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Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                       Κ.∆.Π. 211/97 
Αρ. 3168, 18.7.97 
 
 
 
 
Αριθµός 211 
 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 207 του 1989) 

 
 
 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 5(2) 
 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ’αυτό µε βάση 

το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου του 

1989, εκδίδει το παρόν ∆ιάταγµα. 

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

(Συµφωνίες, Αποφάσεις και Εναρµονισµένες Πρακτικές µεταξύ Ναυτιλιακών 

Μεταφορέων Τακτικών Γραµµών – Κοινοπραξίες) ∆ιάταγµα του 1997. 

 2. Στο παρόν ∆ιάταγµα εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 

«ανεξάρτητη διαµόρφωση των ναύλων» σηµαίνει το δικαίωµα µέλους ναυτιλιακής 

διάσκεψης να προσφέρει κατά περίπτωση ναύλους για εµπορεύµατα που 

διαφέρουν από εκείνους που καθορίζονται από τη ναυτιλιακή διάσκεψη, υπό τον 

όρο ότι παρέχει σχετική γνωστοποίηση στα άλλα µέλη της ναυτιλιακής διάσκεψης· 

 «∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

 «διευθέτηση παροχής υπηρεσιών» σηµαίνει τη συµβατική διευθέτηση που 

συνάπτεται µεταξύ ενός ή περισσότερων χρηστών µεταφορικών υπηρεσιών και 

µιας κοινοπραξίας ή ενός µεµονωµένου µέλους της βάσει της οποίας ο χρήστης, σε 

αντάλλαγµα δέσµευσής του να αναθέσει στην εν λόγω κοινοπραξία ή το 

µεµονωµένο µέλος της τη µεταφορά ορισµένης ποσότητας εµπορευµάτων µέσα σε 

δεδοµένο χρονικό διάστηµα, λαµβάνει από την κοινοπραξία ή το µεµονωµένο 

µέλος τη δέσµευση για παροχή υπηρεσιών καθορισµένης και εξατοµικευµένης 

ποιότητας που είναι ειδικά προσαρµοσµένες στις ανάγκες του· 

 «κοινοπραξία» σηµαίνει µια συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ δύο τουλάχιστο 

ναυτιλιακών µεταφορέων που εκτελούν τακτικά δροµολόγια διεθνών θαλάσσιων 

µεταφορών αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων, κυρίως µέσω 

εµπορευµατοκιβωτίων, που αφορά συγκεκριµένη γραµµή µε αντικειµενικό σκοπό 

την καθιέρωση µορφών συνεργασίας για την συνεκµετάλλευση υπηρεσίας 

θαλάσσιας µεταφοράς προς βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών, τις οποίες θα 

παρείχε µεµονωµένα µη υπαρχούσης κοινοπραξίας το κάθε µέλος της, για να 

επιτευχθεί εξορθολογισµός των δραστηριοτήτων τους µέσω διευθετήσεων 

τεχνικού, λειτουργικού ή/και εµπορικού χαρακτήρα µε εξαίρεση τον καθορισµό των 

ναύλων. 

207 του 1989. 
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 «τακτική γραµµή θαλάσσιας µεταφοράς» σηµαίνει τη µεταφορά εµπορευµάτων 

που πραγµατοποιείται τακτικά µέσω συγκεκριµένου δροµολογίου ή δροµολογίων 

µεταξύ λιµένων και σύµφωνα µε ωράρια και ηµεροµηνίες που αναγγέλλονται εκ 

των προτέρων και η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµη και περιστασιακά από 

οποιοδήποτε χρήστη επ΄ αµοιβή· 

«χρήστης» σηµαίνει κάθε επιχείρηση (π.χ. ναυλωτή, παραλήπτη, αποστολέα 

κ.λ.π.), η οποία έχει συνάψει ή έχει εκδηλώσει την πρόθεση σύναψης συµφωνίας 

για τη µεταφορά εµπορευµάτων µε κοινοπραξία (ή µέλος της) ή µε οποιαδήποτε 

ένωση ναυλωτών. 

