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Αριθμός 1523 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 
_______________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη L'Oréal SA της άδειας  
εκμετάλλευσης καλλυντικών υπό την επωνυμία της Prada  

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.  

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την 
απόκτηση από τη L'Oréal SA τμήματος επιχείρησης σε σχέση με εκλεκτά αρώματα και αρωματικά χώρου και καλλυντικά 
προϊόντα με την επωνυμία Prada. 

H άδεια εκμετάλλευσης καλλυντικών υπό την επωνυμία της Prada (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος») αφορά τα 
προϊόντα Prada Candy, Prada Amber, Prada Amber Pour Homme, La femme Prada, Les Infusions και Olfactories. 

H L'Oréal S.A. εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, αποτελεί τη μητρική εταιρεία 
του ομίλου L'Oréal, ενός ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιείται στους τομείς καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς ανά 
το παγκόσμιο. Ο Όμιλος L'Oréal δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, καθώς και στις 
πωλήσεις ενός πορτοφολίου καλλυντικών προϊόντων. 

 
 

Αριθμός 1524 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
___________ 

Αίτηση της Εταιρείας ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ, HE 387304, για Χορήγηση Άδειας για Κατασκευή, Ιδιοκτησία και Εκμετάλλευση 
Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2020 υπ’ αριθμόν 16/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:  

 Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ-1 αίτησης της εταιρείας ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2019, προς τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για χορήγηση άδειας κατασκευής, ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης 
Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν,  

 το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, 

 η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον αιτητή με Αρ. Φακ 06.02.01.01/1489-2019, ημερομηνίας 07 Οκτωβρίου 2019, 

 η επιστολή από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) με Αρ. Φακ. 8.4.11.9.4.3, ημερομηνίας 
24 Οκτωβρίου 2019, 

 η απαντητική επιστολή της ΡΑΕΚ προς το ΥΕΕΒ με Αρ. Φακ. 05.01.03.01/1590-2019, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 
2019, 

 η υπ’ Αριθμόν 88.671 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Άσκηση 
δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για εφαρμογή παρεκκλίσεων αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ιδιοκτησίας 
εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου», 

 η επιστολή του ΥΕΕΒ προς την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ με Αρ. Φακ. 8.4.11.9.4, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2020, η οποία 
κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ. 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιόν τους έγγραφα και στοιχεία και έλαβαν, επίσης, υπόψη:  

 Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο (Ν. 183(Ι)/2004) και εξ’ αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς και 
ειδικότερα τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ. 
298/2006), και ειδικότερα:  

 το άρθρο 44(2) του Ν. 183(Ι)/2004 σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση που η κυπριακή αγορά αποτελεί 
αναδυόμενη αγορά και λόγω των διατάξεων του παρόντος Νόμου θα αντιμετώπιζε ουσιαστικά προβλήματα, μη 
συνδεόμενα με τις συμβατικές δεσμεύσεις υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής που αναφέρονται στο 
άρθρο 43, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται ν’ αποφασίσει την παρέκκλιση, μεταξύ άλλων, από τα άρθρα 8 έως 
14 που αφορούν την αδειοδότηση, 

 τον Κανονισμό 4 της ΚΔΠ. 298/2006 σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕΚ δύναται να ζητήσει οποιεσδήποτε 
πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την αίτηση, 

 τον Κανονισμό 7 της ΚΔΠ. 298/2006 σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕΚ κατά τη λήψη απόφασης επί της αίτησης 
προβαίνει στη χορήγηση ή μη χορήγηση άδειας, 

 το γεγονός ότι το ΥΕΕΒ με επιστολή του με Αρ. Φακ. 8.4.11.9.4.3, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2019, ζήτησε τις 
απόψεις της ΡΑΕΚ αναφορικά με την πρόθεσή του να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο ούτως 
ώστε να αποφασιστεί παρέκκλιση από τη διαδικασία αδειοδότησης της ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ, 

 το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ με επιστολή της με Αρ. Φακ. 05.01.03.01/1590-2019, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2019, 
επεσήμανε προς το ΥΕΕΒ τα θέματα που πρέπει να διασφαλιστούν από το ΥΕΕΒ τα οποία θα διασφαλίζονταν 
μέσω των όρων της Άδειας που θα χορηγούσε η ΡΑΕΚ και πιο συγκεκριμένα: 

 τη χρηματοδότηση των επενδύσεων από την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ τις οποίες αποφασίζει ο Διαχειριστής της 
εγκατάστασης ΥΦΑ και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ,  

 τη συνεργασία και στήριξη από την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ στο Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του,  
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 τη σύναψη σύμβασης της ΕTYΦΑ ΛΤΔ με το Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ η οποία θα διέπει τις μεταξύ 
τους σχέσεις,  

 την υποχρέωση της ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ διαφύλαξης απορρήτου στοιχείων και πληροφοριών από τρίτους,  

 τον τρόπο τήρησης από την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ χωριστών λογαριασμών σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες,  

