εδάφιο (3) του άρθρου 34·
(xx)
εδάφιο (2), πρώτη πρόταση/περίοδος του
εδαφίου (4), παράγραφος (α) του εδαφίου (5)
και πρώτη πρόταση/περίοδος του εδαφίου (7)
του άρθρου 35·
(xxi)
Εδάφια (2), παράγραφος (α) του εδαφίου (7)
και πρώτη περίοδος/πρόταση του εδαφίου
(10) του άρθρου 35·
(xxii)
εδάφιο (1) του άρθρου 37·
(xxiii)
εδάφιο (1), πρώτη περίοδος/πρόταση του
εδαφίου (2) και εδάφιο (3) του άρθρου 38·
(xxiv)
παράγραφος
(δ)
του
εδαφίου
(1),
παράγραφος
(α)
του
εδαφίου
(2),
παράγραφος (α) το εδαφίου (3) και
παράγραφος (β) του εδαφίου (5) του άρθρου·
(xxv)
Εδάφια (1) έως (6) και 8 του άρθρου 46·
(xxvi)
Εδάφια (1) και (2) του άρθρου 47·
(xxvii)
άρθρο 48·
(xxviii) άρθρο 49·
(xxix)
Εδάφιο (1) του άρθρου 50·
(xxx)
άρθρο 51·
(xxxi)
Εδάφια
(1)
έως
(4)
και
δεύτερη
περίοδος/πρόταση του εδαφίου (5) του
άρθρου 52·
(xxxii)
Εδάφιο (1) και παράγραφοι (α), (β) και (ε) του
εδαφίου (2) του άρθρου 53·
(xxxiii) Εδάφια (1), (2), (3) και (7),
πρώτη
περίοδος/πρόταση της παραγράφου (β) του
εδαφίου (6) του άρθρου 54·
(xxxiv) Εδάφιο (1), παράγραφος (α) του εδαφίου (2)
και εδάφιο (3) του άρθρου 55·
(xxxv) Εδάφια (1) (2), (6) και παράγραφος (α) του
εδαφίου (8) του άρθρου 58·
(xxxvi) άρθρο 59·
(xxxvii) Εδάφια (1) (2) και (3) του άρθρου 64·
(xxxviii) άρθρο 65·
(xxxix) άρθρο 66·
(xxxx) άρθρο 67·
(xxxxi) άρθρο 90(2)·
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(β)

στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 600/2014:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

(xi)

(xii)
(xiii)

(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)

(xx)
(xxi)
(xxii)
(xxiii)
(xxiv)

άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3,
άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
άρθρο 6,
άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο πρώτη
περίοδος,
άρθρο 8 παράγραφοι 1, 3 και 4,
άρθρο 10,
άρθρο 11 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο πρώτη
περίοδος και άρθρο 11 παράγραφος 3 τρίτο
εδάφιο,
άρθρο 12 παράγραφος 1,
άρθρο 13 παράγραφος 1,
άρθρο 14 παράγραφος 1, άρθρο 14
παράγραφος 2 πρώτη περίοδος και άρθρο 14
παράγραφος 3 δεύτερη, τρίτη και τέταρτη
περίοδος,
άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,
άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο
πρώτη και τρίτη περίοδος, άρθρο 15
παράγραφος 2 και άρθρο 15 παράγραφος 4
δεύτερη περίοδος,
άρθρο 17 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος,
άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 18
παράγραφος 4 πρώτη περίοδος, άρθρο 18
παράγραφος 5 πρώτη περίοδος, άρθρο 18
παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο και άρθρο 18
παράγραφοι 8 και 9,
άρθρο 20 παράγραφος 1 και άρθρο 20
παράγραφος 2 πρώτη περίοδος,
άρθρο 21 παράγραφοι 1, 2 και 3,
άρθρο 22 παράγραφος 2,
άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2,
άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2,
άρθρο 26 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,
άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 5, άρθρο 26
παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο, άρθρο 26
παράγραφος 7 πρώτο έως πέµπτο εδάφιο και
άρθρο 26 παράγραφος 7 όγδοο εδάφιο,
άρθρο 27 παράγραφος 1,
άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 28
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2,
άρθρο 30 παράγραφος 1,
άρθρο 31 παράγραφοι 2 και 3,
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(xxv)
(xxvi)
(xxvii)
(xxviii)

άρθρο 35 παράγραφοι 1, 2 και 3,
άρθρο 36 παράγραφοι 1, 2 και 3,
άρθρο 37 παράγραφοι 1 και 3,
άρθρα 40, 41 και 42.

(4) Επίσης θεωρείται παράβαση του παρόντος Νόµου ή του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 η παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών ή η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε
επαγγελµατική βάση στη ∆ηµοκρατία χωρίς την απαραίτητη
άδεια ή έγκριση σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις του
παρόντος Νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014(α)

άρθρο 5 ή εδάφιο (2) του άρθρου 6 ή άρθρα 35, 36,
40, 45 ή 60 του παρόντος Νόµου· ή

(β)

άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτη περίοδος ή άρθρο 11
παράγραφος 1 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

(5) Η µη συνεργασία ή συµµόρφωση σε έρευνα ή έλεγχο ή
αίτηµα σύµφωνα µε το άρθρο 70 θεωρείται επίσης παράβαση
του Νόµου.
(6) Στις περιπτώσεις των παραβάσεων που αναφέρονται στα
εδάφια (3), (4) και (5), η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα
έχουν την εξουσία να θεσπίζουν και να επιβάλλουν τουλάχιστον
τις εξής διοικητικές κυρώσεις και µέτρα(α)

δηµόσια δήλωση η οποία αναφέρει το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο και τη φύση της παράβασης σύµφωνα µε το
άρθρο 72·

(β)

εντολή που υποχρεώνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
να παύσει τη συµπεριφορά του και να µην την
επαναλάβει·

(γ)

στην περίπτωση ΚΕΠΕΥ, διαχειριστή αγοράς που
διαθέτει άδεια λειτουργίας ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, ρυθµιζόµενης
αγοράς, Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ., Π.Ε.∆Ε.ΣΥ. και Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.,
ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας σύµφωνα
µε τα άρθρα 8, 44 και 63·

(δ)

προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειληµµένων
σοβαρών παραβάσεων, οριστική απαγόρευση κατά
οποιουδήποτε µέλους του διοικητικού συµβουλίου ή
άλλου φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την
άσκηση καθηκόντων διαχείρισης σε ΚΕΠΕΥ·
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∆ηµοσίευση
αποφάσεων

(ε)

προσωρινή απαγόρευση οποιασδήποτε ΚΕΠΕΥ που
είναι µέλος ή συµµετέχει σε ρυθµιζόµενες αγορές ή
ΠΜ∆ ή που είναι πελάτης σε ΜΟ∆·

(στ)

όσον αφορά νοµικά πρόσωπα, ανώτατα διοικητικά
πρόστιµα τουλάχιστον 5 000 000 ευρώ·

(ζ)

όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, ανώτατα διοικητικά
πρόστιµα τουλάχιστον 5 000 000 ευρώ·

(η)

ανώτατα διοικητικά πρόστιµα τουλάχιστον στο
διπλάσιο του ποσού του οφέλους που αποκοµίστηκε
από την παράβαση όταν το όφελος αυτό µπορεί να
προσδιοριστεί, ακόµα και στην περίπτωση που
υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στις
παραγράφους στ) και ζ).

72.-(1) (α) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα δηµοσιεύουν
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στους επίσηµους ιστοτόπους
τους κάθε απόφαση σχετικά µε την επιβολή διοικητικής κύρωσης
ή µέτρου για παραβάσεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ή
του παρόντος Νόµου, µετά την ενηµέρωση του προσώπου στο
οποίο επιβλήθηκε η κύρωση σχετικά µε τη συγκεκριµένη
απόφαση. Η ανάρτηση περιλαµβάνει τουλάχιστον στοιχεία για το
είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των
υπαιτίων. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις αποφάσεις
για την επιβολή µέτρων διερευνητικού χαρακτήρα.
(β) Ωστόσο, αν η δηµοσίευση της ταυτότητας των νοµικών
προσώπων ή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των
φυσικών προσώπων κρίνεται από την Επιτροπή ή την Κεντρική
Τράπεζα δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης
που διενεργείται σχετικά µε την αναλογικότητα της δηµοσίευσης
αυτών των δεδοµένων, ή σε περίπτωση που η δηµοσίευση θέτει
σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών ή
διεξαγόµενη έρευνα, η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα
πράττουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα(i)

καθυστερούν τη δηµοσίευση της απόφασης για την
επιβολή κύρωσης ή µέτρου έως τη στιγµή που παύουν
να υφίστανται οι λόγοι για τη µη δηµοσίευση·

(ii)

δηµοσιεύουν την απόφαση για την επιβολή κύρωσης ή
µέτρου χωρίς αναφορά ονοµάτων κατά τρόπο σύµφωνο
µε το εθνικό δίκαιο, αν η ανώνυµη αυτή δηµοσίευση
139

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
εξασφαλίζει αποτελεσµατική προστασία των σχετικών
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα·
(iii)

δεν δηµοσιεύουν την απόφαση επιβολής κύρωσης ή
µέτρου στην περίπτωση που θεωρείται ότι οι επιλογές
που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) δεν
επαρκούν για να εξασφαλιστείΙ.

ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των
χρηµατοοικονοµικών αγορών·

ΙΙ.

η
αναλογικότητα
της
δηµοσίευσης
των
αποφάσεων αυτών σε σχέση µε τα µέτρα που
θεωρούνται ήσσονος σηµασίας.