 3. Το παρόν ∆ιάταγµα εφαρµόζεται στις κοινοπραξίες µόνο στο βαθµό που 

εκτελούν τακτικές γραµµές διεθνών θαλάσσιων µεταφορών από ή προς ένα ή 

περισσότερους λιµένες της ∆ηµοκρατίας. 

 4.− (1) ∆υνάµει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του Νόµου και υπό 

την επιφύλαξη των όρων και υποχρεώσεων που θεσπίζονται στο παρόν ∆ιάταγµα, 

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

δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην υποπαράγραφο (2) και οι οποίες 

σχετίζονται µε τις συµφωνίες σύστασης κοινοπραξιών, όπως αυτές καθορίζονται 

στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

  (2) Η εξαίρεση καλύπτει µόνο τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

   (α) Τη συνεκµετάλλευση τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών που 

περιλαµβάνει αποκλειστικά τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

(i)   το συντονισµό ή/και τον κοινό καθορισµό των ωραρίων των 

ταξιδιών, καθώς και τον προσδιορισµό των ενδιάµεσων 

λιµένων,  

(ιι) την ανταλλαγή, την πώληση ή την αµοιβαία νάυλωση χώρου ή 

θέσεων εµπορευµατοκιβωτίων στα πλοία, 

(ιιι) τη συνεκµετάλλευση µε τη µορφή κοινοπραξίας (pooling) πλοίων 

ή/και λιµενικών εγκαταστάσεων, 

(ιv) τη χρήση ενός ή περισσοτέρων γραφείων κοινής εκµετάλλευσης,  

(v) την προσφορά εµπορευµατοκιβωτίων, αµαξωµάτων και άλλου 

εξοπλισµού ή/και συµβάσεων εκµίσθωσης, µίσθωσης ή αγοράς 

του εξοπλισµού αυτού, 

(vi) τη χρησιµοποίηση συστήµατος ανταλλαγής ηλεκτρονικών 

δεδοµένων ή/και συστήµατος κοινής τεκµηρίωσης· 

  (β) προσωρινές προσαρµογές χωρητικότητας· 

  (γ) τη συνεκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση από κοινού λιµενικών 

τερµατικών σταθµών και τις συναφείς µε τους σταθµούς αυτούς 

υπηρεσίες (όπως π.χ. τις υπηρεσίες φόρτωσης σε φορτηγίδες ή τις 

υπηρεσίες στοιβασίας)· 

  (δ) τη συµµετοχή σε ένα ή περισσότερα κοινά ταµεία συνεκµετάλλευσης: 

Πεδίο εφαρµογής. 
 
 
 
 
Εξαιρούµενες 
συµφωνίες. 
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   ταµείο χωρητικότητας, εσόδων ή καθαρών εσόδων· 

  (ε) την ενάσκηση από κοινού των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει η 

κοινοπραξία στη ναυτιλιακή διάσκεψη εντός της οποίας τα µέλη της 

ασκούν δραστηριότητες, στο βαθµό που η ψηφοφορία αναφορικά µε 

την οποία ασκούνται από κοινού τα προαναφερόµενα δικαιώµατα 

ψήφου σχετίζεται µε τις δραστηριότητες της κοινοπραξίας καθαυτές· 

  (στ) την ύπαρξη υποδοµών κοινής εµπορίας ή/και την έκδοση κοινής 

φορτωτικής· 

(ζ) οποιαδήποτε άλλη συναφή δραστηριότητα µε αυτές που 

αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (στ), η οποία είναι απαραίτητη για 

την εφαρµογή τους. 

 5. Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 δεν εφαρµόζεται σε 

κοινοπραξία η οποία περιέχει διευθετήσεις σχετικά µε τη µη χρησιµοποίηση της 

υφιστάµενης χωρητικότητας, βάσει των οποίων οι ναυτιλιακές εταιρείες που 

συµµετέχουν στην κοινοπραξία αποφεύγουν να χρησιµοποιήσουν ορισµένο 

ποσοστό της χωρητικότητας των πλοίων που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της 

κοινοπραξίας.  

