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 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 
 Αρ. 3205, 12.12.97 
 Αριθµός 371 

 
 

O 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. 
 

 207 του 1989. 

 1.  Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί 
Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Συµφωνίες, 
Αποφάσεις και Εναρµονισµένες Πρακτικές στον 
Τοµέα των Οδικών Μεταφορών) ∆ιάταγµα του 1997. 
 

  

 2. Οι διατάξεις του παρόντος ∆ιατάγµατος 
εφαρµόζονται στον τοµέα των οδικών µεταφορών 
στις συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες 
πρακτικές που έχουν ως αντικείµενο ή ως 
αποτέλεσµα την εφαρµογή τεχνικών βελτιώσεων ή 
την τεχνική συνεργασία ή την από κοινού 
χρηµατοδότηση ή απόκτηση µεταφορικού υλικού ή 
εξοπλισµού που συνδέεται άµεσα µε την παροχή 
µεταφορικών υπηρεσιών κατά το µέτρο που είναι 
αναγκαία για την από κοινού εκµετάλλευση εκ 
µέρους οµίλου επιχειρήσεων οδικών µεταφορών, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.  Οι διατάξεις αυτές 
εφαρµόζονται εξίσου στις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων που παρέχουν βοηθητικές µεταφορικές 
υπηρεσίες και που έχουν το ίδιο αντικείµενο ή τα ίδια 
αποτελέσµατα µε αυτά που προβλέπονται πιο πάνω.  
 

  

 3.(1) Σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του 
Νόµου και υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων 
που προβλέπονται στο παρόν ∆ιάταγµα, εξαιρούνται 
από την απαγόρευση του άρθρου 4(1) του Νόµου οι 
συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές 
που έχουν ως µόνο αντικείµενο και αποτέλεσµα την 
εφαρµογή τεχνικών βελτιώσεων ή την τεχνική 
συνεργασία µέσω –  
 

 Εξαίρεση για τις 
συµφωνίες τεχνικού 
περιεχοµένου.  

Συνοπτικός 
τίτλος. 
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 (α) Της οµοιόµορφης εφαρµογής κανόνων και 

 τύπων για το υλικό, το µεταφορικό εξοπλισµό, 
 τα µεταφορικά µέσα και τις µόνιµες 
 εγκαταστάσεις.  
 
(β) της από κοινού ανταλλαγής ή χρησιµοποίησης 
 για την εκµετάλλευση των µεταφορών, του 
 προσωπικού, του υλικού, των µεταφορικών 
 µέσων και των µόνιµων εγκαταστάσεων. 
 

  

 (γ) της οργάνωσης και της εκτέλεσης διαδοχικών, 
συµπληρωµατικών, εναλλακτικών ή συνδυ-
ασµένων µεταφορών καθώς και µέσω του 
καθορισµού και της εφαρµογής συνολικών 
τιµών και όρων για τις µεταφορές αυτές, 
συµπεριλαµβανοµένων και ειδικών 
ανταγωνιστικών τιµών. 

 
(δ) της εκτέλεσης των µεταφορών µε ένα µόνο 
 τρόπο µεταφοράς, µε τα ορθολογικότερα 
 δροµολόγια από απόψεως εκµετάλλευσης. 

 
 

  

 (ε) του συντονισµού των ωραρίων των 
 µεταφορών σε διαδοχικά δροµολόγια. 

 
 

  

 (στ) της συγκέντρωσης µεµονωµένων αποστολών. 

 
(ζ) της θέσπισης οµοιόµορφων κανόνων σχετικά 

µε τη δοµή και τους όρους εφαρµογής των 
ναύλων, εφόσον οι κανόνες αυτοί δεν 
καθορίζουν τις τιµές και τους όρους 
µεταφοράς:  

 

  

    (2) Η Επιτροπή θα υποβάλλει, κατά τις 
περιστάσεις, στο Υπουργικό Συµβούλιο προτάσεις 
για επέκταση ή περιορισµό του καταλόγου της 
υποπαραγράφου (1).  
 

  

 4.(1) Εξαιρούνται επίσης από την απαγόρευση του 
άρθρου 4(1) του Νόµου οι συµφωνίες, αποφάσεις και 
εναρµονισµένες πρακτικές που έχουν ως αντικείµενο- 
 

 Εξαίρεση 
µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων.  