(γ) Στην περίπτωση απόφασης για ανώνυµη δηµοσίευση της
κυρώσεως ή µέτρου, η δηµοσίευση των σχετικών δεδοµένων
δύναται να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστηµα αν
προβλέπεται ότι µέσα στο διάστηµα αυτό παύουν να υφίστανται
οι λόγοι που δικαιολογούν την ανώνυµη δηµοσίευση.
(2) Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης
επιβολής κύρωσης ή µέτρου ενώπιον των οικείων δικαστικών ή
άλλων αρχών, η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα δηµοσιεύουν
επίσης άµεσα στον επίσηµο ιστότοπό τους τα στοιχεία αυτά και
τυχόν επακόλουθα στοιχεία σχετικά µε την έκβαση της
διαδικασίας προσφυγής. Επιπλέον, δηµοσιεύεται κάθε απόφαση
που ακυρώνει προηγούµενη απόφαση περί επιβολής κυρώσεως
ή µέτρου.
(3) (α) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα εξασφαλίζουν ότι
κάθε δηµοσίευση κατά το παρόν άρθρο θα παραµείνει στον
επίσηµο ιστότοπό τους τουλάχιστον για διάστηµα πέντε ετών
από τη δηµοσίευση. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που
περιέχονται στη δηµοσίευση διατηρούνται στον επίσηµο
ιστότοπο της Επιτροπής ή της Κεντρικής Τράπεζας µόνο για το
χρονικό διάστηµα που απαιτείται σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανόνες περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
(β) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα ενηµερώνουν την
ΕΑΚΑΑ σχετικά µε όλες τις διοικητικές κυρώσεις που
επιβλήθηκαν χωρίς να δηµοσιευτούν σύµφωνα µε την
υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του
παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών
προσφυγών και της έκβασής τους. Η Επιτροπή και η Κεντρική
Τράπεζα λαµβάνουν πληροφορίες και την τελική απόφαση για
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κάθε επιβαλλόµενη ποινική κύρωση, και τις υποβάλλουν στην
ΕΑΚΑΑ.
(4) (α) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα παρέχει κάθε έτος
στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά µε όλες τις
κυρώσεις και τα µέτρα που έχουν επιβάλει δυνάµει των εδαφίων
(1) και (2). Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για µέτρα
διερευνητικής φύσης.
(β) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ
σε ετήσια βάση ανώνυµα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις
ποινικές έρευνες που έχουν αναληφθεί και για τις ποινικές
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί.
(5) Όποτε η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει
δηµοσίως διοικητικά µέτρα ή κυρώσεις ή ποινικές κυρώσεις,
αναφέρει παράλληλα το γεγονός αυτό στην ΕΑΚΑΑ.
Άσκηση
των
εποπτικών
εξουσιών και των
εξουσιών
επιβολής
κυρώσεων

73.-(1) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα ασκούν τις εξουσίες
εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένων των εξουσιών για τη
διεξαγωγή ερευνών και των εξουσιών για την επιβολή
επανορθωτικών µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 70 και τις
εξουσίες για την επιβολή κυρώσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 71 σύµφωνα µε τα εθνικά νοµικά τους πλαίσια(α)

άµεσα·

(β)

σε συνεργασία µε άλλες αρχές·

(γ)

µε αίτηση προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές.

(2) (α) Κατά τον καθορισµό του είδους και του επιπέδου µιας
διοικητικής κύρωσης ή την επιβολή ενός µέτρου στο πλαίσιο της
άσκησης των εξουσιών επιβολής κυρώσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 71, η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα λαµβάνουν
υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων,
όπου είναι σκόπιµο(i)

της βαρύτητας και της διάρκειας της παράβασης·

(ii)

του βαθµού ευθύνης του φυσικού ή νοµικού
προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση·

(iii)

της οικονοµικής ισχύος του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού
προσώπου, όπως προκύπτει ειδικότερα από τον
συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νοµικού
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προσώπου ή από το ετήσιο εισόδηµα και τα καθαρά
περιουσιακά
στοιχεία
του
υπαίτιου
φυσικού
προσώπου·
(iv)

της σηµασίας των κερδών που αποκοµίστηκαν ή των
ζηµιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, στον βαθµό που µπορούν να
προσδιοριστούν·

(v)

των ζηµιών τρίτων που προκλήθηκαν από την
παράβαση,
στον
βαθµό
που
µπορούν
να
προσδιοριστούν·

(vi)

του βαθµού συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή
νοµικού προσώπου µε την Επιτροπή ή την Κεντρική
Τράπεζα, µε την επιφύλαξη της ανάγκης εξασφάλισης
της παραίτησης από αποκοµισθέντα κέρδη ή
αποφευχθείσες ζηµίες·

(vii)

προηγούµενων παραβάσεων του υπαίτιου φυσικού ή
νοµικού προσώπου.

(β) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα δύνανται να λαµβάνουν
υπόψη άλλους παράγοντες, επιπλέον των αναφεροµένων στην
παράγραφο (α), κατά τον προσδιορισµό του είδους και του
επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων και µέτρων.
Αναφορά
παραβάσεων

74.-(1) (α) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα θεσπίζουν
αποτελεσµατικούς µηχανισµούς που καθιστούν δυνατή την
αναφορά σε αυτές ενδεχόµενων ή πραγµατικών παραβάσεων
των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και του
παρόντος Νόµου.
(β) Οι µηχανισµοί
τουλάχιστον-

της

παραγράφου

(α)

περιλαµβάνουν

(i)

ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή αναφορών για
ενδεχόµενες ή πραγµατικές παραβάσεις και την
παρακολούθησή τους, συµπεριλαµβανοµένης της
σύστασης ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για τις εν
λόγω αναφορές·

(ii)

κατάλληλη
προστασία
για
εργαζοµένους
χρηµατοοικονοµικών
οργανισµών
οι
οποίοι
καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράττονται εντός
του χρηµατοοικονοµικού οργανισµού, τουλάχιστον
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έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων µορφών
άνισης µεταχείρισης·
(iii)

προστασία της ταυτότητας τόσο του προσώπου που
καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού
προσώπου που φέρεται να ευθύνεται για την
παράβαση, σε όλα τα στάδια των διαδικασιών, εκτός
αν η δηµοσίευση αυτή απαιτείται από την εθνική
νοµοθεσία στο πλαίσιο περαιτέρω έρευνας ή
µεταγενέστερων διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών.

(2) Οι ΚΕΠΕΥ, οι διαχειριστές αγοράς, οι πάροχοι υπηρεσιών
αναφοράς δεδοµένων, τα πιστωτικά ιδρύµατα σε σχέση µε
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες και παρεπόµενες
υπηρεσίες, και τα υποκαταστήµατα επιχειρήσεων τρίτων χωρών
διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες προκειµένου οι εργαζόµενοί
τους να µπορούν να καταγγέλλουν εσωτερικά ενδεχόµενες ή
πραγµατικές παραβάσεις, µέσω ειδικού ανεξάρτητου και
αυτόνοµου διαύλου.
∆ικαίωµα
προσφυγής

75.-(1) Κάθε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ή µε τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδοµένων
Οδηγιών είναι δεόντως αιτιολογηµένη και υπόκειται στο ένδικο
µέσο της προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου βάσει
του Άρθρου 146 του Συντάγµατος. Το δικαίωµα προσφυγής
ενώπιον δικαστηρίου ισχύει επίσης εάν δεν ληφθεί απόφαση,
σχετικά µε αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας που
περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες, εντός έξι
µηνών από την υποβολή της.
(2) Ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους φορείς, όπως
ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, µπορούν, προς το συµφέρον
των καταναλωτών και σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, να
προσφύγουν επίσης στα δικαστήρια ή στους αρµόδιους
διοικητικούς φορείς προκειµένου να εξασφαλίσουν την τήρηση
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και του παρόντος Νόµου(α)

δηµόσιοι φορείς ή εκπρόσωποί τους·

(β)

οργανώσεις καταναλωτών που έχουν έννοµο
συµφέρον για την προστασία των καταναλωτών·

(γ)

επαγγελµατικές οργανώσεις που έχουν έννοµο
συµφέρον να ενεργούν για την προστασία των µελών
τους.
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Εξωδικαστική
επίλυση
των
διαφορών
για
τους καταναλωτές

76.-(1) Οι ΚΕΠΕΥ δύνανται να προσχωρούν σε έναν ή
περισσότερους από τους φορείς της ∆ηµοκρατίας, που
εφαρµόζουν τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και
προσφυγής για την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών
διαφορών που αφορούν την παροχή επενδυτικών και
παρεπόµενων υπηρεσιών από ΚΕΠΕΥ.
2. Οι εν λόγω φορείς συνεργάζονται ενεργά µε τους οµολόγους
τους σε άλλα κράτη µέλη για την επίλυση διασυνοριακών
διαφορών.
(3) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιούν στην
ΕΑΚΑΑ τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και προσφυγής
κατά το εδάφιο (1) που είναι ενεργείς στο κυπριακό δίκαιό.