 την παροχή στη ΡΑΕΚ από την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ όλων των τεχνικών, οικονομικών, λογιστικών, εμπορικών και άλλων 
συναφών εγγράφων ή πληροφοριών που του ζητούνται στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων της 
σύμφωνα με το Νόμο, και  

 την τήρηση από την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ των διατάξεων του Νόμου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότησή του και των αποφάσεων της ΡΑΕΚ, 

 το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ Αριθμόν 88.671 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 4 
Δεκεμβρίου 2019, αποφασίστηκε η εφαρμογή παρέκκλισης από τη διαδικασία αδειοδότησης από τη ΡΑΕΚ της 
ΕΤΥΦΑ για κατασκευή, ιδιοκτησία και εκμετάλλευση της εγκατάστασης ΥΦΑ, 

διαπίστωσαν ομόφωνα ότι,  

 η αίτηση έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης δεν κατέστη πλήρης καθότι η αιτήτρια δεν προέβη 
σε υποβολή των πρόσθετων πληροφοριών που ζητήθηκαν από τη ΡΑΕΚ με επιστολή ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 
2019, 

 τα θέματα των οποίων η διασφάλιση ζητήθηκε με επιστολή της ΡΑΕΚ προς το ΥΕΕΒ, δόθηκαν ως προϋποθέσεις 
από το ΥΕΕΒ προς την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ με την επιστολή με Αρ. Φακ. 8.4.11.9.4, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2020, στη 
βάση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και της σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε η οποία, όπως 
καταγράφεται στην επιστολή, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης, 

 στη βάση της υπ’ Αριθμόν 88.671 Απόφασης του Υπουργικού Συμβούλιου στο πλαίσιο άσκησης των εξουσιών του 
δυνάμει του άρθρου 44(2) του Νόμου Ν. 183(Ι)/2004 για εφαρμογή παρέκκλισης από τη διαδικασία αδειοδότησης 
από τη ΡΑΕΚ της ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ για κατασκευή, ιδιοκτησία και εκμετάλλευση της εγκατάστασης ΥΦΑ, η διαδικασία 
εξέτασης της αίτησης θα πρέπει να τερματιστεί, 

και στη βάση των διαμειφθέντων: 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να μη χορηγήσουν την αιτούμενη άδεια για κατασκευή, ιδιοκτησία και εκμετάλλευση εγκατάστασης υγροποιημένου 
φυσικού αερίου στην εταιρεία ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ καθότι σύμφωνα με την υπ’ Αριθμόν 88.671 Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2019, αποφασίστηκε η εφαρμογή παρέκκλισης από τη διαδικασία 
αδειοδότησης από τη ΡΑΕΚ της ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ για κατασκευή, ιδιοκτησία και εκμετάλλευση της εγκατάστασης 
υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

2. Να ειδοποιηθεί η αιτήτηρια εταιρεία ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ για τον πιο πάνω λόγο μη χορήγησης της άδειας. 

3. Να κοινοποιηθεί η πιο πάνω ειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

4. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης της ΡΑΕΚ στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ιστοσελίδα 
της ΡΑΕΚ. 

 
Αριθμός 1525 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
____________ 

Αίτηση της εταιρείας Aerotricity Ltd για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ2-2004 Άδειας Κατασκευής Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αιολικό Πάρκο 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιόν τους στοιχεία, και αφού διαπίστωσαν ότι το αίτημα 
τροποποίησης συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία και θεωρείται πλήρες, εκτίμησαν ότι:  

 Η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει θετικά στην υλοποίηση του έργου, και 

 η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ 
των κατόχων παρόμοιου τύπου άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια. 

Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 του Ν. 122(Ι)/2003 και του Κανονισμού 13 της ΚΔΠ 538/2004, τα 
Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να εγκρίνουν την προτεινόμενη από την εταιρεία Aerotricity Ltd τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ2-
2004 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την αντικατάσταση των τεσσάρων (4) 
ανεμογεννητριών της Β΄ Φάσης με μία (1) ανεμογεννήτρια Enercon E-147 ονομαστικής ισχύος 5MW, την 
τροποποίηση της ονομαστικής ισχύος της άδειας σε 7,4MW και τη χωροθέτηση της μίας ανεμογεννήτριας της Β΄ 
Φάσης στο Φ/Σχ. 48/05, τεμάχιο 880, στην κοινότητα Φαρμακά της επαρχίας Λευκωσίας. 

2. Να ενημερώσουν την εταιρεία Aerotricity Ltd ότι σε περίπτωση που το καθεστώς λειτουργίας της Β΄ Φάσης του 
έργου διαφέρει από το καθεστώς λειτουργίας της Α΄ Φάσης, οι δύο φάσεις της άδειας θα πρέπει να συνδεθούν 
σε διαφορετικά σημεία με το δίκτυο. 

3. Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ 
και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Aerotricity Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς.   

4. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικά εκδοθείσας άδειας. 
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