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Δηζαγσγή
Οη εκπνξηθέο ελψζεηο αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπρλά είλαη ρξήζηκεο, λφκηκεο θαη πξνσζνχλ ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά. Παξ‟ φια απηά, επεηδή εθ ησλ πξαγκάησλ ε ιεηηνπξγία ηνπο
ζπλεπάγεηαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη πξαγκαηηθνί ή ελ δπλάκεη αληαγσληζηέο, νη
εκπνξηθέο ελψζεηο δεκηνπξγνχλ θαη αλεζπρίεο σο πξνο ηπρφλ παξαβάζεηο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ. Γηα
ηνλ ιφγν απηφ, νη εκπνξηθέο ελψζεηο ζπλήζσο απνηεινχλ αληηθείκελν εμνλπρηζηηθψλ ειέγρσλ απφ ηηο Αξρέο
Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ.
Οη παξαβάζεηο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ κπνξνχλ λα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
κπνξεί λα επηβάιιεη ζηηο εκπνξηθέο ελψζεηο πξφζηηκα πνπ αλέξρνληαη κέρξη 10% ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ
ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θάζε κέινπο πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αγνξά πνπ έρεη επεξεαζζεί απφ ηελ
παξάβαζε πνπ δηέπξαμε ε έλσζε.
Παξάιιεια, ε Κππξηαθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα ιάβεη ηα αθφινπζα κέηξα ελαληίνλ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξηθή έλσζε:
(α) δηνηθεηηθά πξφζηηκα αλεξρφκελα, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο (i) κέρξη ην δέθα ηνηο εθαηφλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ή
(ii) κέρξη ην άζξνηζκα ηνπ δέθα ηνηο εθαηφλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θάζε επηρείξεζεο πνπ είλαη κέινο ηεο
παξαβαίλνπζαο έλσζεο επηρεηξήζεσλ,
ν νπνίνο θχθινο εξγαζηψλ έιαβε ρψξα θαηά ην έηνο κέζα ζην νπνίν ζπληειέζηεθε ε παξάβαζε ή θαηά ην ακέζσο
πξνεγνχκελν ηεο παξάβαζεο έηνο:
(β) λα ππνρξεψλεη ηηο εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ φπσο εληφο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο
ηεξκαηίζνπλ ηε δηαπηζησζείζα παξάβαζε θαη απνθχγνπλ επαλάιεςε ζην κέιινλ. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε
ηεξκαηηζζεί πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα θαηαδηθάζεη κε
αλαγλσξηζηηθή απφθαζή ηεο ηελ παξάβαζε·
(γ) λα επηβάιιεη φξνπο θαη κέηξα ζπκπεξηθνξάο θαη/ή δηνξζσηηθνχ ραξαθηήξα, αλάινγα κε ηε δηαπξαρζείζα
παξάβαζε, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ παχζε ηεο ελ ιφγσ παξάβαζεο·
(δ) ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο απφ ηηο εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, λα
επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη νγδφληα πέληε ρηιηάδεο επξψ γηα θάζε κέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο·
(ε) ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξάιεηςεο ησλ εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ λα
ζπκκνξθσζνχλ κε ηα κέηξα πνπ θαζφξηζε ε Δπηηξνπή δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ή (ε), λα επηβάιιεη δηνηθεηηθφ
πξφζηηκν κέρξη νγδφληα πέληε ρηιηάδεο επξψ γηα θάζε κέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο.

Οη παξαβάζεηο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ δελ πξνυπνζέηνπλ νχηε ππαηηηφηεηα νχηε θαθνπηζηία εθ
κέξνπο ησλ εκπνξηθψλ ελψζεσλ ή ησλ κειψλ ηνπο. Ζ άγλνηα ηνπ λφκνπ δελ ζπγρσξείηαη. Δίλαη επνκέλσο
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ
θαη λα είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπκε ηηο πεξηζηάζεηο πνπ ηέηνηνη κπνξεί λα ειινρεχνπλ.
Σν Πξφγξακκα πκκφξθσζεο κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Αληαγσληζκνχ (ζην εμήο “ην Πξφγξακκα πκκφξθσζεο”)
πξαγκαηεχεηαη ηα θχξηα ζέκαηα ηνπ Κππξηαθνχ θαη Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη πξνζθέξεη
γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ απνθπγή παξαβάζεσλ. ην βαζκφ πνπ ε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ECR CYPRUS κπνξεί λα αθνξά/επεξεάδεη θαη άιια θξάηε (εληφο ή εθηφο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο), νη αληίζηνηρεο εζληθέο λνκνζεζίεο ζα πξέπεη θαηά πεξίπησζε λα εμεηάδνληαη επίζεο.
ε θάζε πεξίπησζε, ην παξφλ Πξφγξακκα πκκφξθσζεο πξνδηαγξάθεη έλα γεληθφ πιαίζην ζπκπεξηθνξάο θαη δελ
ζηνρεχεη νχηε κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ λνκηθψλ ζπκβνπιψλ, νη νπνίεο είλαη
ζθφπηκν λα αλαδεηνχληαη κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά θάζε επηκέξνπο πεξίπησζεο.
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I. Σν Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ
Με ηνλ φξν „Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ‟ ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
Κππξηαθή ή Κνηλνηηθή λνκνζεζία πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, θαη εηδηθφηεξα ηνλ Πεξί
Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνο ηνπ 2008 (Ν.13(Η)/2008) θαη ηα άξζξα 101 θαη 102 ηεο πλζήθεο
Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ θαηά πεξίπησζε
αξκνδίσλ νξγάλσλ (Κππξηαθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη Δπξσπατθή Δπηηξνπή αληίζηνηρα) θαη ησλ αξκνδίσλ
Κππξηαθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Γηθαζηεξίσλ.
Μηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ είλαη ε αξρή ηεο απηνλνκίαο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θαζνξίδνπλ, απηνηειψο θαη αλεμάξηεηα
απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ αγνξά. Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηκέο, παξαγσγηθφ
δπλακηθφ, πνζφηεηεο παξαγσγήο, πεξηζψξηα θέξδνπο, επελδπηηθά ζρέδηα, θιπ. θάζε εηαηξείαο πξέπεη λα
ιακβάλνληαη απηνηειψο θαη αλεμάξηεηα θαη φρη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο δξαζηεξηνπνηνχκελνπο ζηελ αγνξά.
Καηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ην ECR CYPRUS πξέπεη λα ιακβάλεη εηδηθή κέξηκλα ψζηε λα
απνθεχγεηαη θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αληη-αληαγσληζηηθή ή „ζπκπαηγληαθή‟ ή
„ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή‟.
χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ, Ν.13(Η)2008, «χκπξαμε» ζεκαίλεη
νπνηαδήπνηε ηππηθή ή άηππε, γξαπηή ή άγξαθε, εθηειεζηή θαηά λφκν ή κε ζπκθσλία ή ηελ ελαξκνληζκέλε
πξαθηηθή δχν ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ ή ηελ απφθαζε ελψζεσο επηρεηξήζεσλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 3 (1) ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ, Ν.13(Η)2008, απαγνξεχνληαη φιεο νη
ζπκθσλίεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, φιεο νη απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη θάζε
ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ή απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε
λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, ηδίσο εθείλεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη –
(α) ζηνλ άκεζν ή έκκεζν θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ αγνξάο ή πψιεζεο ή άιισλ φξσλ ζπλαιιαγήο.
(β) ζηνλ πεξηνξηζκφ ή ζηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο, ηεο δηάζεζεο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ή ησλ επελδχζεσλ.
(γ) ζηε γεσγξαθηθή ή άιιε θαηαλνκή ησλ αγνξψλ ή ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο
(δ) ζηελ εθαξκνγή αλφκνησλ φξσλ γηα ηζνδχλακεο ζπλαιιαγέο, κε ζπλέπεηα νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο λα ηίζεληαη
ζε κεηνλεθηηθή ζηνλ αληαγσληζκφ ζέζε.
(ε) ζηελ εμάξηεζε ηεο ζχλαςεο ζπκθσληψλ απφ ηελ απνδνρή απφ κέξνπο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ πξφζζεησλ
ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο, θαηά ηε θχζε ηνπο ή ζχκθσλα κε ηηο θξαηνχζεο εκπνξηθέο ζπλήζεηεο, δε ζπλδένληαη κε
ην αληηθείκελν ησλ ζπκθσληψλ απηψλ.
Ωζηφζν, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4(1) θάζε ζπκθσλία, απφθαζε θαη ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή, ε νπνία εκπίπηεη ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 3, επηηξέπεηαη θαη είλαη έγθπξε ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε
πξνεγνχκελε έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, εάλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(α) ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ή ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ή ζηελ πξνψζεζε ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, εμαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο ζηνπο θαηαλαισηέο δίθαην ηκήκα απφ ην φθεινο πνπ
πξνθχπηεη·
(β) δελ επηβάιιεη ζηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πεξηνξηζκνχο κε απαξαίηεηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
απηψλ. θαη
(γ) δελ παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο ηε δπλαηφηεηα θαηάξγεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο
ζρεηηθήο αγνξάο ηνπ πξντφληνο.
Γεδνκέλσλ ησλ πην πάλσ, νπνηαδήπνηε ελέξγεηα εθ κέξνπο ησλ εκπνξηθψλ ελψζεσλ πνπ αληηθαηνπηξίδεη
πξφζεζε λα ζπληνληζηεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ θαη ζπκκεηερφλησλ θαη εκπνδίδεη, πεξηνξίδεη ή
ζηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ είλαη απαγνξεπκέλε. Ζ απαγφξεπζε απηή ηζρχεη φρη κφλν γηα ηηο απνθάζεηο ησλ
εκπνξηθψλ ελψζεσλ, αιιά θαη γηα ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηνπο δηέπνπλ, ηηο πξνηάζεηο πνπ απεπζχλνπλ ζηα κέιε
ηνπο, ηνπο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πηνζεηνχλ θαη άιιεο κε-δεζκεπηηθέο ελέξγεηεο πνπ ηπρφλ αλαιακβάλνληαη
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απφ ηα κέιε ή/θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο. Όιεο απηέο νη πηπρέο ησλ εκπνξηθψλ ελψζεσλ θαη ηηο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ.
Εεηήκαηα ζρεηηδφκελα κε ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα αλαθχςνπλ θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επίκαρε
ζπκπεξηθνξά δελ έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ: ε πηζαλφηεηα επίδξαζεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ζηελ αγνξά είλαη αξθεηή γηα λα πξνθαιέζεη ηελ αλάκεημε ησλ Αξρψλ Αληαγσληζκνχ, αθφκα θη
αλ δελ ππάξρεη ζθνπηκφηεηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνθαιέζνπλ απηή ηελ πηζαλή επίδξαζε.
Παξαβάζεηο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ θαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αλαπηχζζνληαη εθηφο ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή/θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν
Κππξηαθφ θαη Δπξσπατθφ Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ εθαξκφδεηαη εθφζνλ ε ζπκθσλία ή ζπκπεξηθνξά έρεη
αηζζεηή επίδξαζε ζηελ Κππξηαθή αγνξά ή ζην εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ κειψλ αληίζηνηρα.
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ΗΗ. πκκεηνρή κειψλ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ ζην ECR CYPRUS
To ECR CYPRUS έρεη ζπζηαζεί ζηελ Κχπξν σο εηαηξεία θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηέπεηαη απφ ηνπο Κππξηαθνχο
λφκνπο.

