
  Κ.∆.Π. 97/2002 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ 
(ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2000) 

--------------- 
 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 5(2) 
 
 

 

 

207 του 1989 

111 (Ι) του 1999 

87(Ι) του 2000 

155(Ι) του 2000  

Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτό µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 5 των 

περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµων του 1989 µέχρι 

2000, εκδίδει το παρόν ∆ιάταγµα. 

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 
1. Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Εξαιρέσεων 

κατά Κατηγορίες (Συµφωνίες Εξειδίκευσης) ∆ιάταγµα του 2002. 
  
Ερµηνεία. 2. Στο παρόν ∆ιάταγµα – 
  
 «ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις» σηµαίνει τις επιχειρήσεις οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά δηλαδή τους 

πραγµατικούς ανταγωνιστές ή τις επιχειρήσεις οι οποίες θα 

αναλάµβαναν, µε ρεαλιστικό σχεδιασµό, τις απαραίτητες 

συµπληρωµατικές επενδύσεις ή άλλο απαραίτητο κόστος 

µετατροπής προκειµένου να εισέλθουν στην σχετική αγορά 

ανταποκρινόµενες σε µικρή και µόνιµη αύξηση των σχετικών 

τιµών δηλαδή τους δυνητικούς ανταγωνιστές . 
  
 «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισµού που συνίσταται δυνάµει του άρθρου 8 του 

Νόµου·  
  
 «µέρη» σηµαίνει τις επιχειρήσεις που συνάπτουν συµφωνίες·  
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 «µετέχουσες επιχειρήσεις» σηµαίνει τις επιχειρήσεις που έχουν 

συνάψει την εκάστοτε συµφωνία και τις συνδεδεµένες µε αυτές 

επιχειρήσεις. 
  
 «Νόµος» σηµαίνει τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού 

Νόµους του 1989 µέχρι 2000 και οποιοδήποτε νόµο τροποποιεί 

ή αντικαθιστά αυτούς·   
  
 «παραγωγή» σηµαίνει την κατασκευή αγαθών ή την παροχή 

υπηρεσιών, περιλαµβανοµένης της παραγωγής µέσο  

υπεργολαβίας. 
  
 «προϊόν» σηµαίνει αγαθό ή και υπηρεσία σε τελική ή ενδιάµεση 

µορφή µε εξαίρεση τις υπηρεσίες διανοµής και µίσθωσης. 
  
 «συµφωνία» σηµαίνει συµφωνία, απόφαση ένωσης 

επιχειρήσεων ή εναρµονισµένη πρακτική. 
  
 «συµφωνίες αµοιβαίας εξειδίκευσης» σηµαίνει τις συµφωνίες 

δυνάµει των  οποίων δύο ή περισσότερα µέρη συµφωνούν 

αµοιβαία να διακόψουν ή να απέχουν από την παραγωγή 

ορισµένων προϊόντων, τα οποία δεν είναι όµοια και να 

προµηθεύονται τα προϊόντα αυτά από τα άλλα µέρη, τα οποία 

συµφωνούν να τα προµηθεύουν · 
  
 «συµφωνίες κοινής παραγωγής» σηµαίνει τις συµφωνίες 

δυνάµει των οποίων δύο ή περισσότερα µέρη συµφωνούν να 

παράγουν από κοινού ορισµένα προϊόντα · 
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 «συµφωνίες µονοµερούς εξειδίκευσης» σηµαίνει τις συµφωνίες 

δυνάµει των  οποίων το ένα µέρος δέχεται να διακόψει την 

παραγωγή ορισµένων προϊόντων ή να παραιτηθεί από αυτήν  

και  να  τα προµηθεύεται από ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις, 

ενώ οι ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις αναλαµβάνουν την 

υποχρέωση να παράγουν και να προµηθεύουν τα εν λόγω 

προϊόντα·  
  
 «συνδεδεµένες επιχειρήσεις»σηµαίνει τις - 
  
  (α)  επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα µέρη της  

συµφωνίας έχει, άµεσα ή έµµεσα: 
  
  (i) τη δυνατότητα να ασκεί πάνω από το ήµισυ 

των δικαιωµάτων ψήφου ή 

(ii) τη δυνατότητα να διορίζει πάνω από το ήµισυ 

των µελών του εποπτικού συµβουλίου, του 

διοικητικού συµβουλίου ή των οργάνων που 

εκπροσωπούν κατά νόµο την επιχείρηση· ή 

(iii) το δικαίωµα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της 

επιχείρησης. 
   