 6. Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 ισχύει µόνο αν πληρούνται 

µία ή περισσότερες από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:  

(α) Να επικρατεί µεταξύ των µελών της ναυτιλιακής διάσκεψης, στο 

πλαίσιο της οποίας ασκεί δραστηριότητες η κοινοπραξία, 

αποτελεσµατικός ανταγωνισµός σε θέµατα ναύλων λόγω του ότι τα 

µέλη της ρητά εξουσιοδοτούνται από τη συµφωνία σύστασης της 

ναυτιλιακής διάσκεψης, βάσει νοµοθετικής ή άλλης υποχρέωσης, να 

εφαρµόζουν ανεξάρτητη διαµόρφωση ναύλων αναφορικά µε τα 

ναύλα που καθορίζονται από τη ναυτιλιακή διάσκεψη· 

(β) να επικρατεί στο χώρο της ναυτιλιακής διάσκεψης, στο πλαίσιο της 

οποίας ασκεί δραστηριότητες ή κοινοπραξία, επαρκής βαθµός 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού µεταξύ των µελών της διάσκεψης σε 

θέµατα παροχής υπηρεσιών, λόγω του ότι µε τη συµφωνία για τη 

διάσκεψη επιτρέπεται ρητά στην κοινοπραξία η διευθέτηση παροχής 

δικών της υπηρεσιών, όποια και αν είναι η φύση των υπηρεσιών 

αυτών, σχετικά µε τη συχνότητα και την ποιότητα των 

προσφερόµενων υπηρεσιών µεταφοράς, καθώς και ελεύθερης 

προσαρµογής των προσφερόµενων υπηρεσιών, ανά πάσα στιγµή, 

ούτως ώστε να υπάρχει ανταπόκριση στα συγκεκριµένα αιτήµατα 

των χρηστών· 

(γ) να εκτίθενται τα µέλη της κοινοπραξίας σε αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό, πραγµατικό ή δυνητικό, που προέρχεται από 

ναυτιλιακούς µεταφορείς µή µέλη της κοινοπραξίας, ανεξάρτητα αν 

 
Μη 
χρησιµοποίηση 
της 
χωρητικότητας 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προϋποθέσεις 
στην εφαρµογή 
της εξαίρεσης 
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λειτουργεί ή όχι ναυτιλιακή διάσκεψη για το συγκεκριµένο εµπορικό 

τοµέα. 

7.− (1) Για να χορηγηθεί σε µια κοινοπραξία το ευεργέτηµα της προβλεπόµενης 

στην παράγραφο 4 εξαίρεσης, πρέπει η κοινοπραξία αυτή να κατέχει στις σειρές 

λιµένων που εξυπηρετεί µερίδιο αγοράς µικρότερο του 30% της απευθείας 

µεταφοράς υπολογιζόµενης σε ποσότητα µεταφερόµενων εµπορευµάτων (τόνοι 

φορτίου ή ισοδύναµων µονάδων 20 ποδών – ΤΕU), όταν λειτουργεί στο πλαίσιο 

ναυτιλιακής διάσκεψης και µικρότερο του 35% όταν λειτουργεί εκτός ναυτιλιακής 

διάσκεψης. 

  (2) Η εξαίρεση της παραγράφου 4 εξακολουθεί να εφαρµόζεται όταν, για δύο 

συνεχή ηµερολογιακά έτη, δεν σηµειώνεται υπέρβαση µεγαλύτερη του 10% στο 

µερίδιο µεταφορικών υπηρεσιών που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (1). 

  (3) ΄Οταν σηµειωθεί υπέρβαση των ορίων που ορίζονται στις 

υποπαραγράφους (1) και (2), η προβλεπόµενη στην παράγραφο 4 εξαίρεση 

εξακολουθεί να εφαρµόζεται για περίοδο έξι µηνών από τη λήξη του ηµερολογιακού 

έτους κατά τη διάρκεια του οποίου σηµειώθηκε η υπέρβαση.  Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται σε δώδεκα µήνες, αν η υπέρβαση αποδίδεται σε απερχόµενο 

ναυτιλιακό µεταφορέα µη µέλος της κοινοπραξίας. 