A. Μέιε:
Σα θξηηήξηα εηζδνρήο ή απνβνιήο κειψλ ζηηο εκπνξηθέο ελψζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δεηήκαηα Γηθαίνπ
ηνπ Αληαγσληζκνχ ζε πεξίπησζε πνπ ν απνθιεηζκφο κηαο επηρείξεζεο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο εκπνξηθήο
έλσζεο ηελ ζέηεη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε σο πξνο ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε πνπ ε
ηδηφηεηα ηνπ κέινπο πξνζδίδεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα φπσο ε πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζε κηα αγνξά ή
πξνλνκηαθέο γλψζεηο γηα απηήλ.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην ECR CYPRUS έρεη ζεζπίζεη ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη
απζηεξά.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ σο κειψλ ηνπ ECR CYPRUS είλαη εζεινληηθή. Οη επηρεηξήζεηο δελ πξέπεη λα
εμαλαγθάδνληαη ζην λα ζπκκεηέρνπλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά ή λα αλαπηχμνπλ
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηα κέιε ηνπ ECR CYPRUS.
Ζ ζπκκεηνρή σο κέινο ηνπ ECR CYPRUS θαζψο θαη ε ηπρφλ απνβνιή κειψλ απφ ην ECR CYPRUS γίλεηαη κε
θξηηήξηα δηαθαλή, αλαινγηθά θαη βαζηδφκελα ζε αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο, ηα νπνία εθαξκφδνληαη κε δίθαην
ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη αδηθαηνιφγεηεο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ.
θνπφο είλαη λα κελ κεηαηξαπεί ην ECR CYPRUS απφ «ζχλδεζκνο επηρεηξήζεσλ» ζε «έλσζε επηρεηξήζεσλ», ε
νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζαγάγεη δηθνχο ηεο θαλφλεο θαη λα λνζεχεη ηνλ αληαγσληζκφ κε απνθάζεηο, φπσο ε
απνβνιή ελφο κέινπο ιφγσ κε ηήξεζεο θάπνηαο εγθπθιίνπ.
ε θακία πεξίπησζε δελ ρξεζηκνπνηνχληαη εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ (φπσο π.ρ. ε παξαγσγηθή
δπλακηθφηεηα, ν φγθνο πσιήζεσλ ή ν θχθινο εξγαζηψλ, θιπ.) σο θξηηήξηα είηε γηα ηελ εηζδνρή θαη απνβνιή
κειψλ είηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνο ηεο ζπλδξνκήο πνπ θαηαβάιινπλ ηα κέιε ζην ECR CYPRUS.
Σεξνχληαη επίζεο νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, φπσο απηνί αλαπηχζζνληαη θαησηέξσ.

B. πκκεηνρέο:
Δθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο, ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ECR CYPRUS ζπκκεηέρνπλ επίζεο άιιεο επηρεηξήζεηο ή/θαη ηδηψηεο 1.
Ζ ζπκκεηνρή ζην ECR CYPRUS είλαη αλνηρηή ζε θαζέλαλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη άιισλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, ν νπνίνο κπνξεί λα
ζπλεηζθέξεη ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ECR CYPRUS.
Σν ECR CYPRUS βαζίδεηαη επίζεο ζηελ ζπλεηζθνξά δηαθφξσλ ζπκβνχισλ.

1

ΖΜΔΗΧΖ: ην παξφλ θείκελν ν φξνο “ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο”, “ζπκκεηέρνληα πξφζσπα” ή “ζπκκεηέρνληεο”
πεξηιακβάλεη ηα κέιε, ηνπο ζπκβνχινπο θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο ή παξαιήπηεο, εθηφο αλ γίλεηαη ξεηή δηάθξηζε αλάκεζα
ζηα σο άλσ πξφζσπα.
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III. Δπζχλε Μειψλ
Σν Πξφγξακκα πκκφξθσζεο αθνξά ηα κέιε, ηνπο εθπξνζψπνπο, ηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο/πξφζσπα θαη
ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ ECR CYPRUS ζην βαζκφ πνπ απηνί αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ECR
CYPRUS.
Σα κέιε θαη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη απηνηειψο ππεχζπλνη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπο κε ην λφκν. Σα πξφζσπα
απηά νθείινπλ λα ιακβάλνπλ αλεμάξηεηεο λνκηθέο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πξηλ απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάπνην πξφγξακκα ή εθδήισζε πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην ECR CYPRUS.
Οη ζχκβνπινη πνπ αλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλαζέζεηο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ηνπ ECR CYPRUS είλαη
επίζεο απηνηειψο ππεχζπλνη γηα ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ. Σν ECR CYPRUS δελ
ζα θάλεη δεθηέο ζπκβνπιέο εκπεηξνγλσκφλσλ, ζπκβνχισλ ή άιισλ πξνζψπσλ νη νπνίεο παξαβηάδνπλ ην Γίθαην
ηνπ Αληαγσληζκνχ ή εθζέηνπλ ην ECR CYPRUS ζε λνκηθνχο θηλδχλνπο.
Σν ECR CYPRUS δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ πνπ κπνξεί λα
εξκελεπζνχλ φηη έρνπλ ζθνπφ λα απνθιείζνπλ θάπνηνπο αληαγσληζηέο απφ ηελ αγνξά ή λα δεκηνπξγήζνπλ
εκπφδηα εηζφδνπ ζ‟ απηήλ.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο, εθπξφζσπνο, άιινο ζπκκεηέρσλ ή ζχκβνπινο ηνπ ECR CYPRUS αληηιεθζεί
ηελ χπαξμε θάπνηνπ θηλδχλνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ, πξέπεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ην
ECR CYPRUS θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ επηθεθαιήο ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο ή/θαη ηνλ ππεχζπλν δηεχζπλζεο
ζηα θεληξηθά γξαθεία.
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IV. Ννκηθέο ζπκβνπιέο θαη δηθεγνξηθφ απφξξεην
Ζ πξνζηαζία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηθεγφξνπ θαη πειάηε απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα άκπλαο θαη
εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηφηεηα αλεκπφδηζηεο πξφζβαζεο ζε αλεμάξηεηεο λνκηθέο ζπκβνπιέο.
Καηά θαλφλα, ε ζρέζε δηθεγφξνπ – πειάηε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη απφξξεηε. Καηά ζπλέπεηα, νχηε ν δηθεγφξνο
νχηε ν πειάηεο κπνξνχλ λα ππνρξεσζνχλ λα απνθαιχςνπλ ην πεξηερφκελν ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο φηαλ
απηή αθνξά ηελ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ.
Σεο σο άλσ πξνζηαζίαο έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, απνιακβάλνπλ κφλν νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ηνπ ECR
CYPRUS θαη ησλ εμσηεξηθψλ λνκηθψλ ηνπ ζπκβνχισλ, εθφζνλ απηνί έρνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ΓΔΝ αλαγλσξίδεη ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο δηθεγφξσλ, αθφκα θη αλ απηνί είλαη εγγεγξακκέλνη ζε Γηθεγνξηθφ
χιινγν.
Έλαληη ησλ Κππξηαθψλ Αξρψλ Αληαγσληζκνχ, ε σο άλσ πξνζηαζία ηζρχεη γηα ηνπο δηθεγφξνπο.
Σν σο άλσ απφξξεην θαιχπηεη επηθνηλσλίεο θαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε λνκηθέο ζπκβνπιέο πξνεξρφκελεο
απφ εμσηεξηθνχο δηθεγφξνπο, έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αλαδήηεζεο λνκηθήο
ζπκβνπιήο θαζψο θαη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ηνπ ECR CYPRUS κε ηνπο εμσηεξηθνχο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηεο.
Όια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ή ιήςε λνκηθψλ ζπκβνπιψλ ζα πξέπεη λα αξρεηνζεηνχληαη
μερσξηζηά θαη λα ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθά (κε ηελ αλαγξαθή ηεο θξάζεο “Απφξξεην &
Δκπηζηεπηηθφ” ή “Γηθεγνξηθφ Απφξξεην” ή “Ννκηθέο πκβνπιέο” ζε θάζε ζειίδα). θφπηκν ζα ήηαλ επίζεο,
φηαλ αλαδεηνχκε λνκηθέο ζπκβνπιέο λα κελ αλαγξάθνπκε ην εμεηαδφκελν αληηθείκελν ζηελ πξψηε ζειίδα ησλ
εγγξάθσλ πνπ απνζηέιινπκε ζηνπο δηθεγφξνπο.

