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Παρ. ΙΙΙ(Ι)       
ΑΡ. 3457, 15.12.2000 
 
Αριθµός 365 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ 

(ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2000) 

______________ 

 
∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 5(2) 

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

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

1989 µέχρι 2000, εκδίδει το παρόν ∆ιάταγµα. 

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

(Κάθετες Συµφωνίες και Εναρµονισµένες Πρακτικές) ∆ιάταγµα του 2000. 

    2.  (1)  Στο παρόν ∆ιάταγµα εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια- 

   «αγορά προϊόντων» περιλαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες που θεωρούνται 

εναλλάξιµα ή υποκατάστατα έναντι των αναφερόµενων στη σύµβαση αγαθών ή 

υπηρεσιών λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της χρήσης για την 

οποία προορίζονται⋅ 

    «αγοραστής» περιλαµβάνει την επιχείρηση η οποία πωλεί, βάσει συµβάσεως 

που εµπίπτει στο άρθρο 4(1) του Νόµου, αγαθά ή υπηρεσίες για λογαριασµό άλλης 

επιχείρησης⋅ 

    «ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις» σηµαίνει τους πραγµατικούς ή δυνητικούς 

προµηθευτές στην ίδια αγορά προϊόντων⋅ 

    «δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας» περιλαµβάνουν δικαιώµατα 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, συγγραφικά δικαιώµατα και συγγενή δικαιώµατα⋅ 

        «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού που 

συνιστάται δυνάµει του άρθρου 8 του Νόµου. 

        «κάθετη συµφωνία ή εναρµονισµένη πρακτική» σηµαίνει τη συµφωνία που 

συνάπτεται µεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, καθεµία εκ των οποίων 

δραστηριοποιείται για το σκοπό της συµφωνίας, σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας 

παραγωγής ή διανοµής και που αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα µέρη 

µπορούν να προµηθεύονται, να πωλούν ή να µεταπωλούν ορισµένα αγαθά ή 

υπηρεσίες⋅ 

         «κάθετος περιορισµός» σηµαίνει οποιοδήποτε περιορισµό του ανταγωνισµού 

που επιβάλλεται στα πλαίσια µιας κάθετης συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής 

και εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής τους εδαφίου (1) του άρθρου 4 του Νόµου⋅ 

         «Νόµος» σηµαίνει τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµους του 

1989 µέχρι 2000 και οποιοδήποτε νόµο τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς⋅ 

          «σύστηµα επιλεκτικής διανοµής» σηµαίνει το σύστηµα διανοµής στο οποίο ο 

προµηθευτής αναλαµβάνει να πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη 

σύµβαση, άµεσα ή έµµεσα, µόνο σε επιλεγµένους διανοµείς µε βάση καθορισµένα 

κριτήρια και εφόσον οι διανοµείς αυτοί αναλάβουν την υποχρέωση να µην πωλούν τα 

εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες σε µη εξουσιοδοτηµένους διανοµείς⋅ 
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           «τεχνογνωσία» σηµαίνει το σύνολο πρακτικών πληροφοριών µη 

κατοχυρωµένων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν από την εµπειρία και τις 

δοκιµές του προµηθευτή, οι οποίες είναι απόρρητες, ουσιώδεις και προσδιορίσιµες. 

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισµού- 

           «απόρρητη» θεωρείται η τεχνογνωσία, η οποία σαν σύνολο ή στη 

συγκεκριµένη διάταξη και συνδυασµό των στοιχείων της, δεν είναι γενικά γνωστή ή 

δεν είναι εύκολα προσβάσιµη⋅ 

       «ουσιώδης» θεωρείται η τεχνογνωσία η οποία περιλαµβάνει πληροφορίες οι 

οποίες είναι αναγκαίες στον αγοραστή για τη χρήση, πώληση ή µεταπώληση των 

αναφερόµενων στη σύµβαση αγαθών ή υπηρεσιών⋅ 

     «προσδιορίσιµη» θεωρείται η τεχνογνωσία η οποία περιγράφεται κατά τρόπο 

αρκετά διεξοδικό ώστε να είναι δυνατό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληροί τα κριτήρια 

του απόρρητου και του ουσιώδους⋅ 

    «υποχρέωση αποκλειστικής προµήθειας» σηµαίνει κάθε άµεση ή έµµεση 

υποχρέωση του προµηθευτή να πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται 