Επαγγελµατικό
απόρρητο

77.-(1) Η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα, κάθε πρόσωπο που
ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασµό της
Επιτροπής ή της Κεντρικής Τράπεζας καθώς και οι εντεταλµένοι
από την Επιτροπή ή Κεντρική Τράπεζα
ελεγκτές ή
εµπειρογνώµονες
υποχρεούνται
στην
τήρηση
του
επαγγελµατικού
απορρήτου.
Καµία
πληροφορία
που
περιέρχεται στα πρόσωπα αυτά κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθεί σε
οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή, παρά µόνο υπό συνοπτική ή
συγκεντρωτική µορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισµό της
ταυτότητας µεµονωµένων ΚΕΠΕΥ, διαχειριστών αγοράς,
ρυθµιζόµενων αγορών ή άλλου προσώπου, µε την επιφύλαξη
των απαιτήσεων που προβλέπονται στο εθνικό ποινικό ή
φορολογικό δίκαιο ή σε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόµου ή
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
(2) Όταν πρόκειται για ΚΕΠΕΥ, διαχειριστή αγοράς ή
ρυθµιζόµενη αγορά που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται
υπό αναγκαστική εκκαθάριση, οι εµπιστευτικές πληροφορίες οι
οποίες δεν αφορούν τρίτους µπορούν να αποκαλυφθούν στο
πλαίσιο διαδικασιών αστικού ή εµπορικού δικαίου, εφόσον αυτό
απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.
(3) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που επιβάλει το εθνικό
ποινικό ή φορολογικό δίκαιο, η Επιτροπή και η Κεντρική
Τράπεζα, οι φορείς και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εκτός της
Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας που λαµβάνουν
εµπιστευτικές πληροφορίες δυνάµει του παρόντος Νόµου ή του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, µπορούν να τις
χρησιµοποιήσουν µόνο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και
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για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, προκειµένου περί της
Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας, εντός του πεδίου
εφαρµογής του παρόντος Νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
600/2014 ή, προκειµένου περί των λοιπών αρχών, φορέων και
φυσικών ή νοµικών προσώπων, για τον σκοπό για τον οποίο
τους δόθηκαν οι σχετικές πληροφορίες και/ή στα πλαίσια
διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται άµεσα µε
την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών. Ωστόσο, εφόσον η
Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα ή άλλη αρχή, φορέας ή
πρόσωπο που διαβιβάζει τις πληροφορίες συγκατατίθεται, η
αρχή που λαµβάνει τις πληροφορίες µπορεί να τις
χρησιµοποιήσει για άλλους σκοπούς.
(4) Τυχόν εµπιστευτικές πληροφορίες που λαµβάνονται,
ανταλλάσσονται ή διαβιβάζονται βάσει του παρόντος Νόµου ή
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 υπόκεινται στους όρους
περί επαγγελµατικού απορρήτου που προβλέπει το παρόν
άρθρο. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν εµποδίζει την Επιτροπή ή
την Κεντρική Τράπεζα να ανταλλάσσει ή να διαβιβάζει
εµπιστευτικές πληροφορίες σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο ή
τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και µε άλλες
άλλη
νοµοθεσία που ενσωµατώνει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο κυπριακό δίκαιο ή Κανονισµούς που εφαρµόζονται σε
ΚΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύµατα, συνταξιοδοτικά ταµεία, ΟΣΕΚΑ,
ΟΕΕ, ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ρυθµιζόµενες αγορές ή διαχειριστές
αγοράς, συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, ΚΑΤ ή,
διαφορετικά, µε τη συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής ή άλλης
αρχής ή φορέα ή φυσικού ή νοµικού προσώπου που
κοινοποίησε τις πληροφορίες.
(5) Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει την Επιτροπή ή την Κεντρική
Τράπεζα να ανταλλάσσει ή να διαβιβάζει, σύµφωνα µε το
κυπριακό δίκαιο, εµπιστευτικές πληροφορίες που δεν έχουν
ληφθεί από αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους.
Σχέσεις
ελεγκτές

µε

Ν. 78(Ι) του 2012

78.-(1) (α) Ελεγκτής, ο οποίος εκτελεί σε ΚΕΠΕΥ, ρυθµιζόµενη
αγορά ή πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων τα
καθήκοντα του άρθρου 34 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ ή του
άρθρου 58 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισµών
Συλλογικών Επενδύσεων Νόµου ή οποιοδήποτε άλλο εκ του
νόµου προβλεπόµενη καθήκον, υποχρεούται να αναφέρει
αµέσως στην Επιτροπή κάθε γεγονός ή απόφαση σχετικά µε την
εν λόγω επιχείρηση της οποίας έλαβε γνώση κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του και η οποία ενδέχεται145
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(i)

να συνιστά σηµαντική παράβαση των νοµοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που ορίζουν τις
προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας ή
διέπουν την άσκηση των δραστηριοτήτων ΚΕΠΕΥ·

(ii)

να θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας της
ΚΕΠΕΥ·

(iii)

να οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασµών
ή σε διατύπωση επιφυλάξεων.

(β) Ο ελεγκτής υποχρεούται επίσης να αναφέρει τα γεγονότα και
τις αποφάσεις των οποίων έλαβε γνώση κατά την εκπλήρωση
ενός εκ των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο (α)
του παρόντος εδαφίου σε επιχείρηση που έχει στενούς δεσµούς
µε ΚΕΠΕΥ στην οποία επίσης εκτελεί τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο (α) καθήκοντα
(2) Η καλόπιστη αναφορά στην Επιτροπή, από ελεγκτές,
γεγονότων ή αποφάσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1), δεν
αποτελεί παράβαση συµβατικού ή νοµικού περιορισµού
αποκάλυψη πληροφοριών και δεν συνεπάγεται καµία ευθύνη
των προσώπων αυτών.
Προστασία
δεδοµένων
Ν.138(Ι) του 2001
Ν. 37(I) του 2003
Ν. 105(I) του
2012

79.- Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
συλλέγονται κατά την άσκηση ή στο πλαίσιο της άσκησης των
εποπτικών εξουσιών, συµπεριλαµβανοµένων των εξουσιών για
τη διεξαγωγή ερευνών, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον περί Επεξεργασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου)
Νόµου και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 όπου εφαρµόζεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ
Συνεργασία µεταξύ αρµόδιων αρχών των κρατών µελών και
µε την ΕΑΚΑΑ

Υποχρέωση
συνεργασίας

80.-(1)(α) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζονται
µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών,
χρησιµοποιώντας τις εξουσίες τους, είτε αυτές προβλέπονται
στον παρόντα Νόµο ή στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 είτε
στον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόµο και στους
περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµους του 2002 έως
(Αρ.3) του 2014, όταν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο ή
στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και των καθηκόντων των
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αρµόδιων αρχών των άλλων κρατών µελών που προβλέπονται
στους οικείους νόµους που θεσπίζονται προς συµµόρφωση µε
την Οδηγία 2014/65/ΕΕ ή στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
(β) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα διαθέτουν όλες τις
απαραίτητες εξουσίες για να συνεργάζονται µε τις δικαστικές
αρχές της ∆ηµοκρατίας όσον αφορά τη λήψη συγκεκριµένων
πληροφοριών που σχετίζονται µε ποινικές έρευνες ή διαδικασίες
που έχουν κινηθεί για πιθανές παραβάσεις του παρόντος Νόµου
και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, και τις θέτουν στη
διάθεση των υπόλοιπων αρµόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ, ώστε
να εκπληρώνουν την υποχρέωση αµοιβαίας συνεργασίας και
συνεργασίας µε την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της του παρόντος
Νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014
(γ) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα παρέχουν συνδροµή
στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών. Ειδικότερα,
ανταλλάσσουν
πληροφορίες
και
συνεργάζονται
σε
δραστηριότητες έρευνας ή εποπτείας.
(δ) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα δύνανται επίσης να
συνεργαστούν µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών
όσον αφορά τη διευκόλυνση της ανάκτησης των προστίµων.
(ε) Για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της συνεργασίας, και
ιδίως της ανταλλαγής πληροφοριών η Επιτροπή καθορίζεται ως
σηµείο επικοινωνίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ή
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
(2) Στην περίπτωση όπου, λαµβανοµένης υπόψη της
κατάστασης των αγορών κινητών αξιών στο κράτος µέλος
υποδοχής, η λειτουργία τόπου διαπραγµάτευσης ο οποίος έχει
εγκαταστήσει µηχανισµούς σε κράτος µέλος υποδοχής έχει
αποκτήσει ουσιώδη σηµασία για τη λειτουργία της αγοράς
κινητών αξιών και την προστασία των επενδυτών στο εν λόγω
κράτος µέλος υποδοχής, η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών υποδοχής του τόπου διαπραγµάτευσης
συνάπτουν ανάλογες ρυθµίσεις συνεργασίας.
(3) Η Επιτροπή δύνανται να ασκεί τις εξουσίες της για τους
σκοπούς της συνεργασίας, ακόµα και όταν η ερευνούµενη
συµπεριφορά δεν αποτελεί παράβαση της ισχύουσας
νοµοθεσίας στη ∆ηµοκρατία.
(4) (α) Εάν η Επιτροπή έχει βάσιµους λόγους να υποπτεύεται ότι
πράξεις αντίθετες προς νοµοθεσία κράτους µέλους άλλου από
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τη ∆ηµοκρατία η οποία ενσωµατώνει/µεταφέρει την οδηγία
2014/65/ΕΕ ή προς τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 600/2014,
διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους
µέλους από οντότητες που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, το
γνωστοποιεί µε το λεπτοµερέστερο δυνατό τρόπο στην αρµόδια
αρχή του άλλου κράτους µέλους και στην ΕΑΚΑΑ.
(β) Σε περίπτωση λήψης από την Επιτροπή τέτοιας
γνωστοποίησης από αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους, η
Επιτροπή προβαίνει στις δέουσες ενέργειες. Ενηµερώνει τη
γνωστοποιούσα αρµόδια αρχή που την πληροφόρησε και την
ΕΑΚΑΑ για τα αποτελέσµατα των ενεργειών της και, στο µέτρο
του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάµεσες εξελίξεις. Η παρούσα
παράγραφος δεν θίγει τις αρµοδιότητες της γνωστοποιούσας
αρµόδιας αρχής.
(5) (α) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (4), η Επιτροπή
γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και σε άλλες αρµόδιες αρχές τις
λεπτοµέρειες των εξής(i)

τυχόν αιτηµάτων για τη µείωση του µεγέθους θέσης ή
ανοίγµατος σύµφωνα µε την παράγραφο (ιε) του
εδαφίου (2) του άρθρου 70·

(ii)

τυχόν περιορισµών της δυνατότητας προσώπων να
διενεργούν
συναλλαγές
σε
παράγωγο
επί
εµπορευµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο (ιστ) του
εδαφίου (2) του άρθρου 70.

