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Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ87-04 του 2018, της Οδηγίας ΟΔ87-04(Α) του
2020 και της Οδηγίας ΟΔ87-04(Β) του 2021
ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ87-04 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣ ΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ ΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥ Ν ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ.
600/2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣ ΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFIR)
Η Επ ιτροπ ή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία π ου της π αρέχει το άρθρο 96 του π ερί
της Παροχής Επ ενδυτικών Υπ ηρεσιών, της Άσκησης Επ ενδυτικών Δραστηριοτήτων, της
Λειτουργίας Ρυθμιζόμενων Αγορών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2017, εκδίδει
την ακόλουθη Οδηγία:
Συνοπ τικός
τίτλος.

1.

Η π αρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την
Παροχή υπ ηρεσιών απ ό
επ ιχειρήσεις τρίτων χωρών σε
επ ιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επ αγγελματίες π ελάτες.

2.

Στην π αρούσα Οδηγία, εκτός εάν απ ό το κείμενο π ροκύπ τει
διαφορετική έννοια:
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Ερμηνεία.

Ν 87 (Ι)/2017

«Νόμος» σημαίνει τον π ερί Επ ενδυτικών Υπ ηρεσιών και
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017·
Όροι π ου χρησιμοπ οιούνται στην π αρούσα Οδηγία και δεν
ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια π ου τους
απ οδίδεται στον Νόμο.
Όπ ου στην π αρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο,
νοούνται και οι κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες
κανονιστικές διοικητικές π ράξεις.

Σκοπ ός.

3.

Η π αρούσα Οδηγία ρυθμίζει τις π εριπ τώσεις π ου επ ιχειρήσεις
τρίτων χωρών επ ιθυμούν να π αρέχουν τις υπ ηρεσίες τους στη
Δημοκρατία σε επ ιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και σε
επ αγγελματίες π ελάτες κατά την έννοια του Μέρους I του
Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου, στις π εριπ τώσεις π ου
δεν π ληρείται η π ροϋπ όθεση του
Άρθρου 46(2)(α) του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

4.

(1) Επ ιχείρηση τρίτης χώρας π ου σκοπ εύει να π αρέχει στη
Δημοκρατία επ ενδυτικές υπ ηρεσίες ή να ασκεί επ ενδυτικές
δραστηριότητες με ή χωρίς π αρεπ όμενες υπ ηρεσίες π ρος
επ ιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και σε επ αγγελματίες
π ελάτες κατά την έννοια του Μέρους I του Δεύτερου

Δεύτερο
Παράρτημα
Ν. 87(Ι)/2017
Εγκατάσταση
υπ οκαταστήματος.
Δεύτερο
Παράρτημα

Ν. 87(Ι)/2017

Παραρτήματος του Νόμου και η οπ οία δεν π ληροί την
π ροϋπ όθεση του Άρθρου 46(2)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
600/2014, οφείλει, για τον σκοπ ό αυτό:
(i) να έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην τρίτη χώρα στην οπ οία
είναι εγκατεστημένα τα κεντρικά γραφεία της, για την π αροχή
των
επ ενδυτικών
υπ ηρεσιών
ή
την άσκηση των
δραστηριοτήτων π ου π ρόκειται να π αρασχεθούν ή να
ασκηθούν στην Ένωση και να υπ όκειται σε απ οτελεσματική
επ οπ τεία και έλεγχο της τήρησης των υπ οχρεώσεών της π ου
διασφαλίζουν π λήρη συμμόρφωση με τις απ αιτήσεις π ου
ισχύουν στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, και
(ii) να εγκαταστήσει υπ οκατάστημα στη Δημοκρατία.

Κ.Δ.Π. 41/2021

(2) Η επ ιχείρηση της υπ οπ αραγράφου (1) οφείλει να
συμμορφώνεται με τα άρθρα 40 και 41 του Νόμου.
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(3) Το υπ οκατάστημα της π αρούσας π αραγράφου λαμβάνει,
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις π ροϋπ οθέσεις του άρθρου
42 του Νόμου.

Παροχή
υπ ηρεσιών με
απ οκλειστική
π ρωτοβουλία του
π ελάτη.

5.

Όταν,
με
απ οκλειστική
π ρωτοβουλία
επ ιλέξιμου
αντισυμβαλλόμενου ή επ αγγελματία π ελάτη υπ ό την έννοια
του Μέρους I του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου,
εγκατεστημένου ή ευρισκόμενου στην Ευρωπ αϊκή Ένωση,
π αρέχεται σε αυτόν επ ενδυτική υπ ηρεσία ή ασκείται
επ ενδυτική δραστηριότητα απ ό επ ιχείρηση τρίτης χώρας η
οπ οία δεν π ληροί την π ροϋπ όθεση του Άρθρου 46(2)(α) του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, η απ αίτηση για χορήγηση
άδειας
λειτουργίας
υπ οκαταστήματος,
δυνάμει
της
π αραγράφου 4(3) ανωτέρω, δεν εφαρμόζεται για την π αροχή
της εν λόγω υπ ηρεσίας ή δραστηριότητας απ ό την εν λόγω
επ ιχείρηση
της
τρίτης
χώρας
στον
π ελάτη
αυτό,
π εριλαμβανομένης υφιστάμενης σχέσης π ου σχετίζεται με την
π αροχή της εν λόγω υπ ηρεσίας ή την άσκηση της εν λόγω
δραστηριότητας. Η π ρωτοβουλία των π ελατών αυτών δεν δίνει
στην επ ιχείρηση της τρίτης χώρας το δικαίωμα να διαθέτει, με
άλλον τρόπ ο εκτός μέσω υπ οκαταστήματος, νέες κατηγορίες
επ ενδυτικών π ροϊόντων ή επ ενδυτικών υπ ηρεσιών στον
συγκεκριμένο π ελάτη.