  (β)  επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε επιχείρηση που 

είναι µέρος της συµφωνίας, άµεσα ή έµµεσα, τα 

δικαιώµατα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στην  

υποπαράγραφο (α) . 
   
  (γ)  επιχειρήσεις επί των οποίων η επιχείρηση που 

αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) έχει, άµεσα ή 

έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που 

παρατίθενται στην υποπαράγραφο (α). 
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  (δ)  επιχειρήσεις επί των οποίων κάποιο από τα µέρη 

της  συµφωνίας µαζί µε µία ή περισσότερες από τις  

επιχειρήσεις που αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους    (α), (β) ή (γ) ή επί των οποίων 

δύο ή περισσότερες από   αυτές έχουν από κοινού 

τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες   που αναφέρονται 

στην υποπαράγραφο (α) . 
   
  (ε)  επιχειρήσεις επί των οποίων τα δικαιώµατα ή οι  

εξουσίες που παρατίθενται στην υποπαράγραφο 

(α)  κατέχονται από κοινού: 
  
  (i) από µέρη της συµφωνίας ή από τις αντίστοιχες  

συνδεδεµένες µε αυτές επιχειρήσεις που  

αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) έως 

(δ) ή 

(ii) από ένα ή περισσότερα µέρη της συµφωνίας ή 

µία ή   περισσότερες από τις συνδεδεµένες µε 

αυτά επιχειρήσεις που αναφέρονται στις  

υποπαραγράφους (α) έως (δ), και ένα ή  

περισσότερα τρίτα µέρη· 
  
 «σχετική αγορά» σηµαίνει την οικεία αγορά προϊόντος και την 

γεωγραφική αγορά στην οποία ανήκουν τα προϊόντα τα οποία 

αποτελούν αντικείµενο µιας συµφωνίας εξειδίκευσης. 
  
 «υποχρέωση αποκλειστικής αγοράς» σηµαίνει την υποχρέωση 

αγοράς του προϊόντος στο  οποίο αναφέρεται η συµφωνία 

εξειδίκευσης  µόνο από τη συµβαλλόµενη επιχείρηση που 

συµφωνεί να το προµηθεύει· 
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 «υποχρέωση αποκλειστικής προµήθειας» σηµαίνει την 

υποχρέωση µη εφοδιασµού ανταγωνιζόµενων  επιχειρήσεων, οι 

οποίες δεν µετέχουν στη συµφωνία, µε το προϊόν στο οποίο 

αναφέρεται η συµφωνία εξειδίκευσης. 
  
Εξαιρέσεις 

που αφορούν τις 

συµφωνίες 

εξειδίκευσης. 

3.-(1) Σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του Νόµου και 

υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος ∆ιατάγµατος, 

το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του Νόµου κηρύσσεται ανεφάρµοστο 

στις ακόλουθες συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων και αφορούν τους όρους υπό τους 

οποίους οι επιχειρήσεις αυτές ειδικεύονται στην παραγωγή 

προϊόντων: 
   
  (α)  συµφωνίες αµοιβαίας εξειδίκευσης · ή 
   
  (β)  συµφωνίες κοινής παραγωγής · ή 
   
  (γ)  συµφωνίες µονοµερούς εξειδίκευσης. 
   
  Νοείται ότι η εν λόγω εξαίρεση εφαρµόζεται στο βαθµό 

που τέτοιου είδους συµφωνίες εξειδίκευσης περιλαµβάνουν 

περιορισµούς του ανταγωνισµού που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του Νόµου. 
   