 8 (1) ∆ικαιούνται επίσης του ευεργετήµατος της προβλεπόµενης στις 

παραγράφους 4 και 11 εξαίρεσης οι κοινοπραξίες που κατέχουν µερίδιο 

µεταφορικών υπηρεσιών µεγαλύτερο του οριζόµενου στην παράγραφο 7 ορίου 

χωρίς ωστόσο αυτό να υπερβαίνει το 50% της απευθείας µεταφοράς, υπό τον όρο 

ότι οι εν λόγω κοινοπραξίες γνωστοποιούνται στην Επιτροπή σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 18 του Νόµου και ότι η Επιτροπή δεν προβάλλει, εντός έξι 

µηνών, αντιρρήσεις για ατοµική εξαίρεση. 

 (2) Η προθεσµία των έξι µηνών υπολογίζεται από την ηµέρα παραλαβής της 

γνωστοποίησης εκ µέρους της Επιτροπής.  Ωστόσο, όταν η γνωστοποίηση 

αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή, η προθεσµία αυτή αρχίζει να υπολογίζεται από 

την ηµεροµηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδροµείου αποστολής. 

 (3) Η υποπαράγραφος (1) εφαρµόζεται  µόνο αν-  

(α) Η γνωστοποίηση ή η συνοδευτική αλληλογραφία περιέχει ρητή 

αναφορά στην παρούσα παράγραφο, και 

(β) τα πληροφοριακά στοιχεία της γνωστοποίησης είναι πλήρη και 

ανταποκρίνονται στα πραγµατικά περιστατικά. 

  (4) ΄Οσον αφορά τις συµφωνίες που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί πριν την 

έναρξη ισχύος του παρόντος ∆ιατάγµατος, µπορεί να γίνει επίκληση των διατάξεων 

της υποπαραγράφου (1) σε αλληλογραφία προς την Επιτροπή στην οποία θα 

γίνεται µνεία της γνωστοποίησης καθώς και ρητή αναφορά στην παρούσα 

παράγραφο.  Οι διατάξεις των υποπαραγράφων (2) και (3) (β) εφαρµόζονται 

τηρουµένων των αναλογιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιαδικασία 
αντιρρήσεων. 
 
 
 

 
Πρόσθετες 
προϋποθέσεις 
στην εφαρµογή 
της εξαίρεσης. 
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 (5) Η Επιτροπή µπορεί να προβάλει αντίρρηση στην εξαίρεση. 

 (6) Η Επιτροπή µπορεί να άρει ανά πάσα στιγµή την αντίρρηση για 

χορήγηση εξαίρεσης. 

 (7) Αν η αντίρρηση αρθεί διότι οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις απέδειξαν ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Νόµου, η εξαίρεση ισχύει από την 

ηµεροµηνία της γνωστοποίησης. 

(8) Αν η αντίρρηση αρθεί διότι οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις 

τροποποίησαν τη συµφωνία, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 

του Νόµου, η εξαίρεση ισχύει από την ηµεροµηνία που τέθηκαν σε ισχύ οι 

τροποποιήσεις.  

 9. Το ευεργέτηµα της εξαίρεσης που προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 11 

διέπεται από τους ακόλουθους πρόσθετους όρους: 

(α) Η κοινοπραξία οφείλει να παρέχει σε καθένα από τα µέλη της τη 

δυνατότητα να προσφέρει, συνάπτοντας µεµονωµένες συµβάσεις, 

τις δικές του διευθετήσεις παροχής υπηρεσιών· 

(β) η συµφωνία σύστασης της κοινοπραξίας πρέπει να παρέχει στους 

ναυτιλιακούς µεταφορείς-µέλη της το δικαίωµα να εγκαταλείπουν την 

κοινοπραξία χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο να τους επιβληθεί 

