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Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ
ΤΟΥ 2004
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για

σκοπούς

εναρμόνισης

με

την

πράξη

της

Ευρωπαϊκής

Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες
για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της
οδηγίας 98/30/ΕΚ (ΕΕL 175 της 15.7.2003 σ. 57).
Η Βουλή

των

Αντιπροσώπων

ψηφίζει

ως

ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θ’ αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης της Αγοράς

τίτλος.

Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004.

Ερμηνεία.

2. Στο παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια:«άδεια» σημαίνει άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 8(1).
«απευθείας

αγωγός»

σημαίνει

αγωγό

φυσικού

αερίου

συμπληρωματικό του διασυνδεδεμένου δικτύου·
«αποθήκευση αγωγών» σημαίνει την αποθήκευση αερίου με
συμπίεση σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής αερίου, εξαιρουμένων
των εγκαταστάσεων που προορίζονται για την εκτέλεση των
καθηκόντων του διαχειριστή δικτύου μεταφοράς.
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«ασφάλεια» σημαίνει τόσο την ασφάλεια του εφοδιασμού και της
παροχής φυσικού αερίου, όσο και την τεχνική ασφάλεια·
«βοηθητικές υπηρεσίες» σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που είναι
αναγκαίες για την εκμετάλλευση των δικτύων μεταφοράς ή/και
διανομής ή/και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή/και των
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, στις οποίες
περιλαμβάνεται η εξισορρόπηση φορτίου και διατάξεων ανάμειξης,
εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται για την
εκτέλεση των καθηκόντων του διαχειριστή δικτύου μεταφοράς.
«Γραφείο της ΡΑΕΚ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
122(I) του 2003.

από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου
του 2003·
«γραμμή διασύνδεσης» σημαίνει τη γραμμή μεταφοράς, που
διασχίζει ή γεφυρώνει σύνορο μεταξύ κρατών μελών με αποκλειστικό
σκοπό τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων μεταφοράς των εν
λόγω κρατών μελών.
«διανομή» σημαίνει τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσο τοπικών
ή περιφερειακών δικτύων αεριαγωγών, με σκοπό την παράδοση
του σε πελάτες, μη συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας.
«διασυνδεδεμένο δίκτυο» σημαίνει δίκτυο αποτελούμενο από
αριθμό δικτύων, που συνδέονται μεταξύ τους·
«διαχειριστής δικτύου αποθήκευσης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, που ασκεί τη δραστηριότητα αποθήκευσης και είναι
υπεύθυνο για τη λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης.
«διαχειριστής δικτύου διανομής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό
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πρόσωπο, που διεκπεραιώνει το έργο της διανομής και είναι
υπεύθυνο για τη λειτουργία, την εξασφάλιση της συντήρησης και,
εφόσον είναι ανάγκη, την ανάπτυξη του δικτύου διανομής σε μια
δεδομένη περιοχή, ενδεχομένως δε και των διασυνδέσεών του με
άλλα δίκτυα, καθώς και για τη διασφάλιση της μακρόπνοης
ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση
διανομής φυσικού αερίου·
«διαχειριστής δικτύου μεταφοράς» σημαίνει το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, που διεκπεραιώνει το έργο της μεταφοράς και είναι
υπεύθυνο για τη λειτουργία, την εξασφάλιση της συντήρησης και,
στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του δικτύου
μεταφοράς σε μια δεδομένη περιοχή, και κατά περίπτωση, των
διασυνδέσεών του με άλλα δίκτυα, και για τη διασφάλιση της
μακρόπνοης ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται στην εύλογη
ζήτηση μεταφορά φυσικού αερίου.
«διαχειριστής δικτύου υγροποιημένου φυσικού αερίου» σημαίνει το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί την υγροποίηση του
φυσικού αερίου ή την εισαγωγή, εκφόρτωση και την εκ νέου
αεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου και είναι υπεύθυνο για
τη λειτουργία εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου.
«δίκτυο» σημαίνει το δίκτυο μεταφοράς, διανομής, εγκαταστάσεις
υγροποιημένου φυσικού αερίου ή/και εγκαταστάσεις αποθήκευσης
που ανήκουν σε ή/και που τα εκμεταλλεύεται επιχείρηση φυσικού
αερίου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των αγωγών και
των εγκαταστάσεων για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών, καθώς
και

των

εγκαταστάσεων

συνδεδεμένων

επιχειρήσεων,

που

απαιτούνται για την παροχή πρόσβασης στη μεταφορά, τη διανομή
και το υγροποιημένο φυσικό αέριο.
«εγκατάσταση αποθήκευσης» σημαίνει την εγκατάσταση, που
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χρησιμοποιείται για την αποθήκευση φυσικού αερίου, η οποία ανήκει
ή/και την οποία εκμεταλλεύεται μια επιχείρηση φυσικού αερίου,
συμπεριλαμβανομένου
υγροποιημένου

του

φυσικού

τμήματος

αερίου,

που

των

εγκαταστάσεων

χρησιμοποιείται

για

αποθήκευση, εξαιρουμένου του τμήματος που χρησιμοποιείται για
δραστηριότητες παραγωγής και εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων
που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των καθηκόντων
του διαχειριστή δικτύου μεταφοράς.
«εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου» σημαίνει τον
τερματικό σταθμό, που χρησιμοποιείται για την υγροποίηση φυσικού
αερίου ή την εισαγωγή, την εκφόρτωση και την εκ νέου αεριοποίηση
υγροποιημένου φυσικού αερίου, και περιλαμβάνει τις βοηθητικές
υπηρεσίες και την προσωρινή αποθήκευση, που είναι αναγκαίες για
τη διαδικασία εκ νέου αεριοποίησης και στη συνέχεια την
τροφοδότηση