Έκδοση
απ όφασης
ισοδυναμίας της
Ευρωπ αϊκής
Επ ιτροπ ής.

6.

Σε π ερίπ τωση π ου, σε μεταγενέστερο στάδιο απ ό τη λήψη
άδειας ίδρυσης υπ οκαταστήματος, η Ευρωπ αϊκή Επ ιτροπ ή
εκδώσει απ όφαση σύμφωνα με το Άρθρο 47(1) του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, η οπ οία έχει ως απ οτέλεσμα
να π ληρούνται οι π ροϋπ οθέσεις του Άρθρου 46(2) του εν λόγω
Κανονισμού, τότε, εφόσον δεν εφαρμόζονται οι π ρόνοιες του
άρθρου 40(1) του Νόμου, η επ ιχείρηση τρίτης χώρας οφείλει
να απ οφασίσει κατά π όσο θα συνεχίσει τη λειτουργία του
υπ οκαταστήματος της ή κατά π όσο θα εγγραφεί στο μητρώο
των επ ιχειρήσεων των τρίτων χωρών π ου τηρείται απ ό την
ΕΑΚΑΑ δυνάμει του άρθρου 46(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
600/2014, και να κοινοπ οιήσει άμεσα την απ όφαση του στην
ΕΚΚ.
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Μεταβατικές
Διατάξεις.

6Α.
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(1) Κατά π αρέκκλιση των διατάξεων της π αραγράφου 4(1)( ii)
και της π αραγράφου 4(2) και άνευ επ ηρεασμού των διατάξεων
της π αραγράφου 5, ισχύουν τα ακόλουθα μετά τη λήξη της
μεταβατικής π εριόδου π ου π ροβλέπ εται στο άρθρο 126 της
συμφωνίας για την απ όσυρση του Ηνωμένου Βασίλειου της
Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας απ ό την
Ευρωπ αϊκή Ένωση και την Ευρωπ αϊκή Κοινότητα Ατομικής
Ενέργειας (2019/C384 I/01):
(i) Επ ιχείρηση Παροχής Επ ενδυτικών Υπ ηρεσιών απ ό το
Ηνωμένο Βασίλειο δύναται να π αρέχει στη Δημοκρατία
επ ενδυτικές υπ ηρεσίες ή να εκτελεί επ ενδυτικές
δραστηριότητες με ή χωρίς π αρεπ όμενες υπ ηρεσίες μόνο
π ρος επ ιλεγμένους αντιπ ροσώπ ους και επ αγγελματίες
π ελάτες κατά την έννοια του Μέρους Ι, δεύτερο
π ροσάρτημα του Nόμου για π ερίοδο έως και δώδεκα (12)
μηνών μετά τη λήξη της εν λόγω μεταβατικής π εριόδου
εκτός εάν έχει ληφθεί εν τω μεταξύ απ ό την Ευρωπ αϊκή
Επ ιτροπ ή απ όφαση σχετικά με την ύπ αρξη ή όχι
ισοδυναμίας, κατά την έννοια του άρθρου 46(2)(α) του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και
(ii) Η Επ ιχείρηση Παροχής Επ ενδυτικών Υπ ηρεσιών απ ό το
Ηνωμένο Βασίλειο π ου αναφέρεται στο σημείο (i) έχει
συμπ ληρώσει δεόντως και υπ οβάλει στην Επ ιτροπ ή το
Έντυπ ο 87-01-04 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και
(iii) Η Επ ιχείρηση Παροχής Επ ενδυτικών Υπ ηρεσιών απ ό το
Ηνωμένο Βασίλειο π ου αναφέρεται στο σημείο (i),
συμμορφώνεται π λήρως με οπ οιεσδήπ οτε άλλες
ισχύουσες απ αιτήσεις.
(2) Με την π άροδο της δωδεκάμηνης π εριόδου π ου
αναφέρεται στο σημείο (i) της υπ οπ αραγράφου (1),
Επ ιχειρήσεις Επ ενδυτικών Υπ ηρεσιών της υπ οπ αραγράφου
(1) θα δύνανται να συνεχίσουν π αρέχουν επ ενδυτικές
υπ ηρεσίες σε επ ιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους ή/και σε
επ αγγελματίες π ελάτες, μόνο εάν έχουν εγκαταστήσει στη
Δημοκρατία Υπ οκατάστημα.

Έναρξη ισχύος.

7.

Η π αρούσα Οδηγία ισχύει απ ό τη δημοσίευσή της στην
Επ ίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
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