 (α) Τη σύσταση και λειτουργία οµίλων 
 επιχειρήσεων οδικών µεταφορών για την 
 άσκηση µεταφορικών δραστηριοτήτων.  
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 (β) την από κοινού χρηµατοδότηση ή απόκτηση 

µεταφορικού υλικού ή προµηθειών που 
συνδέονται άµεσα µε την παροχή 
µεταφορικών υπηρεσιών, εφόσον είναι 
απαραίτητες για την από κοινού εκµετάλλευση 
των µεταφορών από τους οµίλους αυτούς, 

 
και εφόσον η συνολική µεταφορική ικανότητα του 
οµίλου δεν υπερβαίνει τους 10000 τόνους.  Η 
ατοµική ικανότητα κάθε επιχείρησης που ανήκει 
στην οµάδα δεν δύναται να υπερβαίνει τους 1000 
τόνους.   
 

  

 (2) Αν η εφαρµογή των συµφωνιών, αποφάσεων 
ή εναρµονισµένων πρακτικών που προβλέπονται 
στην υποπαράγραφο (1) επιφέρει σε ορισµένες 
περιπτώσεις αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
και που συνιστούν κατάχρηση της εξαίρεσης από τις 
διατάξεις του άρθρου 4(1) του Νόµου, οι επιχειρήσεις 
και οι ενώσεις επιχειρήσεων δύνανται να 
υποχρεωθούν να θέσουν τέρµα σ’ αυτά τα 
αποτελέσµατα.  
 

  

 5. Η απαγόρευση του άρθρου 4(1) του Νόµου 
δύναται να κηρυχθεί ανεφάρµοστη από την Επιτροπή 
για κάθε - 
 
- Συµφωνία ή κατηγορία συµφωνιών µεταξύ 
 επιχειρήσεων,  
- απόφαση ή κατηγορία αποφάσεων ενώσεων 
 επιχειρήσεων, 
- εναρµονισµένη πρακτική ή κατηγορία 
 εναρµονισµένων πρακτικών, η οποία  συµβάλλει - 
 

 Μη εφαρµογή της 
απαγόρευσης του 
άρθρου 4(1) του 
Νόµου.  

 (i) στη βελτίωση της ποιότητας των 
µεταφορικών υπηρεσιών, ή  

(ii) στην προαγωγή, στις αγορές που 
υφίστανται σοβαρές περιοδικές 
διακυµάνσεις της προσφοράς και της 
ζήτησης, µεγαλύτερης συνέχειας και 
σταθερότητας στην ικανοποίηση των 
µεταφορικών αναγκών, ή  

(iii) στην αύξηση της παραγωγικότητας των 
επιχειρήσεων, ή  

(iv) στην προώθηση της τεχνικής ή 
οικονοµικής προόδου,  

 
λαµβάνοντας ευλόγως υπόψη τα συµφέροντα των 
χρησιµοποιούντων τις µεταφορές, και η οποία – 
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 (α) δεν επιβάλλει στις ενδιαφερόµενες 

επιχειρήσεις µεταφορών περιορισµούς µη 
απαραίτητους για την επίτευξη των στόχων 
αυτών, και  

 
(β) δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα 
  να καταργήσουν τον ανταγωνισµό σε  
  σηµαντικό τµήµα της σχετικής αγοράς  
  µεταφορών. 
 

  

 6.(1) Οι επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων 
που επιθυµούν να επικαλεσθούν τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 για τις συµφωνίες, αποφάσεις και 
εναρµονισµένες πρακτικές που αναφέρονται στο 
άρθρο 4(1) του Νόµου και στις οποίες συµµετέχουν, 
δύνανται να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή για 
σχετική απόφαση δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 
18 του Νόµου.  
 

 ∆ιάρκεια και 
ανάκληση απόφασης 
για εφαρµογή της 
παραγράφου 5.  

    (2) Η απόφαση αυτή µπορεί να ανανεωθεί αν οι 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παραγράφου 5 
εξακολουθούν να υπάρχουν. 
 

