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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3340 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται 

με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 111(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας του Συνοπτικός 

Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τιτλος" 
τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο του 1989 (που στο εξής θα 207του 1989. 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 
1989 και του 1999. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του Τροποποίηση 
ορισμού του όρου «Υπηρεσία» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: του άρθρου 2 

του βασικού 
«'Υπηρεσία' σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας νόμου. 

Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού». 
3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη ευθύς τροποποίηση 

μετά το εδάφιο (2) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (3), του υφιστάμενου ^ " ^ ο ^ , 6 

εδαφίου (3) αναριθμουμένου σε εδάφιο (4): νόμου. 
«(3)Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσό

τερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, στην οποία 
βρίσκεται προς αυτή ή αυτές μία επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη, 
προμηθευτή, παραγωγού, αντιπροσώπου, διανομέα ή εμπορικού συνεργάτη 
τους ακόμη κι ως προς ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών και δε 
διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. 
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Αντικατάσταση 
του άρθρου 37 
του βασικού 
νόμου. 

Η καταχρηστική αυτή εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης 
μπορεί να συνίσταται ιδίως στην επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, 
στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης, στη διακοπή εμπορικών σχέσεων 
με ανάληψη ή μεταφορά των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται με τις εν 
λόγω εμπορικές σχέσεις κατά τρόπο που επηρεάζει ουσιωδώς τον ανταγω
νισμό ή στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπο
ρικών σχέσεων.». 
4. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 
37. Οι χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατά τον 

παρόντα Νόμο από την Επιτροπή εισπράττονται ως χρηματικές 
ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής 
δικαιοδοσίας». 

«Τρόπος 
είσπραξης 
χρηματικών 
ποινών. 