στη συµφωνία µόνο σε ένα αγοραστή µέσα στη ∆ηµοκρατία για συγκεκριµένη χρήση 

ή προς µεταπώληση⋅ 

      «υποχρέωση µη άσκησης ανταγωνισµού» σηµαίνει κάθε άµεση ή έµµεση 

υποχρέωση δυνάµει της οποίας ο αγοραστής δεν µπορεί να παράγει, αγοράζει, να 

πωλεί ή να µεταπωλεί αγαθά ή υπηρεσίες που είναι ανταγωνιστικά προς τα αγαθά ή 

τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη σύµβαση ή οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση 

υποχρέωση του αγοραστή να αγοράζει από τον προµηθευτή ή από άλλη επιχείρηση 

την οποία υπέδειξε ο προµηθευτής πάνω από το 80% των συνολικών προµηθειών 

του σε αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στη σύµβαση και των υποκατάστατων 

τους στην σχετική αγορά, του ποσοστού αυτού υπολογιζόµενου µε βάση την αξία των 

προµηθειών του αγοραστή κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. 

   (2) Για τους σκοπούς του παρόντος ∆ιατάγµατος, οι όροι «επιχείρηση», 

«προµηθευτής» και «αγοραστής» συµπεριλαµβάνουν και τις αντίστοιχες 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις οι οποίες είναι- 

(α) Οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα µέρη της συµφωνίας έχει, 

άµεσα ή έµµεσα- 

(ι) Τη δυνατότητα να ασκεί πάνω από το ήµισυ των δικαιωµάτων 

ψήφου ή 

(ιι) 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 

(ιιι) το δικαίωµα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης⋅ 

(β) οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε επιχείρηση που είναι µέρος της 

συµφωνίας, άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που 

παρατίθενται στην υπο-υποπαράγραφο (α)⋅ 

(γ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων επιχείρηση που αναφέρεται στην υπο-

υποπαράγραφο (β) έχει, άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις 

εξουσίες που παρατίθενται στην υπο-υποπαράγραφο (α)⋅ 

(δ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων κάποιο από τα µέρη της συµφωνίας 

µαζί µε µια ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται 
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στις υπο-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 υπο-υποπαράγραφο (α)⋅ 

 (ε) οι επιχειρήσεις επί των οποίων τα δικαιώµατα ή οι εξουσίες που 

παρατίθενται στην υπο-υποπαράγραφο (α) κατέχονται από κοινού: 

(ι) από µέρη της συµφωνίας, ή από τις αντίστοιχες συνδεδεµένες µε 

αυτά επιχειρήσεις που αναφέρονται στις υπο-υποπαραγράφους 

(α) έως (δ), ή 

(ιι) από ένα ή περισσότερα µέρη της συµφωνίας, ή µια ή 

περισσότερες από τις συνδεδεµένες µε αυτά επιχειρήσεις που 

αναφέρονται στις υπο-υποπαραγράφους (α) έως (δ) και ένα ή 

περισσότερα τρίτα µέρη. 

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου 5 του παρόντος ∆ιατάγµατος, το 

µερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην υπο-υποπαράγραφο (ε) της 

υποπαραγράφου (2) της παρούσας παραγράφου κατανέµεται ισοµερώς στις 

επιχειρήσεις που έχουν τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που αναφέρονται στην υπο-

υποπαράγραφο (α) της υποπαραγράφου (2) της παρούσας παραγράφου. 

 (4) ΄Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στο παρόν ∆ιάταγµα έχουν, εκτός αν 

προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείµενο την έννοια που αποδίδεται σ’  αυτούς 

από το Νόµο. 

 3. Το παρόν ∆ιάταγµα δεν εφαρµόζεται στις κάθετες συµφωνίες των οποίων το 

αντικείµενο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής άλλων ∆ιαταγµάτων εξαίρεσης κατά 

κατηγορία. 

  4.- (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 κάθετες συµφωνίες ή εναρµονισµένες 

πρακτικές: 

 Νοείται ότι η εν λόγω εξαίρεση εφαρµόζεται στο βαθµό που οι εν λόγω συµφωνίες 

περιλαµβάνουν περιορισµούς του ανταγωνισµού που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του Νόµου. 