      (2) Η προβλεπόµενη στην υποπαράγραφο (1) εξαίρεση 

εφαρµόζεται επίσης όσον αφορά διατάξεις συµφωνιών 

εξειδίκευσης οι οποίες δεν αποτελούν µεν πρωταρχικό 

αντικείµενο τέτοιων συµφωνιών αλλά συνδέονται άµεσα µε την 

εφαρµογή τους και είναι αναγκαίες για αυτή όπως οι συµφωνίες 

που αφορούν την εκχώρηση ή τη χρήση δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας· 
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      (3) Η προβλεπόµενη στην υποπαράγραφο (1) εξαίρεση δεν 

εφαρµόζεται, σε διατάξεις που έχουν τον ίδιο σκοπό όπως και οι 

περιορισµοί του ανταγωνισµού που απαριθµούνται στην 

υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 6. 
  
∆ιακανονισµοί 

αγορών και 

εµπορίας. 

4. Η εξαίρεση που προβλέπεται στη παράγραφο 3 εφαρµόζεται 

επίσης όταν: 

   
  (α)  τα µέρη αποδέχονται την υποχρέωση 

αποκλειστικής αγοράς ή /και αποκλειστικής 

προµήθειας στα πλαίσια συµφωνίας µονοµερούς ή 

αµοιβαίας εξειδίκευσης ή  συµφωνίας κοινής 

παραγωγής· ή 
   
  (β)  τα µέρη δεν πωλούν ανεξάρτητα τα προϊόντα που  

αποτελούν το αντικείµενο της συµφωνίας 

εξειδίκευσης, αλλά προβλέπουν την κοινή διανοµή 

ή συµφωνούν να  οριστεί τρίτος διανοµέας σε 

αποκλειστική βάση ή µη  αποκλειστική βάση στα 

πλαίσια συµφωνίας κοινής  παραγωγής, υπό τον 

όρο ότι το τρίτο µέρος δεν είναι ανταγωνιζόµενη 

επιχείρηση.  
  
Ανώτατο όριο 

µεριδίου αγοράς. 
5. Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 εφαρµόζεται 

µε την προϋπόθεση ότι οι µετέχουσες επιχειρήσεις δεν 

διαθέτουν συνδυασµένο µερίδιο αγοράς το οποίο υπερβαίνει το 

20% της σχετικής αγοράς. 
  
Συµφωνίες µη 

καλυπτόµενες 

από την 

εξαίρεση. 

6.-(1) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 δεν 

εφαρµόζεται για τις συµφωνίες οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, 

µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες που 

υπόκεινται στον έλεγχο των µερών, έχουν ως αντικείµενο- 
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  (α)  τον καθορισµό προσυµφωνηµένων τιµών κατά την 

πώληση των προϊόντων σε τρίτους.  ή 
   
  (β)  τον περιορισµό του ορίου παραγωγής ή 

πωλήσεων. ή 
   
  (γ)  τον καταµερισµό των αγορών ή της πελατείας. 
   
      (2) Η υποπαράγραφος (1) δεν εφαρµόζεται σε: 
  
  (α)  διατάξεις που αφορούν τη  συµφωνηθείσα 

ποσότητα προϊόντων στα πλαίσια συµφωνιών 

µονοµερούς ή αµοιβαίας εξειδίκευσης, ή τον 

καθορισµό της παραγωγικής ικανότητας και του 

όγκου παραγωγής της κοινής επιχείρησης 

παραγωγής στα πλαίσια συµφωνίας κοινής 

παραγωγής. 
   
  (β)  τον προσδιορισµό στόχων για τις πωλήσεις και τον 

καθορισµό, από µια κοινή επιχείρηση παραγωγής, 

των τιµών οι οποίες εφαρµόζονται έναντι των 

άµεσων πελατών της δυνάµει της υποπαραγράφου 

(β) της παραγράφου 4. 
   
Εφαρµογή του 

ανωτάτου ορίου 

µεριδίου αγοράς. 

7.-(1) Για την εφαρµογή του περιορισµού που προβλέπεται 

στην παράγραφο 5 για το µερίδιο αγοράς εφαρµόζονται τα 

ακόλουθα: 
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  (α)  το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση την αξία 

των πωλήσεων στην αγορά.  εάν δεν υπάρχουν 

στοιχεία για την αξία των πωλήσεων στην αγορά, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις που 

βασίζονται σε άλλες   αξιόπιστες πληροφορίες της 

αγοράς, συµπεριλαµβα-νοµένου του όγκου των 

πωλήσεων στην αγορά, για να καθοριστεί το 

µερίδιο αγοράς της εν λόγω επιχείρησης. 
   