8

V. Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ ECR CYPRUS
ην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη ηα θχξηα δεηήκαηα Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ πνπ αλαθχπηνπλ ζηα πιαίζηα
ησλ εκπνξηθψλ ελψζεσλ. Οξηζκέλεο ελέξγεηεο ζεσξνχληαη πάληα απαγνξεπκέλεο. Απηέο αλαθέξνληαη ζην
θεθάιαην “Απζηεξέο Απαγνξεχζεηο” πην θάησ. Άιινη πεξηνξηζκνί πνπ είλαη ιηγφηεξν μεθάζαξνη σο πξνο ηηο
πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηάο ηνπο θαη αλαθχπηνπλ ζηα πιαίζηα λνκίκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπδεηήζεσλ
αλαπηχζζνληαη ζην θεθάιαην “Κξίζηκεο Γξαζηεξηφηεηεο ” θαησηέξσ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί φηη κηα εκπνξηθή έλσζε δηαδξακάηηζε αλεμάξηεην ξφιν ζηελ
ηέιεζε θάπνηαο παξάβαζεο ή ζχλαςε απηνηειψο θάπνηα απαγνξεπκέλε ζπκθσλία, ηα ζρεηηθά πξφζηηκα κπνξνχλ
λα επηβιεζνχλ ζηελ ίδηα ηελ έλσζε αλεμαξηήησο πξνζηίκσλ πνπ ηπρφλ ζα επηβιεζνχλ ζηα κέιε ηεο.

Α. Απζηεξέο απαγνξεχζεηο
χκθσλα κε ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ απαγνξεχνληαη φιεο νη ζπκθσλίεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ
επηρεηξήζεσλ, φιεο νη απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη θάζε ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή, πνπ έρνπλ σο
αληηθείκελν ή απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ.

1. Καζνξηζκφο Σηκψλ
Ο άκεζνο ή έκκεζνο θαζνξηζκφο ηηκψλ είλαη κηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο παξαβάζεηο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ
Αληαγσληζκνχ. Ζ απαγφξεπζε θαιχπηεη φρη κφλν ηηο άκεζεο ζπκθσλίεο επί ησλ ηηκψλ πψιεζεο, αιιά θαη ηνλ
ζπληνληζκφ άιισλ παξακέηξσλ δηακφξθσζεο ηεο ηηκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπηψζεσλ, πξνζθνξψλ,
παξνρψλ, πξνζαπμήζεσλ, ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ή πεξηζσξίσλ θέξδνπο. Οη ελέξγεηεο απηέο ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ
ΠΟΣΔ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ.
Οη ζπκθσλίεο λφζεπζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ ηηκψλ πξηλ ή θαηά
ηελ δηάξθεηα κηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ή ηελ ζθφπηκε ππνβνιή πςειψλ πξνζθνξψλ (ψζηε ε ζχκβαζε λα
απνλεκεζεί ζηνλ αληαγσληζηή) επίζεο ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ.
Ο θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο είλαη επίζεο ΠΑΡΑΝΟΜΟ. Οη πξνκεζεπηέο δελ πξέπεη λα θαζνξίδνπλ
ηηο ηηκέο ζηηο νπνίεο ζα πσινχληαη ηα πξντφληα ηνπο απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο δηαλνκείο. Μπνξνχλ κφλν λα
επηβάιινπλ αλψηαηεο (θαη φρη θαηψηαηεο) ηηκέο κεηαπψιεζεο ή λα πξνηείλνπλ ηηκέο κεηαπψιεζεο – ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα απιή πξφηαζε θαη ε κε εθαξκνγή ηεο απφ ηνπο δηαλνκείο δελ επηθέξεη αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο γηα απηνχο.
Σέινο, ε εθαξκνγή ηηκνινγηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ ζηεγαλνπνίεζε ησλ εζληθψλ αγνξψλ ησλ
θξαηψλ κειψλ είλαη ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΖ.
Καηά ζπλέπεηα, θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε ζπλάληεζεο ή πξνγξάκκαηνο ηνπ ECR CYPRUS:
 ΜΖΝ ζπλάπηεηε ζπκθσλίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία θάζε κέξνπο λα θαζνξίδεη ηηο ηηκέο πνπ ζα
πξνζθέξεη, λα επηιέμεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζα ζπλαιιάζζεηαη, λα απνθαζίζεη ηα πξντφληα πνπ ζα
εκπνξεχεηαη ή λα δηαρεηξηζηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηηο πσιήζεηο ηνπ.
 ΜΖΝ ζπδεηάηε ή ζρνιηάδεηε ηα αθφινπζα ζέκαηα (θαη κελ δίλεηε εζθαικέλε εληχπσζε φηη ην θάλεηε):
α)

Σηκέο, αιιαγέο ηηκψλ, πνζνζηά δηαθνξνπνίεζεο ηηκψλ, πξνζαπμήζεηο, εθπηψζεηο, παξνρέο, πηζησηηθνί
φξνη ή ζρεηηθά νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη ζηνηρεία ζρεηηδφκελα κε ηηο ηηκέο (π.ρ. θφζηε, φγθνη παξαγσγήο,
παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, απνζέκαηα, πσιήζεηο), κεξίδηα αγνξάο θιπ. ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ.

β)

Σηκνινγηαθέο πνιηηηθέο ηεο αγνξάο, αιιαγέο ηηκψλ, πνζνζηά δηαθνξνπνίεζεο ηηκψλ θιπ.

γ)

Αιιαγέο ζηνπο φγθνπο παξαγσγήο, ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ή ηα απνζέκαηα ελφο θιάδνπ.

δ)

Πξνζθνξέο γηα ηελ αλάιεςε ζπκβάζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
ζπκκεηνρή ζε ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο.

ε)

ρέδηα ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή, ηε δηαλνκή ή δηάζεζε
ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζαλψλ λέσλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ ή πειαηψλ.
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ζη) Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο ή πειάηεο πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη ηνλ
απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηελ αγνξά ή ηνλ επεξεαζκφ ηεο εκπνξηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εηαηξεηψλ έλαληη
ηέηνησλ πξνκεζεπηψλ ή πειαηψλ.

2. Γεσγξαθηθή ή άιιε θαηαλνκή ησλ αγνξψλ ή ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο
Ζ θαηαλνκή αγνξψλ απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ. πκθσλίεο ή πξαθηηθέο
κεηαμχ αληαγσληζηψλ πνπ θαηαλέκνπλ ηνπο πειάηεο ή ηηο εδαθηθέο πεξηνρέο κεηαμχ ηνπο ή κνηξάδνπλ ηελ
δνπιεηά αλά θαηεγνξία πξντφληνο είλαη ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΔ. Οκνίσο, απαγνξεχνληαη νη ζπκθσλίεο λφζεπζεο
δηαγσληζκψλ κε ηηο νπνίεο νη επθαηξίεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαηαλέκνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο αληαγσληζηέο.
Πεξαηηέξσ, νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο παξάιιεισλ εηζαγσγψλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη
ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟ. Οη πξνκεζεπηέο δελ επηηξέπεηαη λα επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ζηηο εδαθηθέο πεξηνρέο ή
ζηνπο πειάηεο ζηνπο νπνίνπο νη δηαλνκείο ηνπο κπνξνχλ λα κεηαπσινχλ ηα πξντφληα ηνπο.

3. Πεξηνξηζκφο ή έιεγρνο ηεο παξαγσγήο, ηεο δηάζεζεο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ή ησλ
επελδχζεσλ
Οπνηαδήπνηε ζπλελλφεζε πνπ πεξηνξίδεη ηελ παξαγσγή ή/θαη επηβάιιεη αλψηαηα φξηα παξαγσγήο ζηνπο
αληαγσληζηέο ζπληζηά ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΖ ΤΜΠΡΑΞΖ (θαξηέι), θαζψο κεηψλνληαο ηελ παξαγσγή νη
επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ ηηο ηηκέο ζε πςειφηεξα επίπεδα.
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Β. Κξίζηκεο Γξαζηεξηφηεηεο / Πξνγξάκκαηα ηνπ ECR CYPRUS
Πξηλ ηε ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ηνπ ECR CYPRUS πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ν
ζπγθεθξηκέλνο λφκηκνο ζθνπφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο απνβιέπνπλ.