του

δικτύου

μεταφοράς,

χωρίς

ωστόσο

να

συμπεριλαμβάνει τμήματα τερματικών σταθμών υγροποιημένου
φυσικού αερίου, που να χρησιμοποιούνται για αποθήκευση.
«επιλέγων πελάτης» σημαίνει τον πελάτη, που είναι ελεύθερος να
αγοράζει φυσικό αέριο από τον προμηθευτή της επιλογής του κατά
τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 31.
«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
«επιχείρηση αποθήκευσης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που ασκεί δραστηριότητα αποθήκευσης δυνάμει του παρόντος
Νόμου·
«επιχείρηση διανομής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που
ασκεί τη δραστηριότητα διανομής δυνάμει του παρόντος Νόμου·
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«επιχείρηση μεταφοράς» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
που ασκεί δραστηριότητα μεταφοράς δυνάμει του παρόντος Νόμου·
«επιχείρηση προμήθειας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
που ασκεί δραστηριότητα προμήθειας δυνάμει του παρόντος
Νόμου·
«επιχείρηση φυσικού αερίου» σημαίνει το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, που ασκεί τουλάχιστο μία από τις δραστηριότητες της
παραγωγής,

μεταφοράς,

αποθήκευσης

φυσικού

διανομής,
αερίου,

προμήθειας,

αγοράς

συμπεριλαμβανομένου

ή
του

υγροποιημένου φυσικού αερίου και είναι υπεύθυνο για τα εμπορικά
και τεχνικά καθήκοντα ή/και τα καθήκοντα συντήρησης που
σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές, εξαιρουμένων των τελικών
πελατών·
«κάτοχος άδειας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο
χορηγείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10·
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
«κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση» σημαίνει την επιχείρηση
φυσικού αερίου ή τον όμιλο επιχειρήσεων:
(α) οι αμοιβές σχέσεις των οποίων καθορίζονται στο άρθρο 3(3)
του

Κανονισμού

4064/89

του

Συμβουλίου,

της

21ης

Δεκεμβρίου 1989, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ
επιχειρήσεων (EEL 395 δυνάμει της 30.12.1989 σ.1), και
(β) που ασκεί δύο ή περισσότερες από τις δραστηριότητες της
παραγωγής,

μεταφοράς,

αποθήκευσης φυσικού αερίου·

διανομής

προμήθειας

ή

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3852, 30/4/2004

183(I)/2004
6

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του
άρθρου 43·
«μακροπρόθεσμος
προγραμματισμό
δυναμικότητας

προγραμματισμός»
του

των

εφοδιασμού

επιχειρήσεων

και

φυσικού

σημαίνει
της

τον

μεταφορικής

αερίου

πάνω

σε

μακροπρόθεσμη βάση με τέτοιο τρόπο ώστε, να ικανοποιείται η
ζήτηση σε φυσικό αέριο του δικτύου, να επιτυγχάνεται η
διαφοροποίηση των πηγών και να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός των
πελατών·
«μεταφορά» σημαίνει τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω δικτύου
αγωγών υψηλής πίεσης, εξαιρουμένων προς τα ανάντη δικτύου
αγωγών,

με

σκοπό

την

παροχή

σε

πελάτες,

μη

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας.
«μη οικιακός πελάτης» σημαίνει τον πελάτη, ο οποίος αγοράζει
φυσικό αέριο, που δεν προορίζεται για ιδία οικιακή χρήση.
«οικιακός πελάτης» σημαίνει τον πελάτη, ο οποίος αγοράζει φυσικό
αέριο για δική του οικιακή κατανάλωση,
«ολοκληρωμένη

επιχείρηση

φυσικού

αερίου»

σημαίνει

επιχείρηση που είναι κάθετα ή οριζόντια ολοκληρωμένη

την

,

«οριζόντια ολοκληρωμένη επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση, που
ασκεί μία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες της παραγωγής,
μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ή αποθήκευσης φυσικού αερίου
και μία δραστηριότητα εκτός του τομέα του φυσικού αερίου·
«πελάτης» περιλαμβάνει τους χονδρικούς και τελικούς πελάτες
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φυσικού αερίου και τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, που αγοράζουν
φυσικό αέριο.
«προμήθεια» σημαίνει την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της
μεταπώλησης, φυσικού αερίου, καθώς και υγροποιημένου φυσικού
αερίου, σε πελάτες·
«προς τα ανάντη δίκτυο αγωγών» σημαίνει κάθε αγωγό ή δίκτυο
αγωγών που λειτουργεί ή/και κατασκευάζεται ως μέρος ενός έργου
παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή χρησιμοποιείται για την
παροχέτευση φυσικού αερίου από ένα ή περισσότερα τέτοια έργα
προς ένα εργοστάσιο ή τερματικό σταθμό επεξεργασίας ή τελικό
παράκτιο σταθμό εκφόρτωσης·
«ΡΑΕΚ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το
άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του
2003·
«Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου» έχει την έννοια

που

αποδίδεται στον όρο από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·
«συνδεδεμένη επιχείρηση» σημαίνει συνδεδεμένη επιχείρηση κατά
την έννοια του άρθρου 41 της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενης στο άρθρο 44
παράγραφος

2

στοιχείο

ζ)(10)

της

Συνθήκης,

για

τους

ενοποιημένους λογαριασμούς ή/και συγγενή επιχείρηση κατά την
έννοια του άρθρου 33, παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας ή/και
επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους μετόχους.
«τέλη» σημαίνει τέλη που καθορίζονται σε Κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(θ).
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«τελικός πελάτης» σημαίνει πελάτη που αγοράζει φυσικό αέριο για
ιδία χρήση·
«τεχνικοί κανόνες» σημαίνει τους κανόνες που εκδίδονται δυνάμει
του άρθρου 15.
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού·
«Υποχρέωση

Δημόσιας

Ωφέλειας»

σημαίνει

οποιαδήποτε

υποχρέωση που επιβάλλεται σε επιχειρήσεις φυσικού αερίου
δυνάμει του άρθρου 37 και λαμβάνει υπόψη τους γενικούς
κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες·
«υγροποιημένο

φυσικό

αέριο»

σημαίνει

φυσικό

αέριο

σε

υγροποιημένη μορφή·
«φυσικό αέριο» σημαίνει οποιουσδήποτε υδρογονάνθρακες ή μείγμα
υδρογονανθράκων και άλλων αερίων που αποτελούνται κυρίως από
μεθάνιο και περιλαμβάνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο·
«χονδρικός πελάτης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
εξαιρουμένου του διαχειριστή δικτύου μεταφοράς και του διαχειριστή
δικτύου διανομής, το οποίο αγοράζει φυσικό αέριο προκειμένου να
το μεταπωλήσει εντός ή εκτός του δικτύου στο οποίο είναι
εγκατεστημένο.
«χρήστης δικτύου» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που
τροφοδοτεί το δίκτυο ή τροφοδοτείται από αυτό.
Σκοπός.