  (β)  το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται βάσει στοιχείων 

που αφορούν το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. 
   
  (γ)  το µερίδιο αγοράς που κατέχουν οι συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στην υπο-υπο  

παράγραφο (ε) της ερµηνείας του όρου 

«συνδεδεµένες   επιχειρήσεις» στην παράγραφο 2, 

κατανέµεται ισοµερώς σε κάθε επιχείρηση που 

διαθέτει τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που 

αναγράφονται στην υπο-υποπαράγραφο (α) της 

ίδιας ερµηνείας. 
   
      (2) Εάν το µερίδιο αγοράς που προβλέπεται στην 

παράγραφο 5 δεν υπερβαίνει αρχικά το 20% αλλά αργότερα 

υπερβαίνει το όριο αυτό όχι όµως το 25%, η εξαίρεση που 

προβλέπεται στη παράγραφο 3 εξακολουθεί να ισχύει για 

διάστηµα δύο συναπτών ηµερολογιακών ετών µετά το έτος κατά 

το οποίο σηµειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου 

του 20%. 
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      (3) Εάν το µερίδιο αγοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 

5 δεν υπερβαίνει αρχικά το 20%, αλλά αργότερα υπερβαίνει το 

25%, η εξαίρεση της παραγράφου 3 εξακολουθεί να ισχύει για 

ένα ηµερολογιακό έτος µετά το έτος κατά το οποίο σηµειώθηκε 

για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 25%. 
  
      (4) Ο συνδυασµός του ευεργετήµατος των υποπαραγράφων 

(2) και (3) δεν µπορεί να υπερβαίνει περίοδο δύο 

ηµερολογιακών ετών. 
  
Άρση του 

ευεργετήµατος 

του ∆ιατάγµατος 

από την 

Επιτροπή. 

8. Η Επιτροπή δύναται να άρει το ευεργέτηµα της εφαρµογής 

του παρόντος ∆ιατάγµατος εφόσον µε δική της πρωτοβουλία ή 

κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νοµικού προσώπου που 

επικαλείται έννοµο συµφέρον, διαπιστώσει, σε συγκεκριµένη 

περίπτωση, ότι µια συµφωνία στην οποία εφαρµόζεται η 

εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 παράγει 

εντούτοις αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται από το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του Νόµου, ιδίως 

όταν: 
   
  (α)  η συµφωνία δεν αποδίδει αξιοσηµείωτα 

αποτελέσµατα όσον αφορά την ορθολογική 

οργάνωση ή δεν εξασφαλίζει στους καταναλωτές 

δίκαιο τµήµα από το όφελος που προκύπτει· ή 
   
  (β)  τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείµενο της 

εξειδίκευσης δεν αποτελούν στην αγορά της 

∆ηµοκρατίας ή σε σηµαντικό τµήµα της αντικείµενο 

πραγµατικού ανταγωνισµού από όµοια προϊόντα ή  

προϊόντα τα οποία οι καταναλωτές θεωρούν 

οµοειδή λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιµής 

τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. 
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Επίσηµη 

Εφηµερίδα,  

Παράρτηµα  

Τρίτο (Ι): 

24.1.1997 

9. Η απαγόρευση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 

4 του Νόµου κηρύσσεται ανεφάρµοστη µέχρι τις 30 Ιουνίου του 

2002 για τις συµφωνίες οι οποίες ισχύουν ήδη από τις 30 

∆εκεµβρίου και οι οποίες δεν πληρούν µεν τις προϋποθέσεις 

απαλλαγής βάσει του παρόντος ∆ιατάγµατος αλλά πληρούν τις 

προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του περί Εξαιρέσεων κατά 

Κατηγορίες (Συµφωνίες Εξειδίκευσης) ∆ιατάγµατος του 1997.    

   
Κατάργηση 

∆ιατάγµατος. 

Επίσηµη 

Εφηµερίδα,  

Παράρτηµα  

Τρίτο (Ι): 

24.1.1997 

10. Με τη δηµοσίευση του παρόντος ∆ιατάγµατος στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας καταργείται το περί Εξαιρέσεων 

κατά Κατηγορίες (Συµφωνίες Εξειδίκευσης) ∆ιάταγµα του 1997. 
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