(β) Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, τις λεπτοµέρειες της απαίτησης ή του αιτήµατος
σύµφωνα µε την παράγραφο (ι) του εδαφίου (2) του άρθρου 70,
συµπεριλαµβανοµένης της ταυτότητας του προσώπου ή των
προσώπων στα οποία απευθύνεται και τους λόγους, καθώς και
το εύρος των ορίων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την
παράγραφο (ιστ) του εδαφίου (2) του άρθρου 70,
συµπεριλαµβανοµένων του ενδιαφεροµένου προσώπου, των
εφαρµοστέων χρηµατοοικονοµικών µέσων, τυχόν ορίων όσον
αφορά το µέγεθος των θέσεων που µπορεί να κατέχει το
πρόσωπο ανά πάσα στιγµή, τυχόν εξαιρέσεις βάσει του άρθρου
58 και τους λόγους για τις εξαιρέσεις αυτές.
(γ) Οι γνωστοποιήσεις πραγµατοποιούνται τουλάχιστον 24 ώρες
πριν από τη στιγµή κατά την οποία έχει προγραµµατιστεί να
τεθεί σε ισχύ η δράση ή το µέτρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η
Επιτροπή δύναται να προβεί στη γνωστοποίηση σε λιγότερο
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από 24 ώρες από το χρονικό σηµείο που το µέτρο έχει
προγραµµατιστεί να τεθεί σε ισχύ, σε περιπτώσεις όπου δεν
είναι δυνατόν να υπάρξει ειδοποίηση 24 ώρες πριν.
(δ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή λαµβάνει σχετική
γνωστοποίηση από αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους,
δύναται να λαµβάνει µέτρα σύµφωνα µε τις παραγράφους (ιε) ή
(ιστ) του εδαφίου (2) του άρθρου 70, όπου ικανοποιείται ότι το
µέτρο είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου της άλλης
αρµόδιας αρχής. Η Επιτροπή προβαίνει επίσης σε
γνωστοποίηση σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο όταν προτίθεται να
λάβει µέτρα.
(ε) Εάν µια ενέργεια βάσει των υποπαραγράφων (i) ή (ii) της
παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου σχετίζεται µε ενεργειακά
προϊόντα χονδρικής, η Επιτροπή ενηµερώνει επίσης τον
Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας
(ΟΣΡΑΕ) ο οποίος έχει συσταθεί βάσει του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 713/2009.
(6) Όσον αφορά τα δικαιώµατα εκποµπής, η Επιτροπή
συνεργάζεται µε τους δηµόσιους φορείς που είναι αρµόδιοι για
την εποπτεία των αγορών άµεσης παράδοσης (spot) και των
αγορών δηµοπρασιών και µε τις αρµόδιες αρχές, τους
διαχειριστές των µητρώων και του λοιπούς δηµόσιους φορείς
που είναι επιφορτισµένοι µε την εποπτεία της συµµόρφωσης
προς την οδηγία 2003/87/ΕΚ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι µπορεί
να έχει ενοποιηµένη εικόνα των αγορών δικαιωµάτων
εκποµπής.
(7) Σε ό,τι αφορά τα παράγωγα επί βασικών γεωργικών
προϊόντων, η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και συνεργάζεται µε
τους δηµόσιους φορείς που είναι αρµόδιοι για την επίβλεψη, τη
διοίκηση και τη ρύθµιση των φυσικών γεωργικών αγορών βάσει
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
Συνεργασία
µεταξύ
των
αρµόδιων αρχών
σε
εποπτικές
δραστηριότητες,
σε
επιτόπιες
εξακριβώσεις ή σε
έρευνες

81.-(1) (α) Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει τη συνεργασία της
αρµόδιας αρχής άλλου κράτους µέλους σε εποπτικές
δραστηριότητες ή για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα. Στην
περίπτωση ΕΠΕΥ που είναι εξ αποστάσεως µέλη ή
συµµετέχοντες ρυθµιζόµενης αγοράς εγκατεστηµένης στη
∆ηµοκρατία, η Επιτροπή δύναται να απευθυνθεί απευθείας σε
αυτές, οπότε ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής του εξ αποστάσεως µέλους ή συµµετέχοντος.
(β) Όταν υποβάλλεται στην Επιτροπή αίτηµα σχετικό µε
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επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα, η Επιτροπή, ενεργώντας στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της-

Ανταλλαγή
πληροφοριών

(i)

προβαίνει η ίδια στην εξακρίβωση ή έρευνα,

(ii)

επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να διεξαγάγει την
εξακρίβωση ή έρευνα,

(iii)

αναθέτει σε ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες
διεξαγάγουν την εξακρίβωση ή έρευνα.

να

82.-(1) (α) Η Επιτροπή, µαζί µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων
κρατών µελών που έχουν ορισθεί ως σηµεία επικοινωνίας κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 79, παράγραφος 1 της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ για τους σκοπούς εφαρµογής της εν λόγω Οδηγίας
και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, ανταλλάσσουν
αµέσως όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση των
καθηκόντων της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και την εκπλήρωση των
καθηκόντων των αρµοδίων αρχών των άλλων κρατών µελών
που προβλέπονται από τις διατάξεις οικείας νοµοθεσίας που
θεσπίζεται κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
(β) Οι αρµόδιες αρχές που ανταλλάσσουν πληροφορίες µε άλλες
αρµόδιες αρχές βάσει της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 δύνανται να ορίζουν κατά την
ανταλλαγή ότι οι ανωτέρω πληροφορίες δεν πρέπει να
αποκαλύπτονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση τους και στην
περίπτωση αυτή οι πληροφορίες δύνανται να ανταλλάσσονται
µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές
έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.
(2) Η Επιτροπή δύναται να διαβιβάζει στην Κεντρική Τράπεζα τις
πληροφορίες που λαµβάνει σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του
παρόντος άρθρου και τα άρθρα 78 και 89 του παρόντος Νόµου.
Η Κεντρική Τράπεζα δεν διαβιβάζει τις πληροφορίες σε άλλους
φορείς ή φυσικά ή νοµικά πρόσωπα χωρίς τη ρητή συγκατάθεση
της Επιτροπής που τις κοινοποίησε και µόνο για τους σκοπούς
για τους οποίους αυτή έδωσε τη συγκατάθεση, πλην δεόντως
αιτιολογηµένων περιστάσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
η Επιτροπή ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή σηµείο
επαφής που έστειλε τις πληροφορίες.
(3) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα και οι άλλοι φορείς ή τα
150

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λαµβάνουν εµπιστευτικές
πληροφορίες σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ή
σύµφωνα µε τα άρθρα 78 και 89 δύνανται να τις
χρησιµοποιήσουν µόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
ιδίως(α)

για να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησης άδειας λειτουργίας και να διευκολύνουν, σε
ενοποιηµένη ή µη βάση, την παρακολούθηση
συµµόρφωσης µε προϋποθέσεις λειτουργίας, ειδικά
όσον αφορά τις απαιτήσεις επάρκειας κεφαλαίων που
επιβάλλει ο Νόµος… (θα γίνει ξεχωριστός νόµος για
κεφαλαιακή επάρκεια ΚΕΠΕΥ και µεταφορά προνοιών
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ στο κυπριακό δίκαιο), τη
διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους
µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου·

(β)

για να παρακολουθούν την εύρυθµη λειτουργία των
τόπων διαπραγµάτευσης·

(γ)

για την επιβολή κυρώσεων·

(δ)

στο πλαίσιο διοικητικής προσφυγής κατά απόφασης
της Επιτροπής ή της Κεντρικής Τράπεζα·

(ε)

στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί
βάσει του άρθρου 75·

(στ)

στον µηχανισµό εξωδικαστικής επίλυσης των
καταγγελιών των επενδυτών που προβλέπεται στο
άρθρο 76.

(4) Ούτε το παρόν άρθρο, ούτε τα άρθρα 77 ή 89 εµποδίζουν
την Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα να διαβιβάζει στην
ΕΑΚΑΑ, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου, στις
κεντρικές τράπεζες άλλων κρατών µελών, στο Ευρωπαϊκό
Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα της
νοµισµατικής αρχής και, όπου είναι αναγκαίο, σε άλλες δηµόσιες
αρχές επιφορτισµένες µε την εποπτεία των συστηµάτων
πληρωµών και διακανονισµού, εµπιστευτικές πληροφορίες που
προορίζονται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Οµοίως, οι εν λόγω αρχές ή φορείς δεν εµποδίζονται να
διαβιβάζουν στην Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα τις
πληροφορίες που ενδέχεται να χρειασθούν για την εκτέλεση των
αρµοδιοτήτων τους που προβλέπει ο παρών Νόµος ή ο
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Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
∆εσµευτική
διαµεσολάβηση

Άρνηση
συνεργασίας

83.- Η Επιτροπή δύναται να αναφέρει στην ΕΑΚΑΑ περιπτώσεις
κατά τις οποίες αίτηµα σχετικό µε ένα από τα ακόλουθα
απορρίφθηκε ή δεν διεκπεραιώθηκε εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος(α)

για διεξαγωγή εποπτικής δραστηριότητας, επιτόπιας
εξακρίβωσης ή έρευνας, όπως προβλέπεται στο άρθρο
81· ή

(β)

για ανταλλαγή πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 82.

84.-(1) Η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αρνηθεί να
ενεργήσει κατόπιν αιτήµατος για συνεργασία σε διεξαγωγή
έρευνας, επιτόπου εξακρίβωσης ή εποπτικής δραστηριότητας
του άρθρου 85 ή για ανταλλαγή πληροφοριών του άρθρου 82
µόνον εάνα)

έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια
πραγµατικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων
ενώπιον των αρχών της ∆ηµοκρατίας·

β)

για τα ίδια πρόσωπα έχει ήδη εκδοθεί τελική απόφαση
για τα ίδια πραγµατικά περιστατικά στη ∆ηµοκρατία.

