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Αριθµός 99 
 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ  

(ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2000) 

 

 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 5(2) 
207 του 1989 
ΙΙΙ(Ι) του 1999         
87(Ι) του 2000 
155(Ι) του 2000. 
 
 
 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα  
Τρίτο (Ι): 
18.7.1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τροποποίηση  
του βασικού 
διατάγµατος µε  
την προσθήκη 
νέων ορισµών. 

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. 

 

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

Αποφάσεις και Εναρµονισµένες Πρακτικές µεταξύ Ναυτιλιακών Μεταφορέων Τακτικών 

Γραµµών – Κοινοπραξίες) (Τροποποιητικό) ∆ιάταγµα του 2002 και θα διαβάζεται µαζί µε το 

περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Συµφωνίες, Αποφάσεις και Εναρµονισµένες Πρακτικές 

µεταξύ Ναυτιλιακών Μεταφορέων Τακτικών Γραµµών – Κοινοπραξίες) ∆ιάταγµα του 1997 

(που στο εξής θα αναφέρεται ως «το βασικό διάταγµα») και το βασικό διάταγµα µαζί µε το 

∆ιάταγµα αυτό θα αναφέρονται ως τα περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Συµφωνίες, 

Αποφάσεις και Εναρµονισµένες Πρακτικές µεταξύ Ναυτιλιακών Μεταφορέων Τακτικών 

Γραµµών – Κοινοπραξίες) ∆ιατάγµατα του 1997 έως του 2002. 

 

 2. Η παράγραφος 2 του βασικού διατάγµατος τροποποιείται ως ακολούθως: 

     (1)  Με την προσθήκη σ’ αυτή στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων 

ορισµών: 

      «‘Νόµος’ σηµαίνει τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµους του 1989 

µέχρι 2000 και οποιοδήποτε νόµο τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς·  

      ‘Υπηρεσία’ σηµαίνει την Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού 

που συνίσταται δυνάµει του άρθρου 15Α του Νόµου·». 

  (2) Με τη διαγραφή των λέξεων «συγκεκριµένη γραµµή» στο τέλος της τρίτης γραµµής 

και αρχή της τέταρτης γραµµής της ερµηνείας του ορισµού «κοινοπραξία», και την 

αντικατάστασή τους µε τις λέξεις «µία ή περισσότερες γραµµές». 

  (3) Με τη διαγραφή του ορισµού «χρήστης» και την αντικατάστασή του µε το νέο ορισµό- 

      «‘χρήστης µεταφορών’ σηµαίνει την κάθε επιχείρηση (για παράδειγµα ναυλωτής, 

τελικός παραλήπτης, επιχείρηση διαµετακόµισης, κ.λ.π.), που έχει συνάψει ή έχει 

εκδηλώσει την πρόθεση να συνάψει συµβατική συµφωνία µε κοινοπραξία (ή µε 

κάποιο από τα µέλη της), µε σκοπό τη µεταφορά εµπορευµάτων, ή κάθε ένωση 

ναυλωτών ή επιχειρήσεων διαµετακόµισης.». 

 



 3.  Η παράγραφος 4 του βασικού διατάγµατος τροποποιείται µε την προσθήκη της 

ακόλουθης νέας υπο-υποπαραγράφου: 

   «(3) Ως συναφείς δραστηριότητες κατά την έννοια της υποπαραγράφου (ζ) της 

υποπαραγράφου (2) θεωρούνται, ιδίως, οι ακόλουθες ρήτρες:   

 (α) Η υποχρέωση των µελών της κοινοπραξίας να χρησιµοποιούν, στη σχετική γραµµή ή 

γραµµές, σκάφη που ανήκουν στην κοινοπραξία και να µην µισθώνουν χώρο σε 

σκάφη που ανήκουν σε τρίτους. 

  (β) Η υποχρέωση των µελών της κοινοπραξίας να µην παραχωρούν ούτε να µισθώνουν 

χώρο σε άλλους µεταφορείς που εκµεταλλεύονται σκάφη στην εν λόγω γραµµή ή 

γραµµές, χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση των άλλων µελών της κοινοπραξίας.». 

 

 4. Η υπο-υποπαράγραφος (γ) της παραγράφου 9 του βασικού διατάγµατος διαγράφεται. 

 

 5. Η υπο-υποπαράγραφος (2) της παραγράφου 12 του βασικού διατάγµατος τροποποιείται 

µε τη διαγραφή της φράσης «Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού» της πρώτης και δεύτερης γραµµής αυτής και µε την 

προσθήκη µετά τη λέξη «Υπηρεσία» στη πρώτη γραµµή αυτής της λέξης «της». 
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