3. Ο παρών Νόμος προνοεί για τη ρύθμιση της αγοράς φυσικού
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αερίου στη Δημοκρατία και μεταξύ άλλων θεσπίζει τους κανόνες για
τη μεταφορά, διανομή, προμήθεια και αποθήκευση του φυσικού
αερίου και προσδιορίζει τους όρους σχετικά με την οργάνωση και
λειτουργία του τομέα του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου
του υγροποιημένου φυσικού αερίου, την πρόσβαση στην αγορά, την
εκμετάλλευση των δικτύων και τα κριτήρια και τις διαδικασίες
χορήγησης

αδειών

μεταφοράς,

διανομής,

προμήθειας

και

αποθήκευσης φυσικού αερίου.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕΚ
Εξουσίες

4. Η δυνάμει των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς

και καθήκοντα

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, συσταθείσα Ρυθμιστική Αρχή

της ΡΑΕΚ.

Ενέργειας Κύπρου, στο εξής καλούμενη ως ΡΑΕΚ, εκτελεί όλα τα
καθήκοντα και ασκεί όλες τις εξουσίες που της ανατίθενται δυνάμει
του παρόντος Νόμου.

Γραφείο της

5.-(1) Το δυνάμει των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς

ΡΑΕΚ.

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 ιδρυθέν νομικό πρόσωπο, γνωστό ως
το Γραφείο της ΡΑΕΚ, παρέχει στη ΡΑΕΚ τέτοια διευκόλυνση και
υπηρεσίες, όπως η ΡΑΕΚ κρίνει αναγκαίο, προς το σκοπό
εκτέλεσης όλων των καθηκόντων και άσκησης όλων των εξουσιών,
που ανατίθενται στη ΡΑΕΚ δυνάμει του παρόντος Νόμου και για
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καλείται ως το Γραφείο της
ΡΑΕΚ.
(2)

΄Ολες

οι

διατάξεις

του

περί

Ρύθμισης

της

Αγοράς

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, που αφορούν την ίδρυση και
λειτουργία του Γραφείου της ΡΑΕΚ, τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής
στα θέματα ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου της ΡΑΕΚ, για
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.
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Καθήκοντα και

6.-(1)

αρμοδιότητες της

δυνάμει του παρόντος Νόμου και σε σχέση με την αγορά φυσικού

ΡΑΕΚ.

Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων που της παρέχονται

αερίου, η ΡΑΕΚ ενεργεί κατά τρόπο ώστε (α) Δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του
άρθρου

29

του

περί

Ρύθμισης

της

Αγοράς

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, να διασφαλίζει την
τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα
της

μεταφοράς,

διανομής,

προμήθειας

και

αποθήκευσης του φυσικού αερίου,
(β)

να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών,

(γ)

να διασφαλίζει την ικανοποίηση της εύλογης ζήτησης
φυσικού αερίου,

(δ)

να διασφαλίζει ότι, οι κάτοχοι άδειας είναι ικανοί να
χρηματοδοτούν

την

επιχείρηση

για

την

οποία

εξασφαλίζεται άδεια,
(ε) να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά εύρωστης και
αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου,
(στ) να διασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια στην παροχή,
ποιότητα

και

αποτελεσματικότητα

στην

παροχή

φυσικού αερίου,
(ζ)

να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος,
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(η) να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων
καταναλωτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των
ηλικιωμένων,
(θ) να ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη
μεταφορά, προμήθεια, αποθήκευση και χρήση του
φυσικού αερίου, και
(ι) να συμβουλεύει τον Υπουργό σε θέματα που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και για τα
οποία είτε κρίνει η ίδια αναγκαίο είτε δυνατό να
παραπεμφθούν σ’αυτή από τον Υπουργό ή τη Βουλή
των Αντιπροσώπων.
(2) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΡΑΕΚ λαμβάνει
δεόντως υπόψη τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφελείας που δυνατό
να τεθούν δυνάμει του άρθρου 37 και λαμβάνει τέτοια μέτρα ώστε να
υπάρχει συμμόρφωση με τις εν λόγω Υποχρεώσεις, τα δε μέτρα
αυτά, κοινοποιεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 39.
(3) Αποτελεί καθήκον της ΡΑΕΚ (α) Να διασφαλίζει και δημοσιοποιεί μέτρα, τα οποία

δυνατό

να ληφθούν δυνάμει του άρθρου 41 σε περίπτωση
απρόβλεπτης κρίσης στην αγορά ενέργειας ή όταν
απειλείται

η

εγκαταστάσεων

ασφάλεια
ή

της

προσώπων,

έργων

ή

ακεραιότητας του δικτύου, και
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(β) να
της

παρακολουθεί
προμήθειας

προμήθειας/ζήτησης

τα

θέματα

και

ιδιαίτερα

στην

αγορά,

της

ασφάλειας

το
το

ισοζύγιο

επίπεδο

της

αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης και των διαθέσιμων
προμηθειών, καθώς και το επίπεδο ανταγωνισμού της
αγοράς.
(4) Η ΡΑΕΚ δημοσιεύει, το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε
έτους, έκθεση, η οποία σκιαγραφεί τα πορίσματά της σε σχέση με τα
θέματα του εδαφίου (3), καθώς επίσης και οποιαδήποτε μέτρα έχουν
ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα
θέματα αυτά και διαβιβάζει αμέσως την εν λόγω έκθεση στην
Επιτροπή.
Αρμοδιότητες της

7. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30 του περί Ρύθμισης

ΡΑΕΚ.