     (2) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (1) της παρούσας 

παραγράφου εφαρµόζεται στις κάθετες συµφωνίες που έχουν συναφθεί µεταξύ µιας 

ένωσης επιχειρήσεων και των µελών της, ή µεταξύ µιας τέτοιας ένωσης και των 

προµηθευτών της, µόνο υπό τον όρο ότι όλα της τα µέλη είναι λιανοπώλες αγαθών 

και κανένα µέλος της ένωσης, µαζί µε τις συνδεδεµένες µε αυτό επιχειρήσεις, δεν έχει 

συνολικό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο λίρες: 

     Νοείται ότι οι κάθετες συµφωνίες που έχουν συναφθεί από τις εν λόγω ενώσεις 

καλύπτονται από το παρόν διάταγµα χωρίς να θίγεται η εφαρµογή του άρθρου 4 του 

Νόµου σε οριζόντιες συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ µελών της ένωσης ή σε 

ληφθείσες από αυτή αποφάσεις. 

    (3) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (1) της παρούσας 

παραγράφου εφαρµόζεται στις κάθετες συµφωνίες που περιλαµβάνουν διατάξεις 

σχετικά µε τη µεταβίβαση στον αγοραστή ή άσκηση από τον αγοραστή δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας υπό τον όρο ότι οι διατάξεις αυτές δεν αποτελούν 

πρωταρχικό αντικείµενο των εν λόγω συµφωνιών και συνδέονται άµεσα µε τη χρήση, 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
Πεδίο εφαρµογής. 

Εξαιρέσεις που 
αφορούν 
κάθετες 
συµφωνίες. 
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πώληση ή µεταπώληση των αγαθών ή υπηρεσιών από τον αγοραστή ή τους πελάτες 

του: 

 Νοείται ότι η εξαίρεση για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου 

εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι σε σχέση µε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται 

στη σύµβαση, οι εν λόγω διατάξεις δεν περιέχουν περιορισµούς του ανταγωνισµού 

που έχουν το ίδιο αντικείµενο ή αποτέλεσµα µε κάθετους περιορισµούς µη 

εξαιρουµένους βάσει του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

   (4) H εξαίρεση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (1) της παρούσας 

παραγράφου δεν εφαρµόζεται στις κάθετες συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ 

ανταγωνιζόµενων επιχειρήσεων.  Εν τούτοις, η εξαίρεση εφαρµόζεται εφόσον 

ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις συνάπτουν µη αµοιβαίες κάθετες συµφωνίες και- 

(Ι) ο αγοραστής έχει συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 

υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια λίρες⋅ ή 

(ιι) ο προµηθευτής είναι παραγωγός και διανοµέας αγαθών, ενώ ο 

αγοραστής είναι ένας διανοµέας που δεν παράγει ανταγωνιστικά 

αγαθά µε αυτά της συµφωνίας⋅ ή 

(ιιι) ο προµηθευτής παρέχει υπηρεσίες σε πολλαπλά επίπεδα 

εµπορίου, ενώ ο αγοραστής δεν παρέχει ανταγωνιστικές 

υπηρεσίες στο επίπεδο εµπορίου στο οποίο αγοράζει τις 

αναφερόµενες στη σύµβαση υπηρεσίες. 

 5.- (1) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (2) της παρούσας παραγράφου, η 

εξαίρεση που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος 

εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι το µερίδιο αγοράς που διαθέτει ο προµηθευτής δεν 

υπερβαίνει το 30% της σχετικής αγοράς στην οποία πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες 

που αναφέρονται στη σύµβαση. 

  (2) Στην περίπτωση κάθετων συµφωνιών που περιέχουν υποχρεώσεις 

αποκλειστικής προµήθειας, η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του 

παρόντος ∆ιατάγµατος εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι το µερίδιο αγοράς που διαθέτει ο 

αγοραστής δεν υπερβαίνει το 30% της σχετικής αγοράς στην οποία προµηθεύεται τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη σύµβαση. 