(2) Σε περίπτωση άρνησης, η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα
ενηµερώνει σχετικά την αιτούσα αρµόδια αρχή και την ΕΑΚΑΑ,
παρέχοντας όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερες πληροφορίες.
∆ιαβουλεύσεις
πριν από την
αδειοδότηση

85.-(1) Η γνώµη της αρµόδιας αρχής του άλλου ενδιαφερόµενου
κράτους µέλους ζητείται από την Επιτροπή πριν από τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ η οποία εµπίπτει σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις(α)

είναι θυγατρική ΕΠΕΥ ή διαχειριστή αγοράς ή
πιστωτικού ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας
σε άλλο κράτος µέλος·

(β)

είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης µιας ΕΠΕΥ ή
ενός πιστωτικού ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος·

(γ)

ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα
οποία ελέγχουν µια ΕΠΕΥ ή ένα πιστωτικό ίδρυµα που
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έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος µέλος.
(2) Η γνώµη της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους που είναι
υπεύθυνο για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων ή των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ζητείται από την Επιτροπή πριν
από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ ή διαχειριστή
αγοράς που είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα(α)

θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής
επιχείρησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην
Ένωση·

(β)

θυγατρική της µητρικής επιχείρησης ενός πιστωτικού
ιδρύµατος ή µιας ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει
λάβει άδεια λειτουργίας στην Ένωση·

(γ)

ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
ελέγχει ένα πιστωτικό ίδρυµα ή µια ασφαλιστική
επιχείρηση στην Ένωση.

(3) Οι αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2)
διαβουλεύονται µεταξύ τους ειδικότερα κατά την εκτίµηση της
καταλληλότητας των µετόχων ή των µελών και της φήµης και της
εµπειρίας των προσώπων που διευθύνουν πραγµατικά την
επιχείρηση που συµµετέχει στη διοίκηση άλλης οντότητας του
ιδίου οµίλου. Ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες σχετικά µε
την καταλληλότητα των µετόχων ή των µελών και τη φήµη και
της εµπειρία των προσώπων που διευθύνουν πραγµατικά την
επιχείρηση οι οποίες είναι χρήσιµες στις άλλες ενδιαφερόµενες
αρχές, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για τη συνεχή
αξιολόγηση της συµµόρφωσης προς τους όρους λειτουργίας.
Εξουσίες
των
κρατών
µελών
υποδοχής

86.-(1) Η Επιτροπή δύναται, για στατιστικούς λόγους, να απαιτεί
από όλες τις ΕΠΕΥ που έχουν εγκαταστήσει υποκαταστήµατα
στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας την υποβολή περιοδικών
εκθέσεων σχετικά µε τις δραστηριότητες των υποκαταστηµάτων
αυτών.
(2) Η Επιτροπή δύναται να απαιτεί από τα υποκαταστήµατα των
ΕΠΕΥ να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την
παρακολούθηση της συµµόρφωσής τους µε τα εφαρµοζόµενα
σε αυτά τα υποκαταστήµατα πρότυπα που καθορίζονται από
τον παρόν Νόµο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο
εδάφιο (8) του άρθρου 36. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν δύνανται
να είναι πιο αυστηρές από τις προϋποθέσεις που ο παρόν
Νόµος επιβάλλει στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στη
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∆ηµοκρατία για τον έλεγχο της συµµόρφωσής τους µε τα
πρότυπα αυτά.
Προληπτικά
µέτρα εκ µέρους
των
κρατών
µελών υποδοχής

87.-(1)(α) Εάν
η
Επιτροπή
έχει
συγκεκριµένους
και
εξακριβώσιµους λόγους να πιστεύει ότι µια ΕΠΕΥ που ασκεί
δραστηριότητες στο έδαφός της ∆ηµοκρατίας υπό καθεστώς
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών παραβαίνει τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, ή ότι µία
ΕΠΕΥ που έχει υποκατάστηµα στη ∆ηµοκρατία παραβαίνει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου οι οποίες δεν παρέχουν εξουσίες στην Επιτροπή,
ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής.
(β) Εάν, παρά τα µέτρα που λήφθηκαν από την αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους καταγωγής ή επειδή αυτά τα µέτρα
αποδείχθηκαν ανεπαρκή, η ΕΠΕΥ εµµένει σε ενέργειες που είναι
σαφώς επιζήµιες για τα συµφέροντα των επενδυτών ή για την
εύρυθµη λειτουργία των αγορών της ∆ηµοκρατίας, ισχύουν τα
ακόλουθα(i)

αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής, η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα κατάλληλα
µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των
επενδυτών και της εύρυθµης λειτουργίας των αγορών,
στα οποία περιλαµβάνεται η δυνατότητα να
απαγορεύεται στις αναφερόµενες στην παράγραφο (α)
ΕΠΕΥ να προβαίνουν σε οιαδήποτε περαιτέρω
συναλλαγή στη ∆ηµοκρατία. Η Επιτροπή ενηµερώνει
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ για τα µέτρα
αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση· και

(ii)

η Επιτροπή δύναται να παραπέµψει το θέµα στην
ΕΑΚΑΑ.

(2)(α) Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ΕΠΕΥ η οποία διατηρεί
υποκατάστηµα στη ∆ηµοκρατία παραβαίνει τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου οι οποίες παρέχουν εξουσίες στην Επιτροπή,
η Επιτροπή απαιτεί από την ΕΠΕΥ να θέσει τέλος στην
αντικανονική αυτή κατάσταση.
(β) Εάν η εν λόγω ΕΠΕΥ δεν προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, η
Επιτροπή λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει
ότι η εν λόγω ΕΠΕΥ θα θέσει τέλος στην αντικανονική της
κατάσταση. Η φύση των µέτρων αυτών κοινοποιείται στις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής.
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(γ) Εάν, παρά τα µέτρα που λήφθηκαν από την Επιτροπή, η
ΕΠΕΥ εξακολουθεί να παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου, η Επιτροπή, αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους καταγωγής, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα
που απαιτούνται για την προστασία των επενδυτών και της
εύρυθµης λειτουργίας των αγορών. Η Επιτροπή ενηµερώνει την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ για τα µέτρα αυτά χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
(δ) Επιπλέον, η Επιτροπή δύναται να παραπέµψει το θέµα στην
ΕΑΚΑΑ.
(3) (α) Εάν η Επιτροπή, όταν ενεργεί ως η αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους υποδοχής µιας ρυθµιζόµενης αγοράς, ΠΜ∆ ή
ΜΟ∆, έχει συγκεκριµένους και εξακριβώσιµους λόγους να
πιστεύει ότι η εν λόγω ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆
παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους καταγωγής της ρυθµιζόµενης αγοράς, του ΠΜ∆
ή του ΜΟ∆.
(β) Εάν, παρά τα µέτρα που έλαβε η αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους υποδοχής ή επειδή τα µέτρα αυτά αποδεικνύονται
ανεπαρκή, η εν λόγω ρυθµιζόµενη αγορά ή ο εν λόγω ΠΜ∆ ή
ΜΟ∆ συνεχίζουν να εµµένουν σε ενέργειες που είναι σαφώς
επιζήµιες για τα συµφέροντα των επενδυτών στη ∆ηµοκρατία ή
για την εύρυθµη λειτουργία των αγορών, η Επιτροπή, αφού
ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής,
λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα που απαιτούνται για την
προστασία των επενδυτών και την εύρυθµη λειτουργία των
αγορών, στα οποία περιλαµβάνεται η δυνατότητα να
απαγορεύεται στην εν λόγω ρυθµιζόµενη αγορά ή στον ΠΜ∆ ή
στον ΜΟ∆ να παρέχουν πρόσβαση στους µηχανισµούς τους σε
µέλη εξ αποστάσεως ή σε συµµετέχοντες εγκατεστηµένους στη
∆ηµοκρατία. Η Επιτροπή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την ΕΑΚΑΑ για τα µέτρα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση.
(γ) Επιπλέον, η Επιτροπή µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην
ΕΑΚΑΑ.
(4) Όλα τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει των εδαφίων (1), (2) ή
(3), τα οποία συνεπάγονται κυρώσεις ή περιορισµό των
δραστηριοτήτων ΕΠΕΥ ή ρυθµιζόµενης αγοράς, αιτιολογούνται
δεόντως και κοινοποιούνται στην ενδιαφερόµενη ΕΠΕΥ ή στη
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ρυθµιζόµενη αγορά.
Συνεργασία
και
ανταλλαγή
πληροφοριών µε
την ΕΑΚΑΑ

88.-(1) Η Επιτροπή συνεργάζεται µε την ΕΑΚΑΑ για τους
σκοπούς του παρόντος Νόµου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
(2) Η Επιτροπή παρέχει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην
ΕΑΚΑΑ όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να επιτελέσει το
έργο της δυνάµει του παρόντος Νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 600/2014 και σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Συνεργασία µε τρίτες χώρες

Ανταλλαγή
πληροφοριών µε
τρίτες χώρες

138(1) του 2001
37(Ι) του 2003
105(Ι) του 2012

89.-(1) (α) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα δύνανται να
συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την
ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών
µόνον εφόσον οι πληροφορίες που ανακοινώνονται καλύπτονται
από εγγυήσεις επαγγελµατικού απορρήτου τουλάχιστον
ισοδύναµες µε αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 77. Αυτή η
ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί την εκτέλεση
των καθηκόντων των εν λόγω αρµόδιων αρχών.
(β) Η διαβίβαση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε
τρίτη χώρα από την Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα γίνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου.