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, υπάγεται στην
αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ (α) Η χορήγηση, έλεγχος, τροποποίηση, αναστολή ή
ανάκληση άδειας που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος
Νόμου,
(β)

η έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων σύνδεσης
και πρόσβασης στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων
των διατιμήσεων μεταφοράς και διανομής, καθώς και
των όρων, των προϋποθέσεων και των διατιμήσεων
για πρόσβαση στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου
φυσικού αερίου,
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(γ)

ο καθορισμός των κανόνων διαχείρισης και κατανομής
του δυναμικού διασύνδεσης, σε συνεννόηση με την ή
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με τα οποία
υπάρχει διασύνδεση,

(δ) η θέσπιση ή η έγκριση μηχανισμών αντιμετώπισης της
συμφόρησης δυναμικού στο δίκτυο φυσικού αερίου,
(ε) η προστασία των καταναλωτών φυσικού αερίου κατά τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 38,
(στ) η

διαβούλευση

με

τον

Υπουργό

κατά

τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 41(4) για

λήψη

απόφασης αναφορικά με αίτηση που υποβάλλεται
από επιχείρηση φυσικού αερίου για προσωρινή
παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 28,
(ζ) η άρνηση χορήγησης άδειας για κατασκευή και
εκμετάλλευση δικτύων αγωγών διανομής, κατά τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14,
(η)

η ρύθμιση

των διατιμήσεων, χρεώσεων και άλλων

όρων και προϋποθέσεων που επιβάλλονται από τους
κατόχους αδειών για οποιαδήποτε προσφερόμενη
υπηρεσία, με βάση τους όρους των αδειών τους,
(θ)

η θέσπιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ Κανονισμών
προδιαγραφών ποιότητας με τις οποίες οφείλουν να
συμμορφώνονται οι κάτοχοι άδειας,

(ι)

η έκδοση Κανονισμών,
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(ια) η επίλυση διαφορών κατά τα διαλαμβανόμενα στα
άρθρα 34(1) ή 36(3), και
(ιβ) η λήψη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων για
τον έλεγχο και τη διαφάνεια, ώστε να αποφεύγεται
τυχόν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδιαίτερα σε
βάρος των καταναλωτών.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Υποχρέωση

8.-(1) Δεν δύναται οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει στη

κατοχής άδειας.

διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις πιο κάτω δραστηριότητες, χωρίς
προηγουμένως να του έχει χορηγηθεί άδεια από τη ΡΑΕΚ, δυνάμει
των διατάξεων του παρόντος Νόμου (α) Την κατασκευή και/ή εκμετάλλευση εγκαταστάσεων,
αγωγών και συναφών εξοπλισμών φυσικού αερίου και
υγροποιημένου φυσικού αερίου,
(β) τη μεταφορά και/ή αποθήκευση φυσικού αερίου και
υγροποιημένου φυσικού αερίου,
(γ) τη διανομή και/ή προμήθεια φυσικού αερίου και
υγροποιημένου φυσικού αερίου,
(δ) τη διεξαγωγή της δραστηριότητας του διαχειριστή
δικτύου

μεταφοράς

ή/και

αποθήκευσης

ή/και

εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου,
(ε) τη διεξαγωγή της δραστηριότητας του διαχειριστή
δικτύου διανομής, ή
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(στ) την προμήθεια φυσικού αερίου σε χονδρικούς πελάτες.
(2) Η εξασφάλιση άδειας δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν
απαλλάσσει τον κάτοχο άδειας από την υποχρέωση εξασφάλισης
οποιασδήποτε άλλης έγκρισης ή άδειας που απαιτείται από
οποιαδήποτε

άλλη

εθνική

νομοθεσία

και

της

υποχρέωσης

συμμόρφωσής του με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
Αίτηση για

9. Οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση άδειας δυνάμει του άρθρου 8,

χορήγηση άδειας.

υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με

τρόπο που καθορίζεται σε

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(α) και
συνοδεύεται από τέτοιες πληροφορίες και από τέλη, που δυνατό να
καθορίζουν οι προαναφερόμενοι Κανονισμοί.
Εξέταση αίτησης

10. Κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας, η ΡΑΕΚ

και χορήγηση

ακολουθεί τη διαδικασία που καθορίζουν οι Κανονισμοί που

άδειας.

εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(α) και λαμβάνει υπόψη τα
ακόλουθα κριτήρια και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες, που ο
Υπουργός δύναται να δημοσιεύει από καιρό σε καιρό και αφορούν
την κυβερνητική πολιτική:
(α) Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των δικτύων
φυσικού αερίου,
(β) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
(γ) το χώρο εγκατάστασης ενός εργοστασίου ή τερματικού
σταθμού επεξεργασίας ή τελικού παράκτιου σταθμού
εκφόρτωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου,
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(δ) τις δυνατότητες του αιτητή, περιλαμβανομένων των
τεχνικών και οικονομικών του δυνατοτήτων,
(ε) την αποδοτική χρήση ενέργειας, και
(στ) τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας που επιβάλλονται
δυνάμει του άρθρου 37.
Όροι,

11.-(1)

προϋποθέσεις

δυνατό να περιλαμβάνει τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και

και περιορισμοί
αδειών.

Άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα

Νόμο

περιορισμούς, τους οποίους η ΡΑΕΚ ήθελε θεωρήσει αναγκαίους
υπό τις περιστάσεις, νοουμένου ότι οι όροι αυτοί καθορίζονται από
τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς και δεν δημιουργούν ή
επιτρέπουν οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των κατόχων άδειας.
(2)

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), άδεια

που χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβάνει
οπωσδήποτε όρους που καθορίζουν ότι:
(α) Η άδεια υπόκειται σε τροποποίηση προκειμένου να
υπάρξει συμμόρφωση με οποιαδήποτε τροποποίηση
του Νόμου,
(β) ο κάτοχος άδειας καταβάλλει τα τέλη που καθορίζονται
σε Κανονισμούς,
(γ) ο κάτοχος άδειας τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για
κάθε μια από τις δραστηριότητες για τις οποίες
απαιτείται η κατοχή άδειας δυνάμει του άρθρου 8(1).
Τροποποίηση,

12. Άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

αναστολή και

υπόκειται σε τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση, σύμφωνα με

ανάκληση άδειας.
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διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από τη
ΡΑΕΚ δυνάμει του άρθρου 43(2)(α).
Παράβαση

13.-(1) Σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ έχει βάσιμους λόγους να

άδειας.