 6. Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος 

δεν ισχύει για τις κάθετες συµφωνίες οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή σε 

συνδυασµό µε άλλους παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των µερών, έχουν ως 

αντικείµενο- 

(α) Τον περιορισµό της δυνατότητας του αγοραστή να καθορίζει τις τιµές   

πώλησης χωρίς να θίγεται η δυνατότητα του προµηθευτή να επιβάλει 

µέγιστη τιµή πώλησης ή να συνιστά τιµή πώλησης υπό τον όρο ότι 

αυτές δεν ισοδυναµούν µε πάγια ή ελάχιστη τιµή πώλησης συνεπεία 

πιέσεων οποιουδήποτε µέρους στη σύµβαση ή κινήτρων που 

προσφέρονται από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, ή  

(β) τον περιορισµό σχετικά µε την περιοχή στην οποία, ή σχετικά µε τους  

πελάτες στους οποίους ο αγοραστής δύναται να πωλεί τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες που αναφέρονται στη σύµβαση εκτός από- 

(ι) τους περιορισµούς επί των ενεργητικών πωλήσεων στην 

αποκλειστική εδαφική περιοχή ή σε αποκλειστική οµάδα πελατών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιορισµός 
στην εφαρµογή 
της εξαίρεσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιορισµοί 
στην εφαρµογή 
της εξαίρεσης. 
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του ίδιου προµηθευτή ή παραχωρηθείσα από τον προµηθευτή σε 

άλλο αγοραστή, εφόσον ο εν λόγω περιορισµός δεν περιορίζει τις 

πωλήσεις των πελατών του αγοραστή⋅ 

(ιι) τους περιορισµούς επί των πωλήσεων σε τελικούς χρήστες από 

τον αγοραστή που δραστηριοποιείται στο επίπεδο χονδρικής 

πωλήσεως⋅ 

(ιιι) τους περιορισµούς επί των πωλήσεων σε µη εξουσιοδοτηµένους 

διανοµείς από τα µέλη ενός επιλεκτικού συστήµατος διανοµής, 

και  

(ιv) τους περιορισµούς της δυνατότητας του αγοραστή να πωλεί 

εξαρτήµατα, προµηθευµένα προς ενσωµάτωση, σε πελάτες που 

θα τα χρησιµοποιήσουν για την παραγωγή ίδιου τύπου 

προϊόντων µε αυτά του προµηθευτή, ή  

(γ) τον περιορισµό των ενεργητικών ή παθητικών πωλήσεων σε τελικούς 

χρήστες από τα µέλη ενός επιλεκτικού συστήµατος διανοµής που 

δραστηριοποιούνται στο επίπεδο λιανικής πωλήσεως, χωρίς να 

θίγεται  η δυνατότητα απαγόρευσης πωλήσεων ενός µέλους του 

δικτύου από µη εγκεκριµένο σηµείο εγκατάστασης, ή  

(δ) τον περιορισµό των αµοιβαίων προµηθειών µεταξύ διανοµέων στο 

πλαίσιο ενός επιλεκτικού συστήµατος διανοµής, 

συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ αυτών των διανοµέων που ενεργούν 

σε διαφορετικά επίπεδα εµπορίου, ή 

(ε) το συµφωνηµένο περιορισµό µεταξύ προµηθευτή εξαρτηµάτων και 

ενός αγοραστή αυτών προς ενσωµάτωση στα δικά του προϊόντα, ο 

οποίος περιορίζει τον προµηθευτή να πωλεί τα εξαρτήµατα ως 

ανταλλακτικά σε τελικούς χρήστες ή σε επισκευαστές ή σε άλλους 

παρέχοντες υπηρεσίες στους οποίους δεν ανέθεσε ο αγοραστής την 

επισκευή ή τη συντήρηση των προϊόντων του. 

 7. Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος 

δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τις ακόλουθες υποχρεώσεις που περιέχονται σε 

κάθετες συµφωνίες: 

(α) Κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση µη άσκησης ανταγωνισµού, η 

διάρκεια της οποίας είναι απεριόριστη ή υπερβαίνει τα πέντε έτη: 

Νοείται ότι η υποχρέωση µη άσκησης ανταγωνισµού σιωπηρώς 

ανανεώσιµη πέραν της πενταετίας λογίζεται ότι συνάπτεται για 

απεριόριστο χρόνο: 

Νοείται περαιτέρω ότι ο χρονικός περιορισµός πέντε ετών δεν ισχύει, 

εφόσον τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αφορά η σύµβαση πωλούνται 

από τον αγοραστή σε χώρους και οικόπεδα που είτε ανήκουν στον 

προµηθευτή είτε σε τρίτα µέρη µη συνδεδεµένα µε τον αγοραστή και 

τα οποία µισθώνονται από τον προµηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

η διάρκεια της υποχρεώσεως µη ανταγωνισµού δεν υπερβαίνει το 

χρονικό διάστηµα κατοχής των χώρων και οικοπέδων από τον 

αγοραστή⋅ 

 
Περιορισµοί 
στην εφαρµογή 
της εξαίρεσης. 
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(β) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση υποχρέωση δυνάµει της οποίας ο 