(γ) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα δύνανται επίσης να
συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας που να προβλέπουν την
ανταλλαγή πληροφοριών µε αρµόδιες αρχές, φορείς και φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα τρίτων χωρών υπεύθυνα για ένα ή
περισσότερα από τα εξής καθήκοντα(i)

την
εποπτεία
πιστωτικών
ιδρυµάτων,
άλλων
χρηµατοοικονοµικών
ιδρυµάτων,
ασφαλιστικών
επιχειρήσεων και χρηµατοοικονοµικών αγορών·

(ii)

την εκκαθάριση και πτώχευση ΕΠΕΥ και άλλες
παρόµοιες διαδικασίες·

(iii)

τη διεξαγωγή των εκ του νόµου ελέγχων των
λογαριασµών ΕΠΕΥ και άλλων χρηµατοοικονοµικών
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ιδρυµάτων, πιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, κατά την εκτέλεση των εποπτικών τους
καθηκόντων ή, στην περίπτωση εκείνων που
διαχειρίζονται συστήµατα αποζηµίωσης, κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους·
(iv)

την εποπτεία των φορέων που υπεισέρχονται στις
διαδικασίες εκκαθάρισης και πτώχευσης ΕΠΕΥ και σε
παρόµοιες διαδικασίες·

(v)

την εποπτεία προσώπων επιφορτισµένων µε τη
διεξαγωγή των εκ του νόµου ελέγχων των
λογαριασµών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, πιστωτικών
ιδρυµάτων, ΕΠΕΥ και άλλων χρηµατοοικονοµικών
ιδρυµάτων·

(vi)

την εποπτεία προσώπων που δραστηριοποιούνται σε
αγορές δικαιωµάτων εκποµπής µε σκοπό την
εξασφάλιση
ενοποιηµένης
επισκόπησης
των
χρηµατοοικονοµικών αγορών και των αγορών άµεσης
παράδοσης·

(vii)

την εποπτεία προσώπων που δραστηριοποιούνται στις
αγορές παραγώγων επί βασικών γεωργικών
προϊόντων
µε
σκοπό
την
εξασφάλιση
της
ενοποιηµένης επισκόπησης των χρηµατοοικονοµικών
αγορών και των αγορών άµεσης παράδοσης.

(δ) Οι συµφωνίες συνεργασίας που προβλέπει η παράγραφος
(γ) δύνανται να συνάπτονται µόνο εφόσον οι πληροφορίες που
παρέχονται καλύπτονται από εγγυήσεις επαγγελµατικού
απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναµες µε τις προβλεπόµενες στο
άρθρο 77. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών εξυπηρετεί την
εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω αρχών, φορέων ή
φυσικών ή νοµικών προσώπων. Εάν η συµφωνία συνεργασίας
περιλαµβάνει τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
από κράτος µέλος, εφαρµόζεται το κεφάλαιο IV της Οδηγίας
95/46/ΕΚ και εάν στη διαβίβαση συµµετέχει η ΕΑΚΑΑ
εφαρµόζεται ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
(2) Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος,
δεν δύνανται να κοινοποιηθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των
αρµόδιων αρχών που τις διαβίβασαν και, κατά περίπτωση, µόνο
για τους σκοπούς για τους οποίους συµφώνησαν οι αρχές
αυτές. Το παρόν εδάφιο εφαρµόζεται και σε πληροφορίες που
παρέχουν οι αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών.
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ΤΙΤΛΟΣ VII
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ
ΚΕΠΕΥ
Πιστοποίηση
προσώπων που
απασχολούνται
στην ΚΕΠΕΥ

90.-(1) Η Επιτροπή δύναται µε οδηγία της να καθορίζει τα
φυσικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν να πιστοποιούνται από την
Επιτροπή για να εργοδοτούνται ή/και να διορίζονται σε ΚΕΠΕΥ.
Η δυνάµει του παρόντος άρθρου οδηγία θα καθορίζει και κάθε
ειδικό θέµα που αφορά, µεταξύ άλλων, την υποχρέωση
πιστοποίησης των εν λόγω προσώπων, τη διαδικασία, καθώς
και οποιοδήποτε σχετικό θέµα αφορά την εγγραφή, και
διαγραφή, τους στα σχετικά µητρώα για την εγγραφή
πιστοποιηµένων προσώπων τα οποία θα συσταθούν και θα
τηρούνται δυνάµει της εν λόγω οδηγίας.
(2) Οι ΚΕΠΕΥ, όπου θα προκύπτει, οφείλουν να απασχολούν
πρόσωπα που θα συµµορφώνονται µε, και πληρούν τις
προϋποθέσεις της, πιο πάνω οδηγίας.
ΤΙΤΛΟΣ VΙII
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Υποχρέωση
υποβολής ορθών,
πλήρων
και
ακριβών
πληροφοριών.

91.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποχρέωση δυνάµει του
παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων οδηγιών,
καθώς και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, να υποβάλλει ή
γνωστοποιεί στην Επιτροπή, ή να δηµοσιοποιεί, ή να
ανακοινώνει δηµόσια, οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία,
έγγραφα ή έντυπα οφείλει να µεριµνά και να εξασφαλίζει την
ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια τους.
(2) Η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή
στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους
πληροφορίας από οποιαδήποτε αίτηση ή γνωστοποίηση που
υποβάλλεται στην Επιτροπή, ή εντός οποιασδήποτε άλλης
διαδικασίας που προνοείται στον παρόντα Νόµο και στις
δυνάµει αυτού εκδιδόµενες οδηγίες, καθώς και στον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. 600/2014, αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση η
οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 71, και ποινικό αδίκηµα το οποίο τιµωρείται δυνάµει
του άρθρου 92, χωρίς επηρεασµό των άρθρων 8, 44 και 63.

Ποινικό αδίκηµα

92.-(1) ∆ιαπράττει ποινικό αδίκηµα πρόσωπο που παραβαίνει ή
παραλείπει να συµµορφωθεί µε το άρθρο 91 και, σε περίπτωση
καταδίκης του, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τα πέντε έτη ή µε χρηµατική ποινή που δεν
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υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) ή
και µε τις δύο αυτές ποινές.
(2) Ποινική ευθύνη, για το προβλεπόµενο αδίκηµα στο εδάφιο
(1), που τελείται από νοµικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο
το νοµικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα µέλη των
διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών του οργάνων
που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του
αδικήµατος. Σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο είναι
ΚΕΠΕΥ, ποινική ευθύνη υπέχει, εκτός από την ίδια την ΚΕΠΕΥ,
και οποιοδήποτε από τα αρµόδια πρόσωπα της.
(3) Πρόσωπα που, κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (2), υπέχουν
ποινική ευθύνη για τα τελούµενα από νοµικό πρόσωπο
αδικήµατα, ευθύνονται αλληλεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο
ή/και κεχωρισµένως για κάθε ζηµιά που γίνεται σε τρίτους ένεκα
της πράξεως ή της παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκηµα.
ΤΙΤΛΟΣ IX
ΤΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Καταβολή τελών
και συνδροµών.

93.-(1) Για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Νόµου,
καταβάλλονται τέλη και συνδροµές, το ύψος των οποίων
καθορίζεται µε οδηγίες της Επιτροπής.
(2) Μη καταβολή των κατά το εδάφιο (1) συνδροµών εντός της
προθεσµίας, όπως αυτή καθορίζεται µε οδηγίες της Επιτροπής,
επιτρέπει στην Επιτροπή να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις
που προβλέπονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (6) του
άρθρου 71, µέχρι την καταβολή των εν λόγω συνδροµών.
(3)Τα τέλη και οι συνδροµές που καταβάλλονται δυνάµει του
εδαφίου (1) λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής.
ΤΙΤΛΟΣ X
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατάργηση
αντίθετων
διατάξεων.

Έκδοση
εφαρµογή
Οδηγιών .

94.- Όλες οι διατάξεις του παρόντος Νόµου θεωρούνται ειδικές
διατάξεις ως προς τα θέµατα που ρυθµίζουν και οποιεσδήποτε
διατάξεις σε οποιοδήποτε άλλο νόµο, οι οποίες αντίκεινται σε
διάταξη του παρόντος Νόµου, δεν εφαρµόζονται µε την έναρξη
ισχύος τους παρόντος Νόµου.
και

95.-(1) Χωρίς επηρεασµό των λοιπών διατάξεων του παρόντος
Νόµου που προβλέπουν την έκδοση οδηγιών, η Επιτροπή
δύναται να εκδίδει οδηγίες για τη ρύθµιση οποιουδήποτε άλλου
159

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
θέµατος στον παρόντα Νόµο, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό
καθορισµού.
(2) Η εφαρµογή των οδηγιών που εκδίδονται δυνάµει του
παρόντος Νόµου είναι υποχρεωτική από τα πρόσωπα στα
οποία αυτές απευθύνονται.
Συνέχιση
λειτουργίας
υφιστάµενων
ΚΕΠΕΥ.

96.- ΚΕΠΕΥ που, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου, έχουν λάβει ισχύουσα άδεια λειτουργίας από την
Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 6(1) του περί Επενδυτικών
Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών
Νόµου, για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και άσκηση
επενδυτικών δραστηριοτήτων, λογίζονται ότι διαθέτουν άδεια
λειτουργίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου. Τόσο η
ΚΕΠΕΥ όσο και τα αρµόδια της πρόσωπα υπόκεινται στις
διατάξεις του παρόντος Νόµου και οποιαδήποτε παράβασή του
από τα ανωτέρω πρόσωπα υπόκειται στις κυρώσεις που
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο.

Συνέχιση
λειτουργίας
υφιστάµενων
ΕΠΕΥ
τρίτων
χωρών.