1. Πξνγξάκκαηα Εήηεζεο
ηα πξνγξάκκαηα δήηεζεο, (demand-side projects), φπσο ε Γηαρείξηζε ηεο Αμίαο ησλ Πειαηψλ (Consumer Value
Management), ε Γηαρείξηζε Καηεγνξίαο Πξντφλησλ (Category Management), ε Απνηειεζκαηηθή Τηνζέηεζε
λέσλ Πξντφλησλ (Efficient Product Introduction), θιπ, ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία θαη ε θαιή ζπλελλφεζε
κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ ιηαλνπσιεηψλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ.
Παξά ηαχηα, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ φια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ECR CYPRUS λα ζρεδηάδνληαη θαη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο λα παξαβηάδνπλ ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ. Σν Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ ηζρχεη ζε
φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο, εληφο ή εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ECR
CYPRUS. Καησηέξσ, εμεγνχληαη νη ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ησλ ελ ιφγσ θαλφλσλ ζηα πξνγξάκκαηα δήηεζεο
ηνπ ECR CYPRUS. Σν Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ φκσο εθαξκφδεηαη επίζεο θαη ζην πξνγξάκκαηα εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο (supply side projects).
Οη αθφινπζνη βαζηθνί θαλφλεο πξέπεη λα ηεξνχληαη πάληνηε. Ζ παξάβαζε ησλ ελ ιφγσ θαλφλσλ δεκηνπξγεί
ζνβαξνχο θηλδχλνπο παξαβίαζεο ηνπ λφκνπ. Γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, νη
εκπνξηθνί εηαίξνη κπνξνχλ λα πηνζεηνχλ ην ζεκείν (α) θαησηέξσ σο κέξνο ηεο εθάζηνηε ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο
γηα ηα πξνγξάκκαηα δήηεζεο ηνπ ECR CYPRUS.
(α) Tα θαζήθνληα πξνκεζεπηψλ θαη ιηαλνπσιεηψλ

Οη ζπκθσλίεο ή ζπλελλνήζεηο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη ιηαλνπσιεηψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία ησλ
ιηαλνπσιεηψλ λα θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο κεηαπψιεζεο απνηεινχλ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 101 ηεο πλζήθεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ, Ν.13(Η)2008
(απαγφξεπζε θαζνξηζκνχ ηηκψλ αγνξάο ή πψιεζεο).
Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα θάλνπλ νπνηεζδήπνηε “πξνηάζεηο” γηα ηηο ηηκέο κεηαπψιεζεο έζησ
θαη κε-δεζκεπηηθέο, θαη δελ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε δέζκεπζε εθ κέξνπο ησλ ιηαλνπσιεηψλ
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ απηψλ (θαη ρσξίο νη πξνκεζεπηέο λα αζθνχλ νπνηαδήπνηε πίεζε ή λα δίδνπλ
νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ θίλεηξν ζηνπο ιηαλνπσιεηέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ).
Αληίζηνηρα, νη ιηαλνπσιεηέο δελ πξέπεη λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο ή ζπλελλνήζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο
ζρεηηθά κε ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα πνπ ζα εκπνξεχνληαη ή κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
εκπνξία νπνηνπδήπνηε πξντφληνο. Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ βεβαίσο λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο ιηαλνπσιεηέο πνηα
απφ ηα πξντφληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή ζα εκπνξεχνληαη.
Δπνκέλσο, είλαη θξίζηκν νη πξνκεζεπηέο λα θάλνπλ κφλν κε-δεζκεπηηθέο πξνηάζεηο ζηνπο ιηαλνπσιεηέο
ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζχλνληαη, κε ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο πξνο ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο θαηαλαισηέο, κε ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο θάζε θαηεγνξίαο πξντφλησλ, κε ην πνηα πξντφληα ζα
πεξηιεθζνχλ (απνθιεηζηνχλ, παξακείλνπλ ή πξνζηεζνχλ) ζε θάζε θαηεγνξία, κε ην πξνηεηλφκελν εχξνο ηηκψλ
πνπ ζα εθαξκφζνπλ (π.ρ. ηηκέο "premium" ή εθπησηηθέο) ή ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ή βειηίσζεο
θαηλνχξγησλ πξντφλησλ ζην ξάθη.
Οη ιηαλνπσιεηέο παξακέλνπλ ειεχζεξνη λα αθνινπζήζνπλ ή κε ηηο πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ. Οη
ιηαλνπσιεηέο δελ πξέπεη λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο ή ζπλελλνήζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζρεηηθά κε ηηο
ιηαληθέο ηηκέο θάζε θαηεγνξίαο, ηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ αλά θαηεγνξία ή ηνπο φξνπο εκπνξίαο ησλ
πξντφλησλ θάζε θαηεγνξίαο.
Οη ζχκβνπινη θαηεγνξίαο δελ πξέπεη λα πξνσζνχλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα επηρεηξψληαο λα πείζνπλ ηνπο
ιηαλνπσιεηέο λα απνθιείζνπλ ή λα εθαξκφζνπλ ιηγφηεξν επλντθνχο φξνπο ζηα αληαγσληζηηθά πξντφληα.
Γελ πξέπεη λα ζπλάπηεηαη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία ή ζπλελλφεζε γηα ηνλ απνθιεηζκφ (boycottage) ηξίησλ
πξνζψπσλ.
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(β) Κακία ζπκθσλία γηα ηελ αληαιιαγή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ αληαγσληζηψλ
Ζ απαγφξεπζε αληαιιαγήο κεηαμχ αληαγσληζηψλ εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο π.ρ. νη
ηηκέο, νη φγθνη πσιήζεσλ, νη φξνη πξνκήζεηαο θιπ. θαζψο θαη ε απαγφξεπζε ζπκθσληψλ θαη ζπλελλνήζεσλ
επί ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θαλφλεο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ. Ζ
απαγφξεπζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ απεπζείαο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ
αιιά θαιχπηεη θαη ηηο αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ πνπ δηεπθνιχλνληαη κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ (π.ρ. νη
πξνκεζεπηέο δελ πξέπεη λα κεηαθέξνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ιηαλνπσιεηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκψλ, ζε άιινπο ιηαλνπσιεηέο θαη νη ιηαλνπσιεηέο δελ πξέπεη λα κεηαθέξνπλ
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ πξνκεζεπηψλ ζε άιινπο πξνκεζεπηέο).
Δπνκέλσο, δελ πξέπεη λα γίλεηαη θακία ζπδήηεζε, ζπκθσλία ή ζπλελλφεζε κεηαμχ αληαγσληζηψλ ζρεηηθά κε
ηα κεξίδηά ηνπο ζην κείγκα πξντφλησλ, ηε ζχλζεζε ηνπ κείγκαηνο, ηηο ηηκέο ή ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. Οη
πξνκεζεπηέο κπνξνχλ, ζην βαζκφ πνπ είλαη θαηά πεξίπησζε απαξαίηεην γηα ηνλ ξφιν ηνπο σο δηαρεηξηζηψλ
θαηεγνξίαο, λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ιηαλνπσιεηέο ζρεηηθά ηνπο αληαγσληζηέο, αιιά νη ελ ιφγσ
πιεξνθνξίεο πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο φγθνπο πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ θαη ζηηο ηξέρνπζεο ιηαληθέο
ηηκέο αλά πξντφλ. Ζ νκάδα ηεο δηαρείξηζεο θαηεγνξίαο θάζε πξνκεζεπηή πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε νη ελ
ιφγσ πιεξνθνξίεο λα ηεξνχληαη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κελ κεηαθέξνληαη ζε πξφζσπα εθηφο ηεο νκάδαο (δει.
νη πιεξνθνξίεο δελ πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιεο νκάδεο ηνπ ηδίνπ πξνκεζεπηή, είηε απηέο εξγάδνληαη κε
ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιηαλνπσιεηή επί άιισλ πξνγξακκάησλ είηε φρη). Οη πξνκεζεπηέο δελ πξέπεη λα
αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε αληαγσληζηέο επί ησλ ηηκψλ, πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ή άιισλ εκπνξηθά
επαίζζεησλ ζεκάησλ.
Οη αληαγσληζηέο δελ πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ απφ θνηλνχ κεζνδνινγίεο ψζηε λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε
επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, ηηο νπνίεο δελ ζα είραλ ρσξίο ηελ απφ θνηλνχ
δηακνξθσκέλε κεζνδνινγία νχηε λα ζπληνλίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηνπο αληαγσληζηέο. Γηα
παξάδεηγκα, αληαγσληδφκελνη ιηαλνπσιεηέο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην ζχκβνπιν θαηεγνξίαο γηα
ηελ αληαιιαγή επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ κε άιινπο ιηαλνπσιεηέο ή γηα ηελ ιήςε ζπληνληζκέλσλ πξνηάζεσλ
επί ηηκψλ ή πξντφλησλ. Δπίζεο, νη πξνκεζεπηέο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ξφιν ηνπο σο ζπκβνχισλ
θαηεγνξίαο κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, ζπκθσλψληαο π.ρ. γηα
κεξίδηα αλά ή εληφο θαηεγνξίαο, πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ή ηηκέο.
Ζ δηαρείξηζε θαηεγνξίαο πξέπεη πάληα λα απνηειεί ζρέζε κεηαμχ ελφο ιηαλνπσιεηή θαη ελφο πξνκεζεπηή. Ζ
απφθαζε ή απνδνρή αλάζεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ ζπκβνχινπ θαηεγνξίαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεηαμχ ελφο κφλν
ιηαλνπσιεηή θαη ελφο κφλν πξνκεζεπηή θαη δελ πξέπεη λα ππάξρεη θακία επηθνηλσλία κεηαμχ αληαγσληζηψλ επί
ηνπ ζέκαηνο απηνχ.