αγοραστής, µετά τη λύση της συµφωνίας, δεν µπορεί να παράγει, 

αγοράζει, πωλεί ή µεταπωλεί αγαθά ή υπηρεσίες, εκτός αν η εν λόγω 

υποχρέωση- 

(ι) αφορά αγαθά ή υπηρεσίες που ανταγωνίζονται τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες που αναφέρονται στη σύµβαση, και 

(ιι) περιορίζεται στους χώρους και στα οικόπεδα στα οποία ο 

αγοραστής είχε δραστηριοποιηθεί κατά την διάρκεια της 

σύµβασης και 

(ιιι) είναι απαραίτητη για την προστασία της τεχνογνωσίας που 

µεταβιβάζει  ο προµηθευτής στον αγοραστή, 

και υπό τον όρο ότι η διάρκεια της υποχρέωσης µη άσκησης 

ανταγωνισµού περιορίζεται σε ένα έτος µετά τη λήξη της συµφωνίας.  

Η υποχρέωση αυτή ισχύει µε την επιφύλαξη της δυνατότητας να 

επιβληθεί περιορισµός αόριστης διάρκειας στη χρήση και την 

κοινοποίηση της τεχνογνωσίας που δεν έχει περιέλθει σε δηµόσια 

χρήση. 

(γ) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση που έχει ως αποτέλεσµα τα µέλη 

ενός συστήµατος επιλεκτικής διανοµής να µην πωλούν αγαθά ή 

υπηρεσίες υπό τα εµπορικά σήµατα συγκεκριµένων 

ανταγωνιζόµενων προµηθευτών. 

 8.- (1) Η Επιτροπή δύναται να άρει το ευεργέτηµα της εφαρµογής του παρόντος 

∆ιατάγµατος εφόσον διαπιστώσει, σε συγκεκριµένη περίπτωση, ότι οι κάθετες 

συµφωνίες στις οποίες εφαρµόζεται το παρόν ∆ιάταγµα έχουν εντούτοις 

αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το εδάφιο 

(1) του άρθρου 5 του Νόµου, ιδίως στις περιπτώσεις που η πρόσβαση στη σχετική 

αγορά ή ο ανταγωνισµός εντός αυτής περιορίζεται σηµαντικά λόγω των σωρευτικών 

επιπτώσεων από τα παράλληλα δίκτυα παρόµοιων κάθετων περιορισµών που 

συνάπτονται από ανταγωνιζόµενους προµηθευτές ή αγοραστές. 

 9.- (1) ΄Όταν σε συγκεκριµένη περίπτωση οι κάθετες συµφωνίες στις οποίες 

εφαρµόζεται η προβλεπόµενη από την παράγραφο 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος 

εξαίρεση έχουν αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 

από το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του Νόµου, στη ∆ηµοκρατία, ή σε µέρος της 

επικράτειας της ∆ηµοκρατίας, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά διακεκριµένης 

γεωγραφικής αγοράς, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να άρει το ευεργέτηµα της 

εφαρµογής του παρόντος ∆ιατάγµατος βάσει των ίδιων προϋποθέσεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

  (2) Εφόσον τα παράλληλα δίκτυα παρόµοιων κάθετων περιορισµών 

καλύπτουν πάνω από το 50% της σχετικής αγοράς η Επιτροπή δύναται να κηρύξει 

ανεφάρµοστο το παρόν ∆ιάταγµα στις κάθετες συµφωνίες που περιέχουν 

συγκεκριµένους περιορισµούς που αφορούν την αγορά αυτή. 

 (3) Το ∆ιάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα µε την προηγούµενη 

υποπαράγραφο, δεν αρχίζει να εφαρµόζεται πριν παρέλθουν έξι µήνες από την 

έκδοσή του. 