97.- ΕΠΕΥ τρίτων χωρών που, πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος άρθρου, έχουν λάβει από την Επιτροπή άδεια
λειτουργίας, δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 78 του περί
Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων
Αγορών Νόµου, για να παρέχουν επενδυτικές και παρεπόµενες
υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες στη
∆ηµοκρατία, λογίζονται ότι διαθέτουν την προβλεπόµενη στο
άρθρο 40 του παρόντος Νόµου άδεια λειτουργίας, για τους
σκοπούς του παρόντος Νόµου. Τόσο η εν λόγω επιχείρηση όσο
και τα αρµόδια της πρόσωπα υπόκεινται στις διατάξεις του
παρόντος Νόµου και οποιαδήποτε παράβασή του από τα
ανωτέρω πρόσωπα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται
στον παρόντα Νόµο.

Συνέχιση
λειτουργίας
υφιστάµενων
αδειοδοτηµένων
πιστωτικών
ιδρυµάτων
που
παρέχουν
επενδυτικές
υπηρεσίες.

98.- Αδειοδοτηµένα πιστωτικά ιδρύµατα που, πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος άρθρου, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας,
δυνάµει της τραπεζικής νοµοθεσίας, από την Κεντρική Τράπεζα
για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία,
συνεχίζουν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες για τους σκοπούς
του παρόντος Νόµου. Τόσο το αδειοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα
όσο και τα αρµόδια του πρόσωπα υπόκεινται στις διατάξεις του
παρόντος Νόµου. Οποιαδήποτε παράβασή του από τα ανωτέρω
πρόσωπα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στον
παρόντα Νόµο.

Υφιστάµενοι
συνδεδεµένοι

99.- Οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι, που είναι εγγεγραµµένοι
στο δηµόσιο µητρώο κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (6) του
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αντιπρόσωποι.

άρθρου 40 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και
∆ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµου, λογίζονται
ως εγγεγραµµένοι στο προβλεπόµενο δηµόσιο µητρώο στο
εδάφιο (3) του άρθρου 30 του παρόντος Νόµου για τους
σκοπούς του παρόντος Νόµου.

Υφιστάµενοι
επαγγελµατίες
πελάτες.

100.- ΚΕΠΕΥ επιτρέπεται να συνεχίσει να θεωρεί τους
επαγγελµατίες πελάτες της ως επαγγελµατίες, υπό την
προϋπόθεση ότι ο χαρακτηρισµός αυτός δόθηκε από την
ΚΕΠΕΥ
βάσει
κατάλληλης
αξιολόγησης
της
εµπειρογνωµοσύνης, της πείρας και των γνώσεων του πελάτη,
η οποία παρέχει εύλογες διαβεβαιώσεις, υπό το φως της
φύσεως των επιδιωκόµενων συναλλαγών ή υπηρεσιών, για το
ότι ο πελάτης είναι σε θέση να λαµβάνει τις επενδυτικές του
αποφάσεις και ότι κατανοεί τους ενδεχόµενους κινδύνους. Η
ΚΕΠΕΥ ενηµερώνει τους πελάτες της σχετικά µε τα κριτήρια που
περιλαµβάνει ο παρών Νόµος για την ταξινόµηση των πελατών
σε κατηγορίες.

Συνέχιση
λειτουργίας ΧΑΚ.

101.-(1) Το ΧΑΚ συνεχίζει να λειτουργεί δυνάµει των περί Αξιών
και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων του 1993 έως 2012
και οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου.
(2) Αναφορικά µε την ερµηνεία του όρου «διαχειριστής αγοράς»
στο άρθρο 2, το ΧΑΚ λογίζεται ως διαχειριστής αγοράς.

Επιφυλάξεις.

102.-(1) Οι οδηγίες της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας,
οι οποίες εκδόθηκαν δυνάµει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών
και ∆ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµου,
συνεχίζουν να ισχύουν µέχρις ότου αντικατασταθούν δυνάµει
του παρόντος Νόµου.
(2) Πράξεις και αποφάσεις της Επιτροπής και της Κεντρικής
Τράπεζας, οι οποίες νοµίµως λήφθηκαν ή εκδόθηκαν δυνάµει
του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων και
Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµου, εξακολουθούν να ισχύουν, ως να
είχαν ληφθεί ή εκδοθεί µε βάση τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου.
(3) Οι διοικητικές ποινές και οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές
κυρώσεις που τυχόν επέβαλε η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα
δυνάµει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων
και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµου και οι οποίες δεν
εκτελέστηκαν εξακολουθούν να ισχύουν, ως να είχαν επιβληθεί
µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
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Κατάργηση
νόµου.

103.- Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων και
Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµος καταργείται.

Έναρξη
ισχύος
του
παρόντος
Νόµου.

104.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος
τίθεται σε ισχύ κατά τις 3 Ιανουαρίου 2017.
(2) Το εδάφιο (2) του άρθρου 66 τίθεται σε ισχύ κατά τις 3
Σεπτεµβρίου 2018.

162

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι
Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες
1.

Λήψη και διαβίβαση εντολών
χρηµατοοικονοµικά µέσα.

σχετικών

µε

ένα

ή

περισσότερα

2.

Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών.

3.

∆ιενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό.

4.

∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου.

5.

Παροχή επενδυτικών συµβουλών.

6.

Αναδοχή χρηµατοοικονοµικών µέσων και/ή διάθεση χρηµατοοικονοµικών
µέσων µε δέσµευση ανάληψης.

7.

∆ιάθεση χρηµατοοικονοµικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης.

8.

Λειτουργία ΠΜ∆.

9.

Λειτουργία ΜΟ∆.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Παρεπόµενες υπηρεσίες

1.

Φύλαξη και διαχείριση χρηµατοοικονοµικών µέσων εξ ονόµατος πελατών,
περιλαµβανοµένης της θεµατοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η
διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων/παρεχόµενων ασφαλειών και µε
εξαίρεση την πρόβλεψη και τήρηση λογαριασµών αξιογράφων σε ανώτατο
επίπεδο («υπηρεσία κεντρικής διατήρησης») όπως αναφέρεται στο σηµείο
2 του τµήµατος Α του παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
909/2014.

2.

Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής
σε ένα ή περισσότερα χρηµατοοικονοµικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η
επιχείρηση που παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

3.

Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του
κεφαλαίου, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα, καθώς και
συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύσεις και εξαγορές
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επιχειρήσεων.
4.

Υπηρεσίες ξένου συναλλάγµατος εφόσον συνδέονται µε την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών.

5.

Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή
άλλες µορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε
χρηµατοοικονοµικά µέσα.

6.

Υπηρεσίες σχετιζόµενες µε την αναδοχή.

7.

Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες καθώς και παρεπόµενες
υπηρεσίες του είδους που αναφέρεται στο Μέρος Ι ή ΙΙ του Πρώτου
Παραρτήµατος σχετικά µε τα υποκείµενα µέσα των παραγώγων που
περιλαµβάνονται στα σηµεία 5, 6, 7 και 10 του Μέρους ΙΙΙ εφόσον
σχετίζονται µε την παροχή επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Χρηµατοοικονοµικά µέσα

1.

Κινητές αξίες.

2.

Μέσα χρηµαταγοράς.

3.

Μερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων.

4.

Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options), συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης (futures), συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσµιακές
συµβάσεις επιτοκίων (forward-rate agreements) και άλλες συµβάσεις
παραγώγων σχετιζόµενες µε κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή
αποδόσεις, δικαιώµατα εκποµπής ή άλλα παράγωγα µέσα,
χρηµατοοικονοµικούς δείκτες ή άλλα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη δεκτικά
εκκαθαρίσεως µε φυσική παράδοση ή µε ρευστά διαθέσιµα.

5.

Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options), συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης (futures), συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσµιακές
συµβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου
σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν µε ρευστά
διαθέσιµα ή µπορούν να εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα κατ’ επιλογή
ενός συµβαλλόµενου µέρους, αλλά όχι λόγω αδυναµίας πληρωµής ή
άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύµβασης.

6.

Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options), συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης (futures), συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), και κάθε άλλη
σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που µπορούν
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να εκκαθαριστούν µε φυσική παράδοση, εφόσον αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, µε εξαίρεση τα
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε ΜΟ∆ και πρέπει να εκκαθαρίζονται µε φυσική
παράδοση.
7.

Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options), συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης (futures), συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσµιακές
συµβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου
σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που µπορούν να εκκαθαριστούν µε φυσική
παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στο σηµείο 6 του παρόντος
Μέρους και δεν προορίζονται για εµπορικούς σκοπούς και που έχουν τα
χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων.

8.

Παράγωγα µέσα για τη µετακύληση του πιστωτικού κινδύνου.

9.

Χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).

10. Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options), συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης (futures), συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσµιακές
συµβάσεις επιτοκίου (forward-rate agreements) και κάθε άλλη σύµβαση
παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε κλιµατικές µεταβλητές, ναύλους ή
ποσοστά πληθωρισµού ή άλλες επίσηµες οικονοµικές στατιστικές, που
πρέπει να εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα ή µπορούν να
εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα κατ’ επιλογή ενός συµβαλλόµενου
µέρους όχι λόγω αδυναµίας πληρωµής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει
τη λύση της σύµβασης, καθώς και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου
σχετιζόµενη µε περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα, υποχρεώσεις, δείκτες
και µέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν τµήµα, που
έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων,
όσον αφορά, µεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι αντικείµενα
διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενη αγορά, ΜΟ∆ ή ΠΜ∆.
11. ∆ικαιώµατα εκποµπής τα οποία περιλαµβάνουν µονάδες οιουδήποτε
τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
ΜΕΡΟΣ IV
Υπηρεσίες αναφοράς δεδοµένων
1.
2.
3.