2. Σερληθά πξφηππα θαη πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο
Καηά θαλφλα, ηα ηερληθά πξφηππα θαη ηα πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο ζπκβάιινπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πςειήο
πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ θαη επνκέλσο σθεινχλ ηνπο θαηαλαισηέο.
Παξ‟ φια απηά, δεκηνπξγνχλ δεηήκαηα Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ ζε πεξίπησζε πνπ ζηεγαλνπνηνχλ ηελ αγνξά
γηα πηζαλνχο πξνκεζεπηέο. Ο θίλδπλνο παξάβαζεο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ κεηψλεηαη κφλν εθφζνλ έλα
κηθξφ κφλν ηκήκα ηεο ζρεηηθήο αγνξάο επεξεάδεηαη απφ ηελ πηζηνπνίεζε ή ηα πξφηππα ή/θαη εθφζνλ ε
δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο είλαη αλνηρηή, δηαθαλήο θαη βαζηζκέλε ζε αληηθεηκεληθά πνηνηηθά θξηηήξηα, ε
πξφζβαζε ζε απηήλ είλαη δπλαηή επί ηε βάζεη δίθαησλ, εχινγσλ θαη κε-δηαθξηηηθψλ φξσλ, ελψ ε άξλεζε
πξφζβαζεο ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία δεπηεξνβάζκηαο εμέηαζεο.

3. Πξνηάζεηο εθ κέξνπο εκπνξηθψλ ελψζεσλ
Οη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη απφ εκπνξηθέο ελψζεηο, αθφκα θη αλ δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα κέιε ηνπο,
κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ ζπκθσλίεο πνπ ειέγρνληαη απφ ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ.
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Απηφ αθνξά θπξίσο πξνηάζεηο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εκπνξηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ επί ησλ
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, φπσο π.ρ. νη ηηκέο, εθπηψζεηο, πεξηζψξηα θέξδνπο, θιπ.
Οη απνθάζεηο φκσο ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ κηα έλσζεο φπσο είλαη ην ECR CYPRUS, αθφκε θαη αλ δελ είλαη
δεζκεπηηθέο, εκπίπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο έλλνηαο "ζχκπξαμε" ζχκθσλα πάληα θαη κε ην άξζξν 2 ηνπ Κππξηαθνχ
Νφκνπ, εάλ απνηεινχλ εθδήισζε ηεο ζπιινγηθήο βνχιεζεο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζηελ έλσζε επηρεηξήζεσλ θαη
έρνπλ σο αληηθείκελν ή/θαη απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ: δει. πξσηίζησο, ε απφθαζε ηεο έλσζεο
λα ζεζπίδεη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζε κηα αγνξά, δειαδή ζπληνληζκφ θαη νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ηεο. Οδεγίεο, εγθχθιηνη, απιέο ζπζηάζεηο, εθφζνλ έρνπλ θαηαξρήλ ραξαθηήξα
ππνρξεσηηθφ γηα ηα κέιε είλαη αληη-αληαγσληζηηθέο. Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη, ε απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ
3 ηνπ Νφκνπ εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο, πνπ ε απφθαζε έρεη ην ραξαθηήξα απιήο ζχζηαζεο ρσξίο
δεζκεπηηθφηεηα, εθφζνλ αληαλαθιά ελ ηνηο πξάγκαζη ηε ζπιινγηθή βνχιεζε ησλ κειψλ ηεο έλσζεο λα
ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ηνπο ζε κία ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη εθφζνλ ε ζπκκφξθσζε ησλ κειψλ κε απηή είλαη ηθαλή
λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ ζηε ζρεηηθή αγνξά.
Δάλ ε πξφηαζε πινπνηεζεί ή επεξεάζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο εκπνξηθήο έλσζεο, νη Αξρέο
Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα θξίλνπλ φηη έρεη θαηαξηηζηεί κηα ζπκθσλία ή ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή. Ζ πξφηαζε
κπνξεί επίζεο λα έρεη ηελ κνξθή απφθαζεο έλσζεο επηρεηξήζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηφζν ε εκπνξηθή
έλσζε φζν θαη ηα κέιε ηεο επζχλνληαη γηα ηελ ηπρφλ αληίζεηε ηεο πξφηαζεο κε ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ.
Σα αλσηέξσ δελ εκπνδίδνπλ ην ECR CYPRUS λα ιεηηνπξγεί σο πεδίν ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ γηα
ηελ δεκηνπξγία πξνηχπσλ θαη ππνδεηγκάησλ, αξθεί ε εθαξκνγή ηνπο λα παξακέλεη εζεινληηθή, λα είλαη πξντφλ
απηνηεινχο απφθαζεο εθ κέξνπο θάζε κέινπο θαη λα κελ επεξεάδεη επαίζζεηα ζέκαηα εμ απφςεσο Γηθαίνπ ηνπ
Αληαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ζα πξέπεη λα αλαδεηνχκε λνκηθή ζπκβνπιή.

4. Κψδηθεο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο εκπνξηθψλ ελψζεσλ
Οη θψδηθεο ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζεζπίδνπλ ππνδείγκαηα πξαθηηθψλ γηα έλα θιάδν ηεο νηθνλνκίαο
ζπλήζσο σθεινχλ ηνπο θαηαλαισηέο. Οη πηζαλφηεηεο λα παξαβηάδνπλ ζεκαληηθά ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ
είλαη κηθξέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δνκή ηεο αγνξάο είλαη αληαγσληζηηθή θαη νη θψδηθεο δελ αθνξνχλ
ηηκέο ή άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκφ (π.ρ. πηζησηηθνί φξνη, φξνη εγγχεζεο
πξντφλησλ, θιπ.).
Παξ‟ φια απηά, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη ζθφπηκν λα αλαδεηνχκε λνκηθή ζπκβνπιή επί ηε βάζεη ησλ
δεδνκέλσλ θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίζηαζεο.

5. Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κέζσ εκπνξηθψλ ελψζεσλ
Οη εκπνξηθέο ελψζεηο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεδία αληαιιαγήο εκπηζηεπηηθψλ ή αληαγσληζηηθά
επαίζζεησλ εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ αληαγσληζηψλ.
πρλά νη εκπνξηθέο ελψζεηο αλαπηχζζνπλ ζπζηήκαηα ζπζηεκαηηθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά.
Παξφηη ηέηνηεο αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο,
παξάγνπλ επίζεο αληη-αληαγσληζηηθά απνηειέζκαηα ή δηεπθνιχλνπλ απαγνξεπκέλεο ζπκπξάμεηο (θαξηέι).
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη θαη‟ επαλάιεςε θξίλεη φηη νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ είλαη απαγνξεπκέλεο,
εθηηκψληαο φηη δεκηνπξγνχλ ηνλ θίλδπλν ζπληνληζκνχ ηεο εκπνξηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ.
Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ δελ πξέπεη ΠΟΣΔ λα αληαιιάζζνληαη. Δλδεηθηηθά:


Δμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία γηα φγθνπο παξαγσγήο, πσιήζεσλ ή παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο. Δίλαη
ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο λα κελ αληαιιάζζνληαη ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλνπο
αληαγσληζηέο (π.ρ. ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχ ζε θάζε ηκήκα αγνξάο γηα ην ηειεπηαίν
ηξίκελν).



Πιεξνθνξίεο ηηκψλ θαη άιισλ ηηκνινγηαθψλ ζεκάησλ. ηα ζέκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη
ζρεδηαδφκελεο ή πινπνηεζείζεο απμήζεηο ηηκψλ (αλεμαξηήησο αλ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν πνζφ αχμεζεο
ή φρη), εκεξνκελίεο ζρεδηαδφκελσλ απμήζεσλ ηηκψλ ή αλαθνηλψζεηο, πξνζαπμήζεηο, εθπηψζεηο,
παξνρέο, πηζησηηθνχο φξνπο, πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα είραλ επίδξαζε ζηελ
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ηηκή (π.ρ. ζηνηρεία θφζηνπο, φγθνπο παξαγσγήο, παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, απνζέκαηα, πσιήζεηο). Σν
ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηκνινγηαθά ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη θαηά πξνζέγγηζε.


Σαπηφηεηα εμαηνκηθεπκέλσλ πειαηψλ ή εδαθηθψλ πεξηνρψλ δξαζηεξηνπνίεζεο.



ηνηρεία απνζεκάησλ ή παξαγγειηψλ. Γελ πξέπεη λα απνθαιχπηνληαη (νχηε ζε ζπγθεληξσηηθή κνξθή)
ηξέρνληα ζηνηρεία ιήςεο παξαγγειηψλ ή δηαζέζηκσλ απνζεκάησλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ξπζκφ
εθκεηάιιεπζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ή ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ
κεραλεκάησλ.



Πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο ή εκπνξηθέο ζηξαηεγηθέο. ηελ θαηεγνξία απηή
πεξηιακβάλνληαη πξνβιέςεηο γηα πσιήζεηο πξντφλησλ (αλά πξντφλ ή έζνδα), ηηκνινγηαθή πνιηηηθή,
παξαγσγή, εθκεηάιιεπζε παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, επίπεδα απνζεκάησλ, ιεθζείζεο παξαγγειίεο ή
αθφκα θαη εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.



Πιεξνθνξίεο γηα δηαγσληζκνχο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ ή εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε
δηαγσληζκνχο.



Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο.
Οπνηαδήπνηε αληαιιαγή θαηαιφγσλ πειαηψλ δεκηνπξγεί δεηήκαηα εμ απφςεσο Γηθαίνπ ηνπ
Αληαγσληζκνχ.

To ECR CYPRUS κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη θαη λα δηαλέκεη ζηα κέιε ηεο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ή/θαη λα δηελεξγεί
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο θαη έρεη ιεθζεί ζρεηηθή λνκηθή
ζπκβνπιή:


Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη, νκαδνπνηνχληαη θαη δηαλέκνληαη απφ ηξίην αλεμάξηεην
πξφζσπν.



Μφλν ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία δηαλέκνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ θάζε εηαηξεία δελ πξέπεη λα δηαλέκνληαη θαη δελ πξέπεη λα είλαη δπλαηφ λα εμαρζνχλ απφ ηα
ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, φια ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πξέπεη αθνξνχλ
ηνπιάρηζηνλ 3 μερσξηζηέο επηρεηξήζεηο αλά θαηεγνξία (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απαηηείηαη
αθφκα θαη κεγαιχηεξνο βαζκφο ζπγθέληξσζεο εάλ ππάξρεη θίλδπλνο φηη ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία
ησλ εηαηξεηψλ κπνξεί λα εμαρζνχλ απφ ηα ζπγθεληξσηηθά).



Μφλν ηζηνξηθά ζηνηρεία πξέπεη λα δηαλέκνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Καηά θαλφλα, ηα ζηνηρεία
ζεσξνχληαη ηζηνξηθά φηαλ είλαη παιαηφηεηαο κεηαμχ 6 κελψλ θαη 1 έηνπο – αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο
ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο θαη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη πιεξνθνξίεο παχνπλ λα είλαη
αληαγσληζηηθά επαίζζεηεο.



Σα απνηειέζκαηα ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ λα ζπδεηνχληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ
ECR CYPRUS. Γελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη πξνβιέςεηο ή πξνηάζεηο επί ηε βάζεη ησλ αληαιιαγέλησλ
ζηνηρείσλ.

Αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ ή δηαλνκέο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ πιεξνχλ φιεο ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο δελ
παξαβηάδνπλ θαη‟ αλάγθε ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ. Παξ‟ φια απηά, απαηηνχλ απηνηειή αλάιπζε επί ηε
βάζεη, κεηαμχ άιισλ, ηεο δνκήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο θαη ηνπ είδνπο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξφθεηηαη λα
αληαιιαγνχλ.
Γελ ππάξρνπλ γεληθνί θαλφλεο γηα ηελ δηαπίζησζε ηνπ θαηά πφζν έλα ζχζηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηθψλ
παξαβηάδεη ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ. Κάζε πεξίπησζε απαηηεί μερσξηζηή αμηνιφγεζε θαη αλάιπζε. Θα
πξέπεη λα αλαδεηνχκε λνκηθή ζπκβνπιή απφ εμσηεξηθνχο δηθεγφξνπο πξηλ ηελ πινπνίεζε νπνηνπδήπνηε
ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
To ECR CYPRUS δελ πξέπεη ΠΟΣΔ λα επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο λα απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα
ζεσξεζνχλ εκπηζηεπηηθέο ή εκπνξηθά επαίζζεηεο.
Οη αληαγσληζηέο ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ λα αλαπηχζζνπλ απφ θνηλνχ κεζφδνπο γηα ηε ιήςε ή αληαιιαγή επαίζζεησλ
εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο δηαθνξεηηθά δελ ζα είραλ πξφζβαζε.
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VI. πλεδξηάζεηο θαη πλαληήζεηο ηνπ ECR CYPRUS
Α. Δπηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ
Καηά ηελ νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ή/θαη ζπκκεηερφλησλ ηνπ ECR CYPRUS θαηά ηελ
δηάξθεηα ή επ‟ αθνξκή ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ζπλαληήζεσλ ή πξνγξακκάησλ ηεο:


Να είζηε αθξηβείο θαη λα κελ αθήλεηε ρψξν γηα παξεξκελείεο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ακθίζεκεο ή
παξαπιαλεηηθέο εθθξάζεηο θαηά ηελ ζχληαμε νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ emails
θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλαληήζεσλ).



Μελ επηηξέπεηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ECR CYPRUS λα πξνβαίλνπλ ζε ζπδεηήζεηο ή ελέξγεηεο πνπ
κπνξεί λα παξαβηάζνπλ ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ. Μελ ζησπάηε φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ
δεκηνπξγνχλ δεηήκαηα σο πξνο ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ αιιά δηακαξηπξεζείηε θαη δηαθφςηε ηελ
ζπδήηεζε ή ζπλάληεζε.



Μελ ζπδεηάηε ζέκαηα πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηελ δηαλεκεζείζα εκεξήζηα δηάηαμε. Σα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο πξέπεη λα δηαλέκνληαη αξθεηέο εκέξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ηεο
ζπλάληεζεο, αιιά αθνχ έρνπλ αμηνινγεζεί απφ εμσηεξηθφ λνκηθφ ζχκβνπιν. Εεηήζηε ηελ λνκηθή
αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη πεξηιήςεσλ ησλ ζπλαληήζεσλ πξηλ ηα δηαλείκεηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.

Β. Γηαδηθαζία ζπλαληήζεσλ
Σo ECR CYPRUS έρεη ζεζπίζεη ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ζπλαληήζεηο ηεο, νη νπνίεο
πξέπεη λα ηεξνχληαη απαξέγθιηηα:


To ECR CYPRUS ζα απνζηείιεη ην παξφλ Πξφγξακκα πκκφξθσζεο ζην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην,
ηνλ γξακκαηέα θαη ζε φινπο ηνπ πξνεδξεχνληεο δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ.



To ECR CYPRUS ζα αλαξηήζεη ην παξφλ Πξφγξακκα πκκφξθσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζην
δηαδίθηπν ψζηε φια ηα κέιε θαη νη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ.



To ECR CYPRUS ζα δηαλέκεη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηηο πλαληήζεηο ηνπ ECR CYPRUS
(Παξάξηεκα 1) καδί κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε ζπλάληεζεο.



Καηά ηελ έλαξμε θάζε πξνγξάκκαηνο, ην ECR CYPRUS ζα εμαζθαιίδεη φηη θάζε ζπκκεηέρνληαο
γλσξίδεη ην Πξφγξακκα πκκφξθσζεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ην ECR CYPRUS, ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ην
γεγνλφο φηη φιεο νη ζπλαληήζεηο ηνπ ECR CYPRUS ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπκκφξθσζε κε απηφ.



Γηα θάζε ζπλάληεζε ηνπ ECR CYPRUS ζα ζπληάζζεηαη έγγξαθνο θαηάινγνο ησλ ζεκάησλ
εκεξεζίαο δηάηαμεο, ν νπνίνο ζα δηαλέκεηαη πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ηεο
ζπλάληεζεο, αθνχ έρεη εγθξηζεί απφ εμσηεξηθφ λνκηθφ ζχκβνπιν.



Κάζε εκεξήζηα δηάηαμε ζα πεξηέρεη σο πξψην ζέκα κηα επηζήκαλζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ Γηθαίνπ ηνπ
Αληαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 2 (εκείσζε/Τπελζχκηζε γηα ηνπο πξνεδξεχνληεο ησλ
ζπλαληήζεσλ). Οη πξνεδξεχνληεο ησλ ζπλαληήζεσλ ζα αλαγηγλψζθνπλ ηελ επηζήκαλζε θαηά ηελ
έλαξμε θάζε ζπλάληεζεο, γεγνλφο πνπ ζα ζεκεηψλεηαη ζηα πξαθηηθά.



Θα ηεξνχληαη αλαιπηηθά πξαθηηθά θάζε ζπλάληεζεο, γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλεηαη, ν εμσηεξηθφο
λνκηθφο ζχκβνπινο πξηλ δηαλεκεζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ζπλάληεζε.



Οπνηνδήπνηε ζρφιην ή αίηεκα γηα ηξνπνπνίεζε ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πξνεδξεχνληα ηεο
ζπλάληεζεο θαη ζην ECR CYPRUS ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ ιήςε ησλ πξαθηηθψλ.



Καηά ηε δηάξθεηα θάζε ζπλάληεζεο ζα δηαλέκεηαη θαηάινγνο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν νπνίνο ζα
ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ο θαηάινγνο ζα πξνζαξηάηαη ζηα πξαθηηθά ηεο
ζπλάληεζεο.