πιστεύει ότι ο κάτοχος άδειας παραβιάζει ή πιθανό να παραβιάζει
όρο ή προϋπόθεση της άδειας, δύναται να εκδίδει και να επιδίδει
ειδοποίηση στον κάτοχο της άδειας, η οποία θα διαλαμβάνει τ’
ακόλουθα:
(α)

Τον όρο ή την προϋπόθεση που η ΡΑΕΚ κρίνει ότι
παραβιάζεται ή δυνατό να παραβιάζεται από τον
κάτοχο της άδειας,

(β) τις πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες κατά τη γνώμη της
ΡΑΕΚ δυνατό να συνιστούν ή δυνατό ν’ αποτελέσουν
παράβαση

του

σχετικού

όρου

ή

της

σχετικής

προϋπόθεσης, και
(γ)

τη χρονική περίοδο, η οποία δεν θα είναι μικρότερη των
30
στην

ημερών από την έκδοση της ειδοποίησης, μέσα
οποία

μπορούν

να

υποβληθούν

γραπτώς

ενστάσεις και παραστάσεις.
(2) Η ΡΑΕΚ εξετάζει τις παραστάσεις και ενστάσεις που
υποβάλλονται δυνάμει του εδαφίου 1(γ) και ενημερώνει γραπτώς
τους ενδιαφερόμενους για το αποτέλεσμα της εν λόγω εξέτασης
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
(3) Κατά την εξέταση, που γίνεται δυνάμει του εδαφίου (2), η
ΡΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να
επιβάλλει στον κάτοχο άδειας να λάβει τέτοια μέτρα, τα οποία κρίνει
αναγκαία για την επανόρθωση της παράβασης ή για την αποτροπή
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μελλοντικής παράβασης.
(4) Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας παραλείψει να
επανορθώσει την παράβαση μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του
διατάγματος ή σε τόση άλλη χρονική περίοδο που η ΡΑΕΚ ήθελε
oρίσει, η ΡΑΕΚ δύναται:
(α) Σύμφωνα με διαδικασία υπολογισμού διοικητικών
προστίμων που ρυθμίζεται με Κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου (i) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με τη
φύση, τη σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης·
(ii) επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με τη
σοβαρότητα της παράβασης, για κάθε μέρα που
εξακολουθεί να υφίσταται η παράβαση,
(β)

να κινήσει

διαδικασία για την ανάκληση της άδειας

σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του
παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι, αν με οποιοδήποτε τρόπο διαπιστωθεί
παράβαση όρου άδειας ή τεχνικών κανόνων που έχουν ως
αποτέλεσμα να θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ζωές ή περιουσία,
η ΡΑΕΚ δύναται να εκδώσει και επιδώσει αμέσως στον
επηρεαζόμενο κάτοχο άδειας, διάταγμα αναστολής της
άδειας για τόση χρονική περίοδο, όση θεωρήσει αναγκαία
υπό τις περιστάσεις:
Νοείται περαιτέρω ότι, για τη διαδικασία αναστολής
άδειας, ακολουθείται κατ’ αναλογία η διαδικασία της
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ανάκλησης άδειας.
Άρνηση

14.-(1)

χορήγησης

αρνείται τη χορήγηση οποιασδήποτε νέας άδειας για κατασκευή και

άδειας.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 33, η ΡΑΕΚ δύναται να

εκμετάλλευση

δικτύου

αγωγών

διανομής

σε

οποιαδήποτε

συγκεκριμένη περιοχή, εφόσον με βάση τις ήδη χορηγηθείσες
άδειες, έχει ήδη κατασκευαστεί ή προβλέπεται να κατασκευαστεί εκεί
σε εύλογο χρονικό διάστημα, τέτοιο δίκτυο αγωγών και εφόσον η
υπάρχουσα προβλεπόμενη μεταφορική δυναμικότητα δεν έχει
κορεστεί ή δεν προβλέπεται να κορεστεί σε εύλογο χρονικό
διάστημα.
(2) Σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ αρνείται τη χορήγηση άδειας
σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή αρνείται τη χορήγηση οποιασδήποτε
άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 8(1)(α), (β), (δ), (ε) ή (στ), πρέπει
μέσα σε 30 μέρες, να ειδοποιεί γραπτώς τον αιτητή για τους λόγους
της άρνησης και να κοινοποιεί το συντομότερο, αντίγραφο της
ειδοποίησης στην Επιτροπή για ενημέρωση.
Τεχνικοί κανόνες

15.-(1) Η ΡΑΕΚ μεριμνά για την ετοιμασία και τη δημοσίευση

σχεδιασμού και

τεχνικών κανόνων, που ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού

λειτουργίας
φυσικού αερίου

σχεδιασμού

και

λειτουργίας

για

τη σύνδεση με το δίκτυο

και

εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, εγκαταστάσεων

υγροποιημένου

αποθήκευσης, άλλων δικτύων μεταφοράς ή διανομής και απευθείας

φυσικού αερίου.

αγωγών φυσικού αερίου.
(2)

Οι τεχνικοί κανόνες διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα των

δικτύων και είναι αντικειμενικοί και αμερόληπτοι.
(3) Οι τεχνικοί κανόνες εκδίδονται σε μορφή που ήθελε
καθορίσει η ΡΑΕΚ και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
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ΜΕΡΟΣ ΙV
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Διορισμός και

16.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25, το

καθήκοντα του

Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ή απαιτεί από τις επιχειρήσεις, οι

διαχειριστή
δικτύου

οποίες έχουν στην ιδιοκτησία τους εγκαταστάσεις μεταφοράς,

μεταφοράς ή/και

εγκαταστάσεις

αποθήκευσης

φυσικού αερίου, να ορίζουν, για χρονική περίοδο που καθορίζεται με

ή/και

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της

εγκαταστάσεων

απόδοσης και της οικονομικής ισορροπίας, ένα ή περισσότερους

υγροποιημένου
φυσικού αερίου.

