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Ο περί Ε λέγχου των Συγκεντρώσεων Ε πιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999
εκδίδεται με δημοσίευση στην Ε πίσημη Ε φημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Συνοπτικός
τίτλος.
22(1) του 1999.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 23
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 36
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 42
του βασικού
νόμου.

Αριθμός 107(1) του 1999
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων
Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τον
περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο του 1999 (που στο εξής
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων
Νόμοι του 1999.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της λέξης
«της» στην ερμηνεία του ορισμού «Επιτροπή» αμέσως μετά από τη λέξη «περί»
(δεύτερη γραμμή).
3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται—
(α) Με τη διαγραφή από το τέλος της παραγράφου (β) του διαζευκτικού
συνδέσμου «ή» και την αντικατάσταση του σημείου της άνω τελείας με
τελεία· και
(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (γ).
4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται—
(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) της φράσης
«και δε συνεπάγεται το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπερι
φοράς» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)·
(β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) της λέξης «ιδρυτικών» (τρίτη
γραμμή)· και
(γ) με την προσθήκη κόμματος στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5)
αμέσως μετά από τη λέξη «τρίτων» (τέταρτη γραμμή).
5. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 13 τροποποιείται με τη
διαγραφή από αυτή της φράσης «και (γ)» (δεύτερη γραμμή).
6. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται—
(α) Με την προσθήκη των λέξεων «του εδαφίου (1)» αμέσως μετά τη
φράση «της παραγράφου (γ)» (πρώτη γραμμή)· και
(β) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) αμέσως
μετά τις λέξεις «της παραγράφου (γ)» (δεύτερη γραμμή) της φράσης
«του εδαφίου (1)».
7. Το άρθρο 36 τροποποιείται με την προσθήκη του σημείου του κόμματος
αμέσως μετά τη λέξη «ανάπτυξη» (πέμπτη γραμμή).
8. Το εδάφιο (3) του άρθρου 42 τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης
«τόπους» και την αντικατάσταση της με τη λέξη «τρόπους».
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9. Η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου (1) του Παραρτήματος Ι τρόπο Τροποποίηση
ποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «συνδυασμό» με τη λέξη ^ ου ^ οζ" ρ "
«συνδυασμένο» (τελευταία γραμμή).
10. Το εδάφιο (β) του Παραρτήματος III τροποποιείται με την απάλειψη Τροποποίηση
της παρένθεσης μετά α π ό το διαζευκτικό «ή» (δεύτερη γραμμή). ^
^
τ ατο π