To ECR CYPRUS ζα αξρεηνζεηεί ηα ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο, ηα πξαθηηθά θαη ηνλ θαηάινγν ησλ
ζπκκεηερφλησλ θάζε ζπλάληεζεο, αλά θαηεγνξία θαη ρξνλνινγηθά.
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Δθφζνλ ην δεηήζνπλ, ην ECR CYPRUS ζα παξέρεη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξφζβαζε ζηα
ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλαληήζεσλ ζηηο νπνίεο έιαβαλ κέξνο.



Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, εάλ νπνηνζδήπνηε ππνπηεπζεί θαη δηακαξηπξεζεί φηη
πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε επί αληη-αληαγσληζηηθψλ ζεκάησλ, ην γεγνλφο απηφ ζα ζεκεηψλεηαη ζηα
πξαθηηθά θαη ε ζπδήηεζε ζα ηεξκαηίδεηαη ακέζσο. Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν
γξακκαηέαο, νη πξνεδξεχνληεο ησλ επηηξνπψλ, ησλ πξνγξακκάησλ θιπ. πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο
εμσηεξηθνχο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ζρεηηθά κε ηελ ζπδήηεζε θαη λα δεηνχλ ηελ λνκηθή ηνπο ζπκβνπιή
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο.

Γ. Αλεπίζεκεο επαθέο / ζπγθεληξψζεηο / εθδειψζεηο
Οη θνηλσληθέο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά ζην πεξηζψξην ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ ησλ εκπνξηθψλ
ελψζεσλ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πξνζνρή. Λφγσ ηεο θχζεο απηψλ ησλ άηππσλ εθδειψζεσλ, ελδέρεηαη λα
είλαη πηζαλφηεξν αζέκηηεο ζπδεηήζεηο γηα εκπνξηθά επαίζζεηα ζέκαηα λα γίλνληαη εθεί, παξά θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ επίζεκσλ ζπλαληήζεσλ.
Αθφκα θαη αλ νη ζπδεηήζεηο δελ θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ησλ ζπλαληήζεσλ, κπνξεί λα αλαθεξζνχλ ζε
θάπνην email ή θάπνηνο ζπκκεηέρσλ λα ηηο θαηαγγείιεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο σο κέξνο θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο
επηείθεηαο ή απαιιαγήο απφ πξφζηηκα. Δπνκέλσο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ ζπγθεληξψζεσλ ζα πξέπεη
λα δίδνπκε ηελ ίδηα πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή αζέκηησλ ζπδεηήζεσλ, φπσο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
επίζεκσλ ζπλεδξηάζεσλ ή ζπλαληήζεσλ ηνπ ECR CYPRUS.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ

Παξάξηεκα 1: Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζεκάησλ Αληαγσληζκνχ γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ECR CYPRUS

Παξάξηεκα 2: εκεηψζεηο γηα ηνπο πξνεδξεχνληεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ: πκκφξθσζε κε ηνπο Καλφλεο ηνπ
Αληαγσληζκνχ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1

Τ Ν ΣΟ Μ Δ  Ο ΓΖ Γ Η Δ  ΓΗ Α ΤΜ Μ Ο ΡΦΧ Ζ Π ΡΟ  Σ Ο Γ ΗΚ Α ΗΟ ΣΟ Τ
ΑΝ ΣΑ Γ ΧΝ Η Μ Ο Τ Κ Α ΣΑ ΣΗ   ΤΝ ΑΝ ΣΖ  Δ Η  ΣΟ Τ EC R C YP RU S
Ζ επηηπρία ηνπ έξγνπ ηνπ ECR CYPRUS πξνυπνζέηεη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο ή ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κεηαμχ
ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ επί ησλ πξνγξακκάησλ.
Οη νδεγίεο απηέο δελ είλαη εμαληιεηηθέο θαη ζθνπφ έρνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κφλν σο ππελζχκηζε. Αθνξνχλ φιεο ηηο
ζπλαληήζεηο ηνπ ECR CYPRUS, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ νκάδσλ
εξγαζίαο, επηηξνπψλ, ζπκβνπιίσλ θαη πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη φιεο ηηο άηππεο ζπδεηήζεηο πξηλ θαη κεηά
ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ECR CYPRUS. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ιακβάλεη απηνηειείο ζπκβνπιέο γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ECR CYPRUS θαη γηα ηα ζέκαηα πνπ κπνξνχλ θαη δελ κπνξνχλ λνκίκσο
λα ζπδεηεζνχλ. ην ECR CYPRUS θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζ‟ απηφ πξέπεη λα δηαβάδνπλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη
κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ. Σν Πξφγξακκα πκκφξθσζεο ζα είλαη δηαζέζηκν ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ECR CYPRUS ελψ αληίγξαθα ησλ Οδεγηψλ απηψλ ζα δηαλέκνληαη πξηλ ηηο ζπλαληήζεηο καδί
κε ηα ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο.
To ECR CYPRUS είλαη κηα έλσζε εκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο πνπ ζθνπφ έρεη ηε βειηίσζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ
θιάδνπ ησλ ηαρέσο θηλνχκελσλ πξντφλησλ ζηελ δήηεζε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ECR CYPRUS δελ ζα πξνβαίλνπλ ζε θακία ελέξγεηα ή επηθνηλσλία, φπσο π.ρ.
ζπδεηήζεηο επί ηηκψλ, θαηαλνκή αγνξψλ, αζέκηην αληαγσληζκφ ή πεξηνξηζκνχο ζηηο δηαδηθαζίαο
πξνκήζεηαο ή ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο, νη νπνίεο κπνξεί λα παξαβηάζνπλ ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.
Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ην ECR CYPRUS, ηα κέιε ηεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζ‟ απηήλ λα ηεξνχλ θαηά
γξάκκα ηνλ θαλφλα απηφ. Δπνκέλσο, νη ζπλαληήζεηο θαη ινηπέο επηθνηλσλίεο ζηα πιαίζηα ηνπ ECR CYPRUS
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ. Ζ παξάβαζε ησλ
θαλφλσλ ηνπ Γηθαίνπ Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηνλ θαζέλα απφ εζάο
αηνκηθψο φζν θαη γηα ηηο εηαηξείεο ζαο θαη ην ECR CYPRUS. Οη επηπηψζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ πςειά
πξφζηηκα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνηληθέο θπξψζεηο θαη πξφζηηκα.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, παξαθαιψ δηαβάζηε πξνζεθηηθά θαη ζπκκνξθσζείηε κε ηνλ θαηάινγν ησλ
Δπηηξεπφκελσλ θαη Απαγνξεπκέλσλ Δλεξγεηψλ πνπ αθνινπζεί.