οποιαδήποτε χρηµατική ή άλλη κύρωση, όπως ιδίως υποχρεωτική 

παύση των µεταφορικών δραστηριοτήτων τους στο σχετικό 

δροµολόγιο σε συνδυασµό ή όχι µε τη δυνατότητα να επαναλάβουν 

τις δραστηριότητες τους µετά τη λήξη ορισµένου χρονικού 

διαστήµατος.  Το δικαίωµα αυτό συναρτάται µε τη χορήγηση 

προθεσµίας καταγγελίας 6 µηνών κατ΄ ανώτατο όριο, που θα µπορεί 

να ισχύσει έπειτα από παρέλευση αρχικής περιόδου 18 µηνών η 

οποία αρχίζει να τρέχει από της ενάρξεως ισχύος της συµφωνίας: 

 Νοείται ότι για κοινοπραξία προηγµένης ολοκλήρωσης που 

λειτουργεί βάσει συστήµατος κοινού ταµείου αποτελεσµάτων ή/και 

συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό επίπεδο επενδύσεων λόγω της 

αγοράς ή της ναύλωσης πλοίων από τα µέλη της ειδικά για τη 

σύστασή της, η ανώτατη διάρκεια της προθεσµίας καταγγελίας είναι 

6 µήνες και µπορεί να ισχύσει έπειτα από παρέλευση αρχικής 

περιόδου 30 µηνών η οποία αρχίζει να τρέχει από της ενάρξεως 

ισχύος της συµφωνίας· 

(γ) όταν η κοινοπραξία λειτουργεί µε κοινές υποδοµές εµπορίας, πρέπει 

να παρέχεται σε κάθε µέλος της κοινοπραξίας η ευχέρεια να 

εφαρµόζει ανεξάρτητες τιµές εµπορίας, χωρίς να διατρέχει τον 

κίνδυνο να του επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση, υπό τον όρο ότι 

προβλέπεται προθεσµία καταγγελίας έξι µηνών κατ’  ανώτατο όριο· 

 
 
 
Πρόσθετοι όροι 
στην εφαρµογή 

της εξαίρεσης. 
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(δ) ούτε η κοινοπραξία, ούτε και οι ναυτιλιακοί µεταφορείς που 

συµµετέχουν ως µέλη στην κοινοπραξία επιτρέπεται να προκαλούν, 

στο πλαίσιο της αγοράς της ∆ηµοκρατίας, ζηµία σε ορισµένους 

λιµένες, χρήστες ή µεταφορείς επιβάλλοντας για τη µεταφορά 

ταυτόσηµων εµπορευµάτων στη γεωγραφική περιοχή που 

καλύπτεται από τη συµφωνία ναύλους και όρους που διαφέρουν 

ανάλογα µε τη χώρα καταγωγής ή προορισµού ή ανάλογα µε το 

λιµένα φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εκτός αν οι προαναφερθέντες 

ναύλοι ή όροι δύνανται να δικαιολογηθούν από οικονοµική άποψη. 

10. Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 συνοδεύεται από τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις: 

(α) ∆ιεξάγονται πραγµατικές και ουσιαστικές διαβουλεύσεις µεταξύ των 

χρηστών ή των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων αφενός, και 

της κοινοπραξίας αφετέρου, µε σκοπό την εξεύρεση λύσεων για όλα 

τα σηµαντικά ζητήµατα, εκτός εκείνων που έχουν καθαρά 

διεκπεραιωτικό χαρακτήρα ήσσονος σηµασίας, που σχετίζονται µε 

τους όρους και την ποιότητα των τακτικών υπηρεσιών θαλάσσιων 

µεταφορών που προσφέρουν η κοινοπραξία ή τα µέλη της· οι 

διαβουλεύσεις αυτές διεξάγονται οποτεδήποτε µετά από αίτηση 

οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα µέρη· αυτές 

πραγµατοποιούνται πριν από την έναρξη εφαρµογής των µέτρων 

που αποτελούν το αντικείµενο τους, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας· όταν για λόγους ανωτέρας βίας, τα µέλη της 

κοινοπραξίας είναι υποχρεωµένα να εφαρµόσουν απόφαση πριν 

από τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων, οι διαβουλεύσεις, αν 