διαχειριστές

αποθήκευσης

δικτύου

εγκαταστάσεων

ή

εγκαταστάσεις

μεταφοράς

υγροποιημένου

ή/και

φυσικού

υγροποιημένου

αποθήκευσης

ή/και

αερίου, που

είναι

υπεύθυνοι για τη λειτουργία, διασφάλιση της συντήρησης και την
ανάπτυξη των εγκαταστάσεων μεταφοράς, αποθήκευσης και των
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου.
(2) Κάθε διαχειριστής δικτύου μεταφοράς ή/και αποθήκευσης
ή/και εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (α) Εκμεταλλεύεται,
υπό

συντηρεί

οικονομικά

αξιόπιστες

και

μεταφοράς,
υγροποιημένου

αποδεκτές

και

αναπτύσσει,

συνθήκες,

αποτελεσματικές

αποθήκευσης
φυσικού

εγκαταστάσεις

ή/και

αερίου,

ασφαλείς,

εγκαταστάσεις
λαμβάνοντας

τη

δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον,
(β) δεν μεροληπτεί μεταξύ των χρηστών του δικτύου ή των
κατηγοριών χρηστών του δικτύου, κυρίως υπέρ των
συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων,
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(γ) παρέχει σε κάθε άλλο διαχειριστή δικτύου μεταφοράς,
σε κάθε άλλο διαχειριστή δικτύου αποθήκευσης, σε
κάθε άλλο διαχειριστή δικτύου υγροποιημένου φυσικού
αερίου

ή/και

σε

κάθε

άλλο

διαχειριστή

δικτύου

διανομής, επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να
διασφαλίζεται ότι, η μεταφορά και η αποθήκευση
φυσικού αερίου δύνανται να πραγματοποιούνται κατά
τρόπο συμβατό με την ασφαλή και αποτελεσματική
λειτουργία του διασυνδεδεμένου δικτύου, και
(δ) παρέχει στους χρήστες του δικτύου τις πληροφορίες
που χρειάζονται για αποτελεσματική πρόσβαση στο
δίκτυο.
(3) Οι διαχειριστές δικτύου μεταφοράς θεσπίζουν κανόνες για την
εξισορρόπηση του δικτύου φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων
κανόνων για τη χρέωση των χρηστών του δικτύου τους σε
περίπτωση έλλειψης ενεργειακής ισορροπίας, οι οποίοι είναι
αντικειμενικοί, διαφανείς και αμερόληπτοι.
(4)

Οι διατιμήσεις, οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή

υπηρεσιών εκ μέρους των διαχειριστών δικτύου μεταφοράς
καταρτίζονται με αμερόληπτο τρόπο, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις
ισχύουσες στην αγορά τιμές, και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ πριν από
τη δημοσίευσή τους και θέση τους σε ισχύ.
Ελάχιστα ποσά

17. Οι διαχειριστές του δικτύου μεταφοράς ανταποκρίνονται στα

επενδύσεων.

ελάχιστα επίπεδα επενδύσεων για τη συντήρηση και ανάπτυξη του
δικτύου

μεταφοράς,

συμπεριλαμβανομένου

του

δυναμικού

διασύνδεσης.
Ανεξαρτησία
διαχειριστών

18.-(1) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δικτύου μεταφοράς
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δικτύου

αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης πρέπει να είναι

μεταφοράς.

ανεξάρτητος τουλάχιστον από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης
και λήψης αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν
συνδέονται με τη μεταφορά, χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του δικτύου
μεταφοράς από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση.
(2) Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή δικτύου
μεταφοράς, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, η συμμόρφωση
προς τα οποία ελέγχεται από τη ΡΑΕΚ (α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του
δικτύου μεταφοράς, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε
διαρθρωτικές δομές της ολοκληρωμένης επιχείρησης
φυσικού αερίου, που είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα,
για την καθημερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων
παραγωγής, διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου,
(β) λαμβάνονται

κατάλληλα

μέτρα

προκειμένου

να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα, των προσώπων
που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση της επιχείρησης
εκμετάλλευσης του δικτύου μεταφοράς, λαμβάνονται
υπόψη κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητά
τους να δρουν ανεξάρτητα,
(γ) ο

διαχειριστής

δικτύου

μεταφοράς

διαθέτει αποτελεσματικές εξουσίες λήψης σχετικών
αποφάσεων,

ανεξάρτητα

από

την

ολοκληρωμένη

επιχείρηση αερίου, όσον αφορά τους πόρους που είναι
αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την
ανάπτυξη του δικτύου:
Νοείται ότι, η ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3852, 30/4/2004

183(I)/2004
23

μηχανισμών, που εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα
οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εποπτείας της
διαχείρισης, τα οποία έχει η μητρική εταιρεία όσον
αφορά την απόδοση των πόρων θυγατρικής της
εταιρείας δεν δύναται να εμποδίζεται από τα όσα
αναφέρονται στην παράγραφο (γ):
Νοείται περαιτέρω ότι, μητρική επιχείρηση δύναται
να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης, ή
ισοδύναμο μέσο του διαχειριστή δικτύου μεταφοράς και
να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης της
θυγατρικής της εταιρείας, αλλά δεν δύναται

να δίνει

εντολές σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τις
επιμέρους αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή ή την
αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς, οι οποίες δεν
υπερβαίνουν

τους

όρους

του

εγκεκριμένου

χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου
μέσου,
(δ) ο
(ι)

διαχειριστής

δικτύου

μεταφοράς-

καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο (ια)

αναφέρει

τα

μέτρα,

που

λαμβάνονται

προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε
μεροληπτική συμπεριφορά, και διασφαλίζει
την δέουσα παρακολούθηση της τήρησης
του προγράμματος, και
(ιβ)

περιλαμβάνει

τις

συγκεκριμένες

υποχρεώσεις

των

εργαζομένων

προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω
στόχος. και
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(ιι) υποβάλλει στη PAEK ετήσια έκθεση, στην οποία
περιγράφονται τα μέτρα συμμόρφωσης που έχουν
ληφθεί, η οποία και δημοσιεύεται.
Διαφάνεια και

19. Οι διαχειριστές δικτύου μεταφοράς προμηθεύονται την ενέργεια

αμεροληψία στις

που χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,

διαδικασίες
προμήθειας
ενέργειας για ίδια

σύμφωνα με διαφανείς, αμερόληπτες και βασιζόμενες στην αγορά
διαδικασίες.

χρήση.

Υποχρέωση

20.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 ή

απορρήτου.