  

    (3) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει την εν λόγω απόφασή της ή να 
απαγορεύει συγκεκριµένες ενέργειες στους 
ενδιαφεροµένους -  
 

  

 (α) Αν η πραγµατική κατάσταση µεταβάλλεται 
 ως προς ένα στοιχείο ουσιώδους σηµασίας 
 για την απόφαση. 

  
 
(β) αν οι ενδιαφερόµενοι παραβαίνουν υποχρέωση 
 που επιβάλλει η απόφαση. 

 
(γ)  αν η απόφαση βασίζεται σε ανακριβή  
  στοιχεία ή αν προεκλήθη διά δόλου.  ή 

 
(δ)  αν οι ενδιαφερόµενοι κάνουν κατάχρηση της 

χορηγηθείσας µε την απόφαση απαλλαγής από 
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4(1) 
του Νόµου.  

 

  

 Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία (β), 
(γ) και (δ) ανωτέρω, η ανάκληση της αποφάσεως 
δύναται να έχει αναδροµική ισχύ. 
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 7.(1) Μέχρις ότου το Υπουργικό Συµβούλιο, στο 

πλαίσιο της πολιτικής επί των οδικών µεταφορών, 
λάβει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει τη 
σταθερότητα στην αγορά οδικών µεταφορών, η 
απαγόρευση του άρθρου 4(1) του Νόµου δύναται να 
κηρυχθεί ανεφάρµοστη από την Επιτροπή για της 
συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές 
που δύνανται να µειώσουν τις διαταραχές της εν 
λόγω αγοράς.  
 

 Συµφωνίες που 
αποβλέπουν στη 
µείωση των 
διαταραχών που 
απορρέουν από τη 
δοµή της αγοράς 
οδικών µεταφορών.  

    (2) Απόφαση περί µη εφαρµογής της 
απαγόρευσης του άρθρου 4(1) του Νόµου, 
λαµβανόµενη σύµφωνα µε τη διαδικασία της 
παραγράφου 8, δύναται να εκδοθεί από την Επιτροπή 
όταν αυτή διαπιστώσει, ότι υπάρχει κρίση σε 
ολόκληρη ή σε µέρος της αγοράς οδικών µεταφορών.  
 

  

    (3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
υποπαραγράφου (2), η απόφαση περί µη εφαρµογής 
της απαγόρευσης του άρθρου 4(1) του Νόµου 
εκδίδεται µόνο όταν -  
 

  

 (α) Οι συµφωνίες, αποφάσεις ή εναρµονισµένες 
 πρακτικές δεν επιβάλλουν στις 
 ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις περιορισµούς 
 που δεν είναι απαραίτητοι για τη µείωση των 
 διαταραχών, και  
 
(β) δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τη 
 δυνατότητα να καταργήσουν τον ανταγωνισµό 
 σε σηµαντικό τµήµα της σχετικής αγοράς 
 µεταφορών.  
 

  

 8.(1) Οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες 
πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 4(1) του 
Νόµου για τις οποίες οι ενδιαφερόµενοι επιθυµούν να 
επικαλεσθούν τις διατάξεις της παραγράφου 7, πρέπει 
να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή. 
 

 Απόφαση 
εφαρµογής της 
παραγράφου 7. 

    (2) Η απόφαση της Επιτροπής για την εφαρµογή 
της παραγράφου 7 ισχύει µόνο από την ηµεροµηνία 
εκδόσεώς της.  Πρέπει να ορίζει για ποια χρονική 
περίοδο εφαρµόζεται.  Η ισχύς της δε δύναται να 
υπερβαίνει τα τρία έτη από της διαπιστώσεως της 
κρίσεως από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 
7(2). 
 

  

    (3) Η απόφαση δύναται να ανανεώνεται από την 
Επιτροπή εφόσον αυτή διαπιστώσει εκ νέου την 
κατάσταση κρίσεως σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 7(2), και 
εφόσον οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρµογής της 
παραγράφου 7 εξακολουθούν να πληρούνται. 
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    (4) Η απόφαση δύναται να επιβάλει όρους και 

υποχρεώσεις.  
 

  

    (5) Η απόφαση της Επιτροπής παύει να ισχύει το 
αργότερο έξι µήνες µετά την εφαρµογή των µέτρων 
που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 7(1). 
 

  

    (6) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων 6(2) και (3) 
εφαρµόζονται εν προκειµένω.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