 
 
 
΄Αρση του 
ευεργετήµατος 
του ∆ιατάγµατος 
από την 
Επιτροπή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κήρυξη του 
∆ιατάγµατος ως 
ανεφάρµοστου 
από το Υπουργικό 
Συµβούλιο. 
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 10. (1) Το µερίδιο αγοράς 30% που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (1) της 

παραγράφου 5 του παρόντος ∆ιατάγµατος υπολογίζεται µε βάση την αξία των 

πωλήσεων στην αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών που αναφέρονται στη σύµβαση και 

των άλλων αγαθών ή υπηρεσιών που πωλεί ο προµηθευτής τα οποία θεωρούνται 

εναλλάξιµα ή υποκατάστατα από τον αγοραστή λόγω των χαρακτηριστικών τους, των 

τιµών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται.  Εάν δεν υπάρχουν στοιχεία 

για την αξία των πωλήσεων στην αγορά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις 

που βασίζονται σε άλλες αξιόπιστες πληροφορίες της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένου 

του όγκου των πωλήσεων στην αγορά, για να καθοριστεί το µερίδιο αγοράς της εν 

λόγω επιχείρησης.  Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 5 

του παρόντος ∆ιατάγµατος χρησιµοποιείται αντίστοιχα η αξία των αγορών ή 

εκτιµήσεις ως προς αυτή για τον υπολογισµό του µεριδίου αγοράς. 

 (2) Για την εφαρµογή του ανώτατου ορίου µεριδίου αγοράς που προβλέπεται 

στην παράγραφο 5 του παρόντος ∆ιατάγµατος εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 

(α) Το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση στοιχεία που αναφέρονται 

στο  προηγούµενο ηµερολογιακό έτος⋅ 

(β) το µερίδιο αγοράς περιλαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες που 

προµηθεύονται προς πώληση σε ενοποιηµένους διανοµείς⋅ 

(γ) εάν το µερίδιο αγοράς δεν υπερβαίνει αρχικά το 30% αλλά αργότερα 

υπερβαίνει το όριο αυτό χωρίς όµως να υπερβαίνει το 35% η 

εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος 

∆ιατάγµατος εξακολουθεί να εφαρµόζεται για διάστηµα δύο συνεχών 

ηµερολογιακών ετών µετά το έτος κατά το οποίο σηµειώθηκε για 

πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 30%⋅ 

(δ) εάν το µερίδιο αγοράς δεν υπερβαίνει αρχικά το 30% αλλά αργότερα 

υπερβαίνει το 35%, η εξαίρεση της παραγράφου 4 εξακολουθεί να 

εφαρµόζεται για ένα ηµερολογιακό έτος µετά το έτος κατά το οποίο 

σηµειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 35%⋅ 

(ε) ο συνδυασµός του ευεργετήµατος των υπό-υποπαραγράφων (γ) και 

(δ) δεν µπορεί να υπερβαίνει περίοδο δύο ηµερολογιακών ετών 

  11.- (1) Για τον υπολογισµό του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών κατά την 

έννοια των υποπαραγράφων (2) και (4) της παραγράφου 4 του παρόντος 

∆ιατάγµατος προστίθεται ο κύκλος εργασιών που πραγµατοποιήθηκε στη διάρκεια 

του προηγούµενου οικονοµικού έτους από τη συµβαλλόµενη επιχείρηση στην κάθετη 

συµφωνία και ο κύκλος εργασιών των συνδεδεµένων µε αυτή επιχειρήσεων για όλα 

τα αγαθά και τις υπηρεσίες, αποκλειοµένων των φόρων και των λοιπών τελών.  Κατά 

τον υπολογισµό αυτό δε λαµβάνονται υπόψη οι συναλλαγές µεταξύ του µέρους της 

κάθετης συµφωνίας και των συνδεδεµένων µε αυτό επιχειρήσεων ή µεταξύ των 

συνδεδεµένων µε αυτό επιχειρήσεων. 

(2) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος 

∆ιατάγµατος εξακολουθεί να εφαρµόζεται εφόσον η υπέρβαση του ορίου 

του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών στη διάρκεια δύο συνεχόµενων 

οικονοµικών ετών δεν υπερβαίνει το 10%. 

 

 

 
 
Υπολογισµός 
µεριδίου  
αγοράς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπολογισµός 
κύκλου 
εργασιών. 
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 12. Με τη δηµοσίευση του παρόντος ∆ιατάγµατος στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας καταργούνται το περί Συµφωνιών Αποκλειστικής Προµήθειας 

(Εξαιρέσεις κατά Κατηγορίες) ∆ιάταγµα του 1995, το περί Συµφωνιών Αποκλειστικής 

∆ιανοµής (Εξαιρέσεις κατά Κατηγορίες) ∆ιάταγµα του 1995 και το περί Εξαιρέσεων 

κατά Κατηγορίες (Συµφωνίες ∆ικαιόχρησης) (Franchise) ∆ιάταγµα του 1998. 
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