ζητήθηκε να γίνουν, οφείλουν να πραγµατοποιούνται εντός 

προθεσµίας 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής 

της σχετικής αίτησης· µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της 

προαναφερθείσας ανωτέρας βίας της οποίας θα πρέπει να γίνει 

σχετική µνεία στη γνωστοποίηση που αναγγέλλει το µέτρο, δεν 

εκδίδεται καµία δηµόσια ανακοίνωση αναφορικά µε το µέτρο πριν 

από τη διεξαγωγή των εν λόγω διαβουλεύσεων· οι διαβουλεύσεις 

αυτές αποτελούν διαδικασία που περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

(ι) η κοινοπραξία γνωστοποιεί στο άλλο µέρος εγγράφως αναλυτικά 

στοιχεία σχετικά µε το θέµα που αποτελεί αντικείµενο των 

διαβουλεύσεων, πριν από τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων 

αυτών· 

(ιι) πραγµατοποιείται ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των 

ενδιαφερόµενων µερών, είτε εγγράφως, είτε µέσω της 

διεξαγωγής συνεδριάσεων, είτε και µε τους δύο τρόπους, κατά 

 
 
Υποχρεώσεις 
που 
συνοδεύουν 
την εξαίρεση 
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την οποία οι εκπρόσωποι των ναυτιλιακών µεταφορέων που 

συµµετέχουν ως µέλη στην κοινοπραξία και οι αντίστοιχοι 

εκπρόσωποι των χρηστών που θα συµµετάσχουν 

εξουσιοδοτούνται να καταλήξουν σε κοινές απόψεις· τα µέρη 

καταβάλλουν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να το 

πετύχουν· 

(ιιι) όταν δεν είναι δυνατόν να διατυπωθεί καµία κοινή άποψη, παρά 

τις προσπάθειες που κατέβαλαν αµφότερα τα µέρη, η διαφωνία 

οφείλει να αναγνωρίζεται και να γνωστοποιείται δηµόσια· το κάθε 

µέρος δύναται να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την ύπαρξη της 

εν λόγω διαφωνίας· 

(iv) εύλογη προθεσµία για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων 

δύναται να καθορίζεται, αν αυτό είναι δυνατό, έπειτα από κοινή 

συµφωνία αµφοτέρων των µερών· η εν λόγω προθεσµία δεν 

µπορεί να είναι µικρότερη από ένα µήνα, εκτός σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις ή κατόπιν συµφωνίας των µερών· 

(β) οι όροι των υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών που προσφέρουν η 

κοινοπραξία και τα µέλη της, συµπεριλαµβανοµένων των όρων που 

σχετίζονται µε την ποιότητα των εν λόγω υπηρεσιών, και κάθε 

σχετική τροποποίηση που τις αφορά τίθενται, µετά από αίτηση, στη 

διάθεση των χρηστών έναντι λογικής τιµής ή είναι διαθέσιµοι για να 

τους συµβουλεύονται οποτεδήποτε οι χρήστες, χωρίς επιβάρυνση, 

στα γραφεία των ναυτιλιακών µεταφορέων που είναι µέλη της 

κοινοπραξίας ή της ίδιας της κοινοπραξίας, καθώς και στο γραφείο 

των πρακτόρων τους· 

(γ) οι διαιτητικές αποφάσεις και συστάσεις των µεσολαβητών που έχουν 

γίνει δεκτές από τα µέρη, µε τις οποίες διευθετούνται οι διαφωνίες 

αναφορικά µε τις πρακτικές των κοινοπραξιών τις οποίες αφορά το 

παρόν ∆ιάταγµα, γνωστοποιούνται πάραυτα από την κοινοπραξία 

στην Επιτροπή· 

(δ) κάθε κοινοπραξία που επιθυµεί να επικαλεστεί την εφαρµογή των 

διατάξεων του παρόντος ∆ιατάγµατος οφείλει να είναι ανά πάσα 

στιγµή σε θέση να καταδείξει, έπειτα από απλό αίτηµα της 

Επιτροπής, τηρώντας προθεσµία προειδοποίησης τουλάχιστον ενός 

µηνός και η οποία καθορίζεται από την Επιτροπή σε συνάρτηση µε 

τις συγκεκριµένες συνθήκες, ότι πληροί τους όρους και τις 

υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τις παραγράφους 6 έως 9 και τις 