∆ιαχείριση Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ.
∆ιαχείριση Π.Ε.∆Ε.ΣΥ.
∆ιαχείριση Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.

165

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
Επαγγελµατίας πελάτης είναι ο πελάτης που διαθέτει την εµπειρία, τις γνώσεις
και την εξειδίκευση ώστε να λαµβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να
εκτιµά δεόντως τον κίνδυνο που αναλαµβάνει. Για να θεωρηθεί επαγγελµατίας, ο
πελάτης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
ΜΕΡΟΣ I
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, θεωρούνται επαγγελµατίες για όλες τις
επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα:
1.

2)

Οι οντότητες που υποχρεούνται να λαµβάνουν άδεια λειτουργίας ή να
υπόκεινται σε ρυθµίσεις για να ασκήσουν δραστηριότητες στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Ο κατωτέρω κατάλογος θεωρείται ότι
περιλαµβάνει όλες τις οντότητες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και
ασκούν τις χαρακτηριστικές για τις αναφερόµενες οντότητες
δραστηριότητες: οντότητες που έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος µέλος
κατ’ εφαρµογή Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οντότητες που έχουν
λάβει άδεια ή υπόκεινται στις ρυθµίσεις κράτους µέλους χωρίς αναφορά σε
τέτοια οδηγία, και οντότητες που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στις
ρυθµίσεις τρίτης χώρας:
α)

Πιστωτικά ιδρύµατα

β)

ΕΠΕΥ

γ)

Άλλα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια ή
υπόκεινται σε ρυθµίσεις

δ)

Ασφαλιστικές εταιρείες

ε)

Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισης τους

στ)

Συνταξιοδοτικά ταµεία και εταιρείες διαχείρισής τους

ζ)

∆ιαπραγµατευτές σε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων και συναφών
παραγώγων

η)

Τοπικές επιχειρήσεις

θ)

Άλλοι θεσµικοί επενδυτές

Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν δύο από τα ακόλουθα κριτήρια
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µεγέθους, σε βάση επιµέρους εταιρείας:
— σύνολο ισολογισµού: 20 000 000 ευρώ
— καθαρός κύκλος εργασιών: 40 000 000 ευρώ
— ίδια κεφάλαια: 2 000 000 ευρώ
3)

Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
δηµόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος σε εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί
οργανισµοί, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και
άλλοι παρόµοιοι διεθνείς οργανισµοί.

4)

Άλλοι θεσµικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η
επένδυση σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων οντοτήτων
που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού
ή άλλες χρηµατοδοτικές συναλλαγές.

Οι ανωτέρω οντότητες θεωρούνται επαγγελµατίες. Πρέπει ωστόσο να έχουν τη
δυνατότητα να ζητούν να αντιµετωπιστούν ως µη επαγγελµατίες και οι ΕΠΕΥ
µπορούν να δεχθούν να τους προσφέρουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Αν
ο πελάτης µιας ΕΠΕΥ είναι µια από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω,
η ΕΠΕΥ πρέπει, πριν του παράσχει υπηρεσίες, να τον ενηµερώσει ότι θεωρείται,
µε βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η ΕΠΕΥ, επαγγελµατίας πελάτης και ότι
θα αντιµετωπιστεί ως τέτοιος, εκτός αν η ΕΠΕΥ και ο πελάτης συµφωνήσουν
διαφορετικά. Η ΕΠΕΥ πρέπει επίσης να ενηµερώσει τον πελάτη ότι µπορεί να
ζητήσει τη µεταβολή των όρων της σύµβασης για να τύχει υψηλότερης
προστασίας.
Ο πελάτης που θεωρείται επαγγελµατίας πελάτης έχει ευθύνη να ζητήσει ο ίδιος
υψηλότερο επίπεδο προστασίας αν θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει ή
να διαχειριστεί σωστά τους κινδύνους που αναλαµβάνει.
Το υψηλότερο επίπεδο προστασίας θα παρέχεται όταν ο πελάτης που θεωρείται
επαγγελµατίας συνάπτει γραπτή συµφωνία µε την ΕΠΕΥ ότι δεν πρέπει να
αντιµετωπίζεται ως επαγγελµατίας για τους σκοπούς της εφαρµογής των
κανόνων επαγγελµατικής δεοντολογίας της ΕΠΕΥ. Η εν λόγω συµφωνία
διευκρινίζει αν αυτό ισχύει για µία ή περισσότερες συγκεκριµένες υπηρεσίες ή
συναλλαγές ή για ένα ή περισσότερα είδη προϊόντων ή συναλλαγών.
ΜΕΡΟΣ II
ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
1. Κριτήρια κατηγοριοποίησης
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Μπορεί επίσης να επιτραπεί σε πελάτες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
Μέρος I, περιλαµβανοµένων των δηµόσιων φορέων, των αρχών τοπικής
αυτοδιοίκησης, των δήµων και των µεµονωµένων ιδιωτών επενδυτών, να
παραιτηθούν από µέρος της προστασίας που τους παρέχουν οι κανόνες
επαγγελµατικής δεοντολογίας των ΕΠΕΥ.
Επιτρέπεται συνεπώς στις ΕΠΕΥ να αντιµετωπίζουν οποιονδήποτε από τους
ανωτέρω πελάτες ως επαγγελµατία, εφόσον τηρούνται τα κριτήρια και οι
διαδικασίες που αναφέρονται κατωτέρω. Οι εν λόγω πελάτες δεν θεωρείται
ωστόσο ότι έχουν γνώση της αγοράς και πείρα συγκρίσιµη µε εκείνη των
πελατών που απαριθµούνται στο Μέρος I.
Η παραίτηση από την προστασία των κανόνων επαγγελµατικής δεοντολογίας
θεωρείται ότι ισχύει µόνο αν µια κατάλληλη αξιολόγηση της εξειδίκευσης, της
εµπειρίας και των γνώσεων του πελάτη επιτρέπει στην ΕΠΕΥ να πειστεί σε
εύλογο βαθµό ότι, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των σχεδιαζόµενων
συναλλαγών ή υπηρεσιών, ο πελάτης είναι ικανός να λάβει µόνος του
επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν.
Τα τεστ καταλληλότητας που εφαρµόζονται στους διαχειριστές και τους
διευθυντές οντοτήτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει των οδηγιών για
τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα µπορούν να θεωρηθούν παράδειγµα τέτοιας
αξιολόγησης εµπειρίας και γνώσεων. Στην περίπτωση µικρής οντότητας, το
πρόσωπο που αποτελεί αντικείµενο της εν λόγω αξιολόγησης είναι το πρόσωπο
που εξουσιοδοτείται να διενεργεί συναλλαγές για λογαριασµό της.
Κατά την εν λόγω αξιολόγηση ικανοποιούνται δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα
κριτήρια:
— ο πελάτης πραγµατοποίησε κατά µέσο όρο 10 συναλλαγές επαρκούς
όγκου ανά τρίµηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων
τεσσάρων τριµήνων,
— η αξία του χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων του πελάτη,
οριζόµενου ως καταθέσεις µετρητών συν χρηµατοοικονοµικά µέσα,
υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ,
— ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί ένα έτος τουλάχιστον επαγγελµατική θέση
στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα, η οποία απαιτεί γνώση των
σχεδιαζόµενων συναλλαγών ή υπηρεσιών.
2. ∆ιαδικασία
Οι εν λόγω πελάτες µπορούν να παραιτηθούν από την προστασία των κανόνων
επαγγελµατικής δεοντολογίας µόνο µε την ακόλουθη διαδικασία:
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— οι πελάτες γνωστοποιούν γραπτώς στην ΕΠΕΥ την επιθυµία τους να
αντιµετωπιστούν ως πελάτες επαγγελµατίες, είτε γενικά, είτε για µια
συγκεκριµένη επενδυτική υπηρεσία ή συναλλαγή, είτε για ένα είδος
συναλλαγών ή προϊόντων,
— η ΕΠΕΥ τους αποστέλλει γραπτή προειδοποίηση στην οποία διευκρινίζει
σαφώς τις προστασίες και τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που ενδέχεται να
απολέσουν,
— οι πελάτες δηλώνουν γραπτώς, σε έγγραφο χωριστό από τη σύµβαση, ότι
έχουν επίγνωση των συνεπειών που έχει η απώλεια αυτών των
προστασιών.
Πριν αποφασίσει να δεχθεί την παραίτηση από την προστασία αυτή, η ΕΠΕΥ
πρέπει να λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για να βεβαιωθεί ότι ο πελάτης που
επιθυµεί να αντιµετωπιστεί ως επαγγελµατίας πελάτης πληροί τα κριτήρια που
αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Μέρους ΙΙ.
Ωστόσο, αν οι πελάτες έχουν ήδη ταξινοµηθεί ως επαγγελµατίες µε κριτήρια και
διαδικασίες ανάλογα µε τα προβλεπόµενα ανωτέρω, δεν υπάρχει πρόθεση οι
σχέσεις τους µε τις ΕΠΕΥ να επηρεαστούν από ενδεχόµενους νέους κανόνες
που θεσπίζονται σύµφωνα µε το παρόν Παράρτηµα.
Οι ΕΠΕΥ πρέπει να ταξινοµούν τους πελάτες µε εσωτερικές πολιτικές και
διαδικασίες που έχουν διατυπωθεί εγγράφως. Οι επαγγελµατίες πελάτες
οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΠΕΥ κάθε µεταβολή που µπορεί να επηρεάσει
την ταξινόµησή τους. Αν η ΕΠΕΥ διαπιστώσει ότι ένας πελάτης δεν πληροί πλέον
τους όρους βάσει των οποίων αντιµετωπίστηκε ως επαγγελµατίας πελάτης, η
ΕΠΕΥ λαµβάνει κατάλληλα µέτρα.
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