οποιασδήποτε

άλλης

νομικής

πληροφοριών,

κάθε

διαχειριστής

υποχρέωσης
δικτύου

για

κοινοποίηση

μεταφοράς

ή/και

αποθήκευσης ή/και υγροποιημένου φυσικού αερίου, τηρεί το
απόρρητο των εμπιστευτικών στοιχείων και πληροφοριών, οι οποίες
περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των εργασιών του.
(2) Κατά την αγορά ή την πώληση φυσικού αερίου από
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς ή/και
αποθήκευσης

ή/και

υγροποιημένου

φυσικού

αερίου

δεν

καταχρώνται των εμπιστευτικών πληροφοριών και στοιχείων που
λαμβάνουν από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση
παροχής πρόσβασης στο δίκτυο.
ΜΕΡΟΣ V
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Διορισμός

21. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25, το Υπουργικό

διαχειριστών

Συμβούλιο διορίζει ή ζητά από τις επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες

δικτύου διανομής.

των δικτύων διανομής να ορίζουν, για χρονικό διάστημα που
καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα ή περισσότερους
διαχειριστές δικτύου διανομής.
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Καθήκοντα των

22.-(1) Κάθε διαχειριστής δικτύου διανομής λειτουργεί, συντηρεί και

διαχειριστών

αναπτύσσει κάτω από οικονομικά αποδεκτές συνθήκες ένα

δικτύων
διανομής.

ασφαλές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό δίκτυο, λαμβάνοντας τη
δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον.
(2) Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής δικτύου διανομής
αποφεύγει κάθε διάκριση μεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρηστών
του

δικτύου,

ιδιαίτερα

υπέρ

των

συνδεδεμένων

μ’

αυτόν

επιχειρήσεων.
(3) Κάθε διαχειριστής δικτύου διανομής παρέχει σε κάθε άλλο
διαχειριστή δικτύου διανομής ή/και σε άλλο διαχειριστή δικτύου
αποθήκευσης ή/και σε άλλο διαχειριστή δικτύου υγροποιημένου
φυσικού

αερίου

επαρκείς

πληροφορίες,

προκειμένου

να

διασφαλίζεται ότι η μεταφορά και αποθήκευση του φυσικού αερίου
διενεργείται κατά τρόπο συμβατό με την ασφαλή και αποτελεσματική
λειτουργία του διασυνδεδεμένου δικτύου.
(4) Ο διαχειριστής δικτύου διανομής παρέχει στους χρήστες του
δικτύου τις πληροφορίες που χρειάζονται για αποτελεσματική
πρόσβαση στο δίκτυο.
(5) Οι διαχειριστές δικτύου διανομής θεσπίζουν κανόνες για την
εξισορρόπηση του δικτύου φυσικού αερίου, οι οποίοι είναι
αντικειμενικοί διαφανείς και αμερόληπτοι.
(6)

Οι διατιμήσεις, οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή

υπηρεσιών

εκ

μέρους

των

διαχειριστών

δικτύου

διανομής

καταρτίζονται με αμερόληπτο τρόπο, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις
ισχύουσες στην αγορά τιμές, και εγκρίνονται από την PAEK πριν
από τη δημοσίευση τους και θέση τους σε ισχύ.
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Ανεξαρτησία

23.-(1) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δικτύου διανομής αποτελεί

διαχειριστή

μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, πρέπει να είναι

δικτύου διανομής.

ανεξάρτητος, τουλάχιστον από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης
και λήψης αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν
συνδέονται με τη διανομή, χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του δικτύου
διανομής από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση.
(2) Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή δικτύου
διανομής, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, η συμμόρφωση
προς τα οποία ελέγχεται από τη ΡΑΕΚ (α) Τα πρόσωπα, που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση
δικτύου διανομής, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε
διαρθρωτικές δομές της ολοκληρωμένης επιχείρησης
φυσικού αερίου, που είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα,
για την καθημερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων
παραγωγής,

μεταφοράς

και

προμήθειας

φυσικού

αερίου,
(β) λαμβάνονται

κατάλληλα

μέτρα

προκειμένου

να διασφαλιστεί ότι, τα συμφέροντα των προσώπων
που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση δικτύου διανομής,
λαμβάνονται υπόψη κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται
ότι είναι σε θέση να δρουν ανεξάρτητα,
(γ) ο διαχειριστής του δικτύου διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες
λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη
επιχείρηση αερίου, όσον αφορά τους πόρους που είναι
αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη
του δικτύου:
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Νοείται

ότι,

η

ύπαρξη

κατάλληλων

συντονιστικών μηχανισμών, που εξασφαλίζουν ότι
προστατεύονται τα οικονομικά δικαιώματα και τα
δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία
έχει η μητρική εταιρεία όσον αφορά την απόδοση
των πόρων θυγατρικής της εταιρείας δεν δύναται
να εμποδίζεται από τα όσα αναφέρονται στην
παράγραφο (γ):
Νοείται περαιτέρω ότι, η μητρική εταιρεία
δύναται

να

εγκρίνει

το

ή

ισοδύναμο

χρηματοδότησης

ετήσιο
μέσο

σχέδιο
του

διαχειριστή δικτύου διανομής και να θέτει συνολικά
όρια για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής της
εταιρείας, αλλά δεν δύναται να δίνει εντολές
σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τις
επιμέρους αποφάσεις για την κατασκευή ή την
αναβάθμιση των γραμμών διανομής, οι οποίες δεν
υπερβαίνουν

τους

χρηματοδοτικού

όρους

σχεδίου

του
ή

εγκεκριμένου
οποιουδήποτε

ισοδύναμου μέσου,
(δ) ο

διαχειριστής

δικτύου

διανομής -

(i) καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο (iα) αναφέρει
λαμβάνονται

τα

μέτρα

προκειμένου

να

που
αποκλείεται

οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά και
να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση
της τήρησης του προγράμματος, και
(iβ) περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3852, 30/4/2004

183(I)/2004
28

των εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί
ο εν λόγω στόχος.
(ii) υποβάλλει στη PAEK ετήσια έκθεση, στην οποία
περιγράφονται τα μέτρα συμμόρφωσης που έχουν
ληφθεί, η οποία και δημοσιεύεται.
(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του που δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίσει ότι
οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν εφαρμόζονται στις
ολοκληρωμένες επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι οποίες εξυπηρετούν
λιγότερους από εκατό χιλιάδες πελάτες κατά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.
Υποχρέωση

24.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26, ή

απορρήτου.