υποπαραγράφους (α) και (β) της παρούσας παραγράφου και να 

υποβάλει στην Επιτροπή εντός της προθεσµίας αυτής, τη σχετική 

συµφωνία σύστασης κοινοπραξίας. 
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 11. Συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές µεταξύ αφενός των 

χρηστών ή των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων και αφετέρου µιας 

κοινοπραξίας που έχει τύχει του ευεργετήµατος της εξαίρεσης που προβλέπεται 

στην παράγραφο 4, οι οποίες αφορούν τους όρους καθώς και την ποιότητα των 

υπηρεσιών τακτικών γραµµών µεταφοράς που προσφέρει η κοινοπραξία, καθώς 

και γενικότερα θέµατα που συνδέονται µε τις υπηρεσίες αυτές, εξαιρούνται από την 

απαγόρευση του άρθρου 4 του Νόµου, εφόσον απορρέουν από τις διαβουλεύσεις 

που προβλέπονται στην παράγραφο 10(α). 

 12. (1) Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ’  εφαρµογή των παραγράφων 8 και 

10(δ), µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται 

από το παρόν ∆ιάταγµα. 

 (2) Η Επιτροπή και η Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας 

Καταναλωτών του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού καθώς και οι 

µόνιµοι και λοιποί υπάλληλοί τους υποχρεούνται να µην κοινολογούν τις 

πληροφορίες που συνέλεξαν κατ’  εφαρµογή του παρόντος ∆ιατάγµατος και οι 

οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο. 

(3) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων (1) και (2) δεν απαγορεύουν τη 

δηµοσίευση γενικού χαρακτήρα πληροφοριών ή µελετών που δεν περιέχουν 

ατοµικά πληροφοριακά στοιχεία για τις επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων. 

 13. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει το ευεργέτηµα της εφαρµογής 

του παρόντος ∆ιατάγµατος αν διαπιστώσει ότι κάποια συµφωνία, απόφαση ή 

εναρµονισµένη πρακτική που εξαιρείται βάσει των διατάξεων του παρόντος 

∆ιατάγµατος έχει ωστόσο, σε συγκεκριµένη περίπτωση, ορισµένες επιπτώσεις που 

δεν συµβιβάζονται µε τους όρους που προβλέπονται από  το άρθρο 5 του Νόµου ή 

που απαγορεύονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Νόµου και ιδίως όταν- 

(α) Ο ανταγωνισµός που επικρατεί σε συγκεκριµένο δροµολόγιο εκτός 

της ναυτιλιακής διάσκεψης στο πλαίσιο της οποίας ασκεί 

δραστηριότητες η κοινοπραξία ή εκτός συγκεκριµένης κοινοπραξίας, 

δεν είναι πραγµατικός· 

(β) κάποια κοινοπραξία δεν τηρεί, κατ’  εξακολούθηση, τις υποχρεώσεις 

που προβλέπονται από την παράγραφο 10 του παρόντος 

∆ιατάγµατος· 

(γ) µια κοινοπραξία υιοθετεί συµπεριφορά που παράγει αποτελέσµατα 

ασυµβίβαστα µε το άρθρο 6 του Νόµου· 

(δ) οι επιπτώσεις αυτές οφείλονται σε διαιτητική απόφαση. 

 

   

Εξαίρεση των 
συµπράξεων 
µεταξύ 
χρηστών και 
κοινοπραξιών 
µε αντικείµενο 
την 
εκµετάλλευση 
τακτικών 
γραµµών 
θαλάσσιων 
µεταφορών. 
 
 
 
Πληροφορίες. 

Ανάκληση της 
εξαίρεσης κατά 
κατηγορία. 


