
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΝΟΜΟ  

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 
30(Ι) του 2001 

122(Ι) του 2001 

139(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2003 

80(Ι) του 2003 

144(Ι) του 2004 

117(Ι) του 2005 

9(Ι) του 2007. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Κρατικών 

Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 

Νόμους του 2001 μέχρι 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 

Νόμοι του 2001 μέχρι (Αρ. 2) του 2007. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «Κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 994/98», «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999» και 

«Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων ΄Ησσονος Σημασίας» με τους 

ακόλουθους νέους όρους και τους ορισμούς τους: 
  
  
 Επίσημη 

Εφημερίδα της  

E.E.: L 142, 

14.5.1998,  

σ. 1. 

«“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98” σημαίνει τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7ης 

Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των ΄Αρθρων 92 και 93 

της Συνθήκης ΕΚ σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων 

κρατικών ενισχύσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 
   
 Επίσημη “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999” σημαίνει τον 
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Εφημερίδα της  

E.E.: L 83, 

27.3.1999,  

σ. 1. 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 

22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής του ΄Αρθρου 93 της Συνθήκης 

ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 
   
  “Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων ΄Ησσονος Σημασίας” 

σημαίνει το Μητρώο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 

2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 

Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας·»· και 
  
 (β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού: 
  
 Επίσημη 

Εφημερίδα της  

E.E.: L 379, 

28.12.2006,  

σ. 5. 

«“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006” σημαίνει τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 

15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 

87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται·». 
  
 

 

 

ΤΙ/ΝΑ 

Αρ. Φακ.:   23.01.111.2007  
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