18

ΝΑΗ
ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΔ κε ζαθήλεηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκηκν ζθνπφ θάζε πξνγξάκκαηνο ηνπ ECR CYPRUS.
ΔΞΑΦΑΛΗΣΔ φηη νη θαλφλεο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ ηεξνχληαη.
ΓΗΑΚΟΦΣΔ νπνηαδήπνηε ζπλάληεζε φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο επηκέλνπλ λα ζπδεηνχλ ζέκαηα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
παξάβαζε ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ.
ΕΖΣΖΣΔ ηελ λνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ζεκάησλ εκεξεζίαο δηάηαμεο θάζε ζπλάληεζεο πξηλ ηα δηαλείκεηε ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
ΕΖΣΖΣΔ ηελ λνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη πεξηιήςεσλ ησλ ζπλαληήζεσλ πξηλ ηα δηαλείκεηε ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
ΓΗΑΒΑΣΔ ην εκείσκα επί ζεκάησλ Γηθαίνπ Αληαγσληζκνχ θαηά ηελ έλαξμε θάζε ζπλάληεζεο.
ΔΝΖΜΔΡΧΣΔ ην ECR CYPRUS γηα ηπρφλ δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ή επ‟ αθνξκή ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ECR
CYPRUS πνπ κπνξεί λα παξαβηάδνπλ ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ.
ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΔ αληαγσληζηηθέο πιεξνθνξίεο κφλν απφ λφκηκεο ηξίηεο πεγέο.
ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΖΘΔΗΣΔ θαηά νπνηαζδήπνηε ζπδήηεζεο, δξαζηεξηφηεηαο ή ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα παξαβηάζεη ην Γίθαην
ηνπ Αληαγσληζκνχ.
ΑΠΟΥΧΡΖΣΔ απφ νπνηαδήπνηε ζπλάληεζε φηαλ αηζζάλεζηε φηη ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ ζέηνπλ δεηήκαηα σο πξνο ην
Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη δεηήζηε ε απνρψξεζή ζαο λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλάληεζεο.
ΟΥΗ
ΜΖΝ δεκηνπξγείηε ηελ εζθαικέλε εληχπσζε φηη ην ECR CYPRUS ιακβάλεη κέξνο ζε θάπνηα αληη-αληαγσληζηηθή ζπκθσλία.
ΜΖΝ δεκηνπξγείηε ηελ εληχπσζε φηη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην ECR CYPRUS είλαη αληηθείκελν εμαηνκηθεπκέλεο
κεηαρείξηζεο.
ΜΖΝ ρξεζηκνπνηείηε ην ECR CYPRUS σο πεδίν ή κέζν γηα παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ.
ΜΖΝ επηηξέπεηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ECR CYPRUS λα πξνβαίλνπλ ζε ζπδεηήζεηο ή ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα παξαβηάζνπλ
ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ.
ΜΖΝ ζπδεηάηε ζέκαηα πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε.
ΜΖΝ ρξεζηκνπνηείηε ακθίζεκεο ή παξαπιαλεηηθέο εθθξάζεηο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ θαη πεξηιήςεσλ ησλ
ζπλαληήζεσλ.
ΜΖΝ ρξεζηκνπνηείηε ην ECR CYPRUS σο πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ πνπ κπνξεί λα εξκελεπζνχλ φηη έρνπλ ζθνπφ
λα απνθιείζνπλ θάπνηνπο αληαγσληζηέο απφ ηελ αγνξά ή λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα εηζφδνπ ζ‟ απηήλ.
ΜΖΝ ζπλάπηεηε ζπκθσλίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία έθαζηνπ κέξνπο λα θαζνξίδεη ηηο ηηκέο πνπ ζα πξνζθέξεη, λα
επηιέμεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζα ζπλαιιάζζεηαη, λα απνθαζίζεη ηα πξντφληα πνπ ζα εκπνξεχεηαη ή λα δηαρεηξηζηεί κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηηο πσιήζεηο ηνπ.
ΜΖΝ ζπδεηάηε ή ζρνιηάδεηε ηα αθφινπζα ζέκαηα (θαη κελ δίλεηε εζθαικέλε εληχπσζε φηη ην θάλεηε):
α) Σηκέο, αιιαγέο ηηκψλ, πνζνζηά δηαθνξνπνίεζεο ηηκψλ, πξνζαπμήζεηο, εθπηψζεηο, παξνρέο, πηζησηηθνί φξνη ή ζρεηηθά
νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη ζηνηρεία ζρεηηδφκελα κε ηηο ηηκέο (π.ρ. θφζηε, φγθνη παξαγσγήο, παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα,
απνζέκαηα, πσιήζεηο), κεξίδηα αγνξάο θιπ. ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ.
β) Σηκνινγηαθέο πνιηηηθέο ηεο αγνξάο, αιιαγέο ηηκψλ, πνζνζηά δηαθνξνπνίεζεο ηηκψλ θιπ.
γ) Αιιαγέο ζηνπο φγθνπο παξαγσγήο, ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ή ηα απνζέκαηα ελφο θιάδνπ.
δ) Πξνζθνξέο γηα ηελ αλάιεςε ζπκβάζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε ζρεηηθνχο
δηαγσληζκνχο.
ε) ρέδηα ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή, ηελ δηαλνκή ή δηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζαλφλ λέσλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ ή πειαηψλ.
ζη) Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο ή πειάηεο πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηελ
αγνξά ή ηνλ επεξεαζκφ ηεο εκπνξηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εηαηξεηψλ έλαληη ηέηνησλ πξνκεζεπηψλ ή πειαηψλ.
ΜΖΝ ζπδεηάηε ή αληαιιάζζεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ ζέκαηα –νχηε θαη‟ αζηετζκφ– θαηά ηελ δηάξθεηα
θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ επ‟ αθνξκή ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ECR CYPRUS.
ΜΖΝ αληαιιάζζεηε εκπηζηεπηηθέο ή επαίζζεηεο εκπνξηθέο πιεξνθνξίεο. Δζείο είζηε ζε ζέζε λα θξίλεηε θαιχηεξα απφ ηνλ
θαζέλα ηη απνηειεί εκπνξηθά επαίζζεηε πιεξνθνξία θαη ηη φρη. Άξα εζείο θέξεηε πξσηαξρηθά ηελ ζρεηηθή επζχλε.
ΜΖΝ ρξεζηκνπνηείηαη ηνλ ίδην ζχκβνπιν θαηεγνξίαο γηα ηελ αληαιιαγή επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ ή ηελ ιήςε πξνηάζεσλ
γηα ζπληνληζκφ ηηκψλ ή εκπνξεπκάησλ
ΜΖΝ ζησπάηε φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ δεηήκαηα σο πξνο ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2

εκείσκα / Τπελζχκηζε γηα ηνπο πξνεδξεχνληεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ:
πκκφξθσζε κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Αληαγσληζκνχ
Δηζαγσγή:
Σν θείκελν απηφ είλαη έλα ζεκείσκα πνπ πξέπεη λα αλαγηγλψζθεηαη θαηά ηελ έλαξμε θάζε ζπλάληεζεο. θνπφο
ηνπ ζεκεηψκαηνο είλαη λα ππελζπκίδεη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ
Αληαγσληζκνχ. Σν ζεκείσκα/ππελζχκηζε ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ πξέπεη επίζεο λα θαηαγξάθεηαη ζηηο
πεξηιήςεηο ησλ ζπλαληήζεσλ φπσο πξνζδηνξίδεηαη θαησηέξσ.

Τπελζχκηζε ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ:
To ECR CYPRUS δελ ζα πξνβεί ζε θακία ζπδήηεζε, ελέξγεηα ή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα ζπληζηά
παξαβίαζε, εθ κέξνπο ηνπ ή εθ κέξνπο ησλ κειψλ θαη ζπκκεηερφλησλ ηνπ, ηνπο θαλφλεο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ
Αληαγσληζκνχ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα κέιε θαη νη ζπκκεηέρνληεο δελ ζα ζπδεηήζνπλ, αλαθνηλψζνπλ ή
αληαιιάμνπλ εκπνξηθά επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε-δεκφζησλ πιεξνθνξηψλ επί
ηηκψλ, πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, θφζηνπο θαη εζφδσλ, εκπνξηθψλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ, ζπλαιιαθηηθψλ φξσλ κε ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ θαη φξσλ πξνκήζεηαο,
ησλ εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ ή ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαλνκήο. Ζ απαγφξεπζε απηή θαιχπηεη φρη κφλν ηηο επίζεκεο
ζπλαληήζεηο αιιά επίζεο θαη ηηο άηππεο ζπδεηήζεηο πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή/θαη κεηά ηηο ζπλαληήζεηο.
Μήλπκα πξνο ηα λέα κέιε, ηνπο λένπο ζπκκεηέρνληεο ή/θαη ηα πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο γηα πξψηε
θνξά: Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη ε ζπκκεηνρή ζαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ECR CYPRUS πξνυπνζέηεη φηη έρεηε
δηαβάζεη θαη θαηαλνήζεη ην Πξφγξακκα πκκφξθσζεο ηνπ ECR CYPRUS γηα ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ. Δάλ
δελ ην έρεηε πξάμεη ήδε, παξαθαιψ δηαβάζηε ην ηψξα.

Γηαδηθαζία:
1.

Καηά ηελ έλαξμε θάζε πξνγξάκκαηνο, ην ECR CYPRUS ζα δηαζθαιίδεη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο
έρνπλ ιάβεη γλψζε ηεο Πνιηηηθήο πκκφξθσζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ ηνπ
ECR CYPRUS, θαζψο θαη φηη φιεο νη ζπλαληήζεηο ηνπ ECR CYPRUS ζα ζπκκνξθψλνληαη επίζεο κε
ηνπο θαλφλεο απηνχο.

2.

To ECR CYPRUS ζα θξνληίδεη γηα ηελ λνκηθή έγθξηζε ησλ ζεκάησλ εκεξεζίαο δηάηαμεο απφ εμσηεξηθφ
δηθεγφξν πξηλ ηελ δηαλνκή ηνπο ζηα κέιε θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο.

3.

Γηα θάζε ζπλάληεζε ηνπ ECR CYPRUS ζα θαηαγξάθνληαη ηα ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο εγγξάθσο θαη
ζα δηαλέκνληαη πξηλ απφ θάζε ζπλάληεζε αθνχ έρνπλ εγθξηζεί απφ εμσηεξηθφ λνκηθφ ζχκβνπιν.

4.

Κάζε εκεξήζηα δηάηαμε ζα πεξηέρεη σο πξψην ζέκα έλα ζεκείσκα/ππελζχκηζε γηα ην Γίθαην ηνπ
Αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ θείκελν. Οη πξνεδξεχνληεο ησλ ζπλαληήζεσλ ζα
αλαγηγλψζθνπλ ην ελ ιφγσ ζεκείσκα θαηά ηελ έλαξμε θάζε ζπλάληεζεο, γεγνλφο πνπ ζα θαηαγξάθεηαη
ζηελ πεξίιεςε ηεο ζπλάληεζεο.

5.

Γηα θάζε ζπλάληεζε ζα ηεξνχληαη αλαιπηηθά πξαθηηθά, ηα νπνία ζα ππνβάιινληαη ζε εμσηεξηθφ
δηθεγφξν γηα αμηνιφγεζε πξηλ ηελ δηαλνκή ηνπο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ζπλάληεζε.

6.

Σα πξαθηηθά ησλ ζπλαληήζεσλ ζα δηαλέκνληαη ζε φια ηα κέιε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο ή
πξνγξάκκαηνο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ ζπλάληεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα απνζηέιινπλ ηπρφλ
παξαηεξήζεηο ή αηηήζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πξνεδξεχνληα θαη ζην ECR CYPRUS ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πξαθηηθψλ.

7.

Ζ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ απνηειεί απφ θνηλνχ επζχλε ηνπ πξνεδξεχνληνο θαη ηνπ ECR CYPRUS. ε
πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζπλάληεζε ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ηνπ
ECR CYPRUS, ν πξνεδξεχσλ ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο ή πξνγξάκκαηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
ηήξεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πκκφξθσζεο.
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