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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.086-2022) 

Η επιτροπή άρχισε και ολοκλήρωσε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, παρουσία 

κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων, σκοπός των 

οποίων είναι η εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

(α) «Οδηγία (ΕΕ) 2020/2088 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2020 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την επισήμανση των 

αλλεργιογόνων ουσιών στα παιχνίδια», 

(β) «Οδηγία (ΕΕ) 2020/2089 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2020 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την απαγόρευση των 

αλλεργιογόνων ουσιών στα παιχνίδια», 



(γ) «Οδηγία (ΕΕ) 2021/903 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 

αφορά ειδικές οριακές τιμές για την ανιλίνη σε ορισμένα παιχνίδια». 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

2. Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού)  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.165-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της 

οποίας είναι η παροχή προτεραιότητας σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που 

χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

χωρίς να απαιτείται οι εγκαταστάσεις αυτές να αποτελούν και έργα επίδειξης για 

καινοτόμες τεχνολογίες τα οποία εξασφαλίζουν σχετική έγκριση από τη Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης 

νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. α. Οι περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων 

Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.066-2022) 

β. Οι περί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 

Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για 

Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.067-2022). 

Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, παρουσία 

κυβερνητικών αρμοδίων, σκοπός των οποίων είναι η εισαγωγή εφαρμοστικών 

διατάξεων για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 



Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική 

διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς 

και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων 

στην εσωτερική αγορά.  

Ειδικότερα, οι κανονισμοί υπ’ αριθμόν (α) αποσκοπούν στη ρύθμιση θεμάτων 

λειτουργίας της αρμόδιας αρχής και στην εφαρμογή αποτελεσματικών και ταχέων 

διοικητικών διαδικασιών ενώπιόν της και οι κανονισμοί υπ’ αριθμόν (β) αποσκοπούν 

στην εκπόνηση εντύπων αιτήσεων για τη διεκπεραίωση διαδικαστικών πράξεων 

ενώπιον της Αρχής και στον καθορισμό των πληρωτέων τελών που προκύπτουν από 

την υφιστάμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών των 

κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. α. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.184-2022) 

β. Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.185-2022) 

γ. Ο περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.186-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, παρουσία κυβερνητικών 

αρμοδίων και εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων, σκοπός των οποίων είναι η 

εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 περί 

πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις 

ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των 

διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132». 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών των 

νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της. 

 

5. α. Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 



(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού)  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.114-2022) 

β. Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση 

Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της 

ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.036-2022). 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πιο πάνω πρότασης νόμου και των πιο 

πάνω κανονισμών για ψήφιση και έγκρισή τους, αντίστοιχα, στην ολομέλεια του 

σώματος. 

 

6. Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Δημοκρατικού Συναγερμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.158-2022) 

Η επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί της πιο πάνω πρότασης νόμου, αποφάσισε την 

προώθησή της στο επόμενο στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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