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Αριθμός 4666
Ο ΠΔΡΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014
_______________
Κνηλνπνίεζε ζπγθέληξσζεο αλαθνξηθά κε ηελ απφθηεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο SIA S.p.A.,
απφ ηελ FSIA Investimenti S.r.l.
Η παξνχζα αλαθνίλσζε γίλεηαη ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 10(4) ηνπ πεξί Διέγρνπ ησλ πγθεληξψζεσλ
Δπηρεηξήζεσλ Νφκνπ ηνπ 2014.
Η Υπηπεσία τηρ Επιτποπήρ Πποστασίαρ τος Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση σςγκέντπωσηρ αναυοπικά
με την απόκτηση μετοσικού κευαλαίος τηρ SIA S.p.A. (ευεξήρ η «SIA») από τιρ εταιπείερ Casa Depositi e
Prestiti S.p.A, (ευεξήρ η «CDP») και την Poste Italiane S.p.A., (ευεξήρ η «POSTE»), μέσω τηρ εταιπείαρ
FSIA Investimenti S.r.l (ευεξήρ η «FSIA»).
Η FSIA είλαη εηαηξεία δεφλησο εγγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο Ιηαιίαο. Η FSIA είλαη επελδπηηθή εηαηξεία
ραξηνθπιαθίνπ. Πξφθεηηαη γηα εηαηξεία πνπ ειέγρεηαη έκκεζα απφ θνηλνχ απφ ηελ CDP θαη ηελ Poste.
Η CDP είλαη εηαηξεία ραξηνθπιαθίνπ. Η CDP αλήθεη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Ιηαιίαο, εληνχηνηο απνηειεί
απηφλνκε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη δελ ειέγρεηαη απφ ην ελ ιφγσ Τπνπξγείν.
Η Poste είλαη ε εηαηξεία ραξηνθπιαθίνπ ηεο Poste Italiane Group. Η Poste ειέγρεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
ηεο Ιηαιίαο. Ο φκηινο Poste δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Σαρπδξνκείν, Γέκαηα θαη Γηαλνκή, Πιεξσκέο,
Κηλεηέο θαη Φεθηαθέο, Υξεκαηνπηζησηηθέο Τπεξεζίεο, Αζθαιηζηηθέο Τπεξεζίεο.
Η SIA είλαη εηαηξεία δεφλησο εγγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Ιηαιίαο. Η SIA δξαζηεξηνπνηείηαη ζην
ζρεδηαζκφ, ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα,
θεληξηθέο ηξάπεδεο, επηρεηξήζεηο θαη ην δεκφζην, ζηνπο ηνκείο ησλ πιεξσκψλ, ησλ θαξηψλ, ησλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ θαη
ησλ θεθαιαηαγνξψλ.
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Αριθμός 4668
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟΤ
______________
Τπνβνιή ζηνηρείσλ πξνο ηε ΡΑΔΚ απφ θαηφρνπο άδεηαο ιεηηνπξγίαο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνχο παξαγσγήο
ειεθηξηζκνχ δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 8 MW
Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ, ζπλεδξίαζε αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη αθνχ έιαβε ππφςε:


Σνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκν Ν.122(Ι)/2003 θαη ηδηαίηεξα:
o

Σν άξζξν 97, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ΡΑΔΚ δχλαηαη λα απαηηήζεη φπσο θάηνρνο άδεηαο ή νπνηνδήπνηε
άιιν πξφζσπν παξάζρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, έγγξαθν ή άιιν πιηθφ πνπ κπνξεί λα είλαη εχινγα
αλαγθαίν γηα ηελ άζθεζε απφ ηε ΡΑΔΚ ησλ θαζεθφλησλ, αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ ηεο, θαη απηή ε
απαίηεζε πξέπεη λα γίλεη κε γξαπηή εηδνπνίεζε πνπ λα θαζνξίδεη ηελ πιεξνθνξία ή ην έγγξαθν θαη ε
νπνία λα νξίδεη κέρξη πφηε πξέπεη λα γίλεη ζπκκφξθσζε κε ηελ απαίηεζε θαη ζε πνηα κνξθή ζα δνζεί ε
πιεξνθνξία ή ην έγγξαθν,

o

Σα άξζξα 24(δ) θαη 24(ε), ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ΡΑΔΚ έρεη σο ζηφρν λα δηαζθαιίδεη φηη νη θάηνρνη ησλ
αδεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο είλαη αδεηνχρνη θαη ε ΡΑΔΚ έρεη σο ζηφρν λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε κηαο
νηθνλνκηθά βηψζηκεο θαη απνδνηηθήο αγνξάο ειεθηξηζκνχ,



Σελ Απφθαζε 997/2013 εκεξνκελίαο 27/11/2013 κε ηελ νπνία ε ΡΑΔΚ ελέθξηλε ην Έληππν W2 ην νπνίν
πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εηήζηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο αηνιηθψλ πάξθσλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη
ζε εηήζηα βάζε κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο,



Σελ Απφθαζε 223/2017 εκεξνκελίαο 24/10/2017 κε ηελ νπνία ε ΡΑΔΚ ελέθξηλε αλαζεσξεκέλν Έληππν W2,



Σν Δζσηεξηθφ εκείσκα ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΡΑΔΚ εκεξνκελίαο 31 Ινπιίνπ 2019,



Σν έληππν Δ100, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην Έληππν W2,
ΑΠΟΦΑΙΔ

1.

Να δψζεη νδεγίεο ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο άδεηαο ιεηηνπξγίαο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνχο παξαγσγήο
ειεθηξηζκνχ δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 8 MW, φπσο ππνβάιινπλ θάζε έηνο, εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ην
Έληππν Δ100 ζηε ΡΑΔΚ. Σν Έληππν Δ100 είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔΚ (www.cera.org.cy).

2.

Απφ ηελ πην πάλσ ππνρξέσζε εμαηξείηαη ε Βαζηθή Ρπζκηδφκελε Γξαζηεξηφηεηα ηεο Παξαγσγήο ηεο Αξρήο
Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ, ε νπνία ππνβάιιεη Υσξηζηνχο Λνγαξηαζκνχο βάζεη ηεο Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο
Αξ. 02/2014 (ΚΓΠ 370/2014) «Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ».

3.

Να δεκνζηεχζεη, ζην πιαίζην πιήξνπο δηαθάλεηαο θαη ελεκέξσζεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ηελ ελ
ιφγσ Απφθαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔΚ.

4.

Η Απφθαζε ζα δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.

Αριθμός 4669
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΛΗΡΧΜΧΝ
ΔΚΓΟΗ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΑΙΣΗΣΧΝ
Ο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ αλαθνηλψλεη ηελ έθδνζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Δθαξκνγήο – Δλεκέξσζε Αηηεηψλ
πνπ αθνξά ην Καζεζηψο 8.3 «Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη
θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ» θαη ην Καζεζηψο 8.5 «Δπελδχζεηο νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ
πεξηβαιινληηθή αμία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ», ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Κχπξνπ 2014 – 2020. Η
πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηψηνο αθνξά ηελ πεξίνδν 30/07/2019-15/10/2019. Όια ηα ζπλαθή έληππα βξίζθνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΚΟΑΠ http://www.capo.gov.cy θαη ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ http://www.moa.gov.cy/fd.