οποιασδήποτε

άλλης

νομικής

υποχρέωσης

για

κοινοποίηση

πληροφοριών, ο διαχειριστής δικτύου διανομής τηρεί το απόρρητο
των εμπιστευτικών στοιχείων και πληροφοριών οποίες περιέρχονται
σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και
(2) Κατά την αγορά ή την πώληση φυσικού αερίου από
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι διαχειριστές δικτύων διανομής δεν
καταχρώνται των εμπιστευτικών στοιχείων και πληροφοριών που
λαμβάνουν από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση
παροχής πρόσβασης στο δίκτυο.
Διορισμός

25.-(1)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 21, το

διαχειριστή

Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, που δημοσιεύεται

συνδυασμένου
δικτύου.

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίσει ένα μόνο
πρόσωπο ως διαχειριστή συνδυασμένου δικτύου μεταφοράς,
υγροποιημένου φυσικού αερίου, αποθήκευσης και διανομής, ο
οποίος, από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης και λήψης
αποφάσεων, είναι ανεξάρτητος από άλλες δραστηριότητες που δεν
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συνδέονται με τη διαχείριση του δικτύου μεταφοράς, υγροποιημένου
φυσικού αερίου, αποθήκευσης και διανομής.
(β) Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν θα προβλέπει
την υποχρέωση διαχωρισμού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
περιουσιακών στοιχείων του συνδυασμένου δικτύου από την κάθετα
ολοκληρωμένη επιχείρηση.
(2) Για να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή του
συνδυασμένου δικτύου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, η
συμμόρφωση προς τα οποία ελέγχεται από την PAEK:
(α) Τα πρόσωπα, που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του
συνδυασμένου δικτύου δεν δύνανται να συμμετέχουν
σε διαρθρωτικές δομές της ολοκληρωμένης επιχείρησης
φυσικού αερίου οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα ή
έμμεσα,

για

την

καθημερινή

εκτέλεση

των

δραστηριοτήτων παραγωγής ή προμήθειας φυσικού
αερίου,

(β) λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να
διασφαλισθεί ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των
προσώπων, που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του
συνδυασμένου

δικτύου

λαμβάνονται

υπόψη

κατά

τρόπον ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν με
ανεξαρτησία,
(γ) ο

διαχειριστής του συνδυασμένου δικτύου διαθέτει

ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα
από την

ολοκληρωμένη επιχείρηση φυσικού αερίου,

όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη
λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου -
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Νοείται ότι, η ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών
μηχανισμών, που εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται
τα

οικονομικά

δικαιώματα

και

τα

δικαιώματα

εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η μητρική
εταιρεία όσον αφορά την απόδοση των πόρων
θυγατρικής της εταιρείας δεν δύναται να εμποδίζεται
από τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (γ):
Νοείται περαιτέρω ότι, η μητρική επιχείρηση
δύναται

να

εγκρίνει

το

ετήσιο

σχέδιο

χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του διαχειριστή
του συνδυασμένου δικτύου και να θέτει συνολικά
όρια για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής της
εταιρείας, αλλά δεν δύναται να δίνει εντολές σχετικά
με την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους
αποφάσεις

σχετικά

με

την

κατασκευή

ή

την

αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς και διανομής,
οι

οποίες

δεν

εγκεκριμένου

υπερβαίνουν

τους

χρηματοδοτικού

όρους

του

σχεδίου

ή

οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου,
(δ) ο

διαχειριστής

του συνδυασμένου

δικτύου -

(i) καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο οποίο (iα) αναφέρει

τα

προκειμένου

μέτρα

που

λαμβάνονται

να αποκλείεται οποιαδήποτε

μεροληπτική συμπεριφορά, και διασφαλίζει τη
δέουσα

παρακολούθηση της τήρησης του

προγράμματος, και
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(iβ) περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις
των εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί
ο εν λόγω στόχος.
(ii) υποβάλλει στη PAEK ετήσια έκθεση, στην οποία
περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί, και η
οποία δημοσιεύεται.
ΜΕΡΟΣ VI
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Διαφάνεια στους

26.-(1) Η ΡΑΕΚ, συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας της

λογαριασμούς και

ως αρχής για την επίλυση διαφορών σύμφωνα με τα άρθρα 34(1)

εμπιστευτικότητα.

και 36(3), έχει δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο
27, τους οποίους χρειάζεται να ελέγχει κατά την εκτέλεση των
δυνάμει του εδαφίου (1) καθηκόντων της.
(2) Η ΡΑΕΚ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του
εδαφίου

(1)

διαφυλάσσει

το

απόρρητο

των

εμπιστευτικών

πληροφοριών και στοιχείων.
Τήρηση ετήσιων

27.-(1) Η ΡΑΕΚ μεριμνά και διασφαλίζει ότι οι λογαριασμοί των

λογαριασμών.

επιχειρήσεων φυσικού αερίου, τηρούνται σύμφωνα με τα εδάφια (2)
έως (5) .
(2) Ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς ή τη νομική
μορφή τους, οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου
υποβάλλουν

προς

έλεγχο

και

δημοσιεύουν

καταρτίζουν,
τους

ετήσιους

λογαριασμούς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών
Νόμου.
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(3) Οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν
τους ετήσιους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του περί
Εταιρειών Νόμου, οφείλουν να τηρούν στην έδρα τους αντίγραφα
στη διάθεση του κοινού.
(4) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τηρούν στα εσωτερικά τους
λογιστικά, χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες της
μεταφοράς, διανομής, προμήθειας, υγροποιημένου φυσικού αερίου
και αποθήκευσης, και όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, ενοποιημένους
λογαριασμούς για άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται με το
φυσικό αέριο, όπως θα απαιτείτο εάν οι εν λόγω δραστηριότητες
διεξάγονταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, με σκοπό την αποφυγή
διακρίσεων, διασταυρούμενων επιδοτήσεων και στρεβλώσεων του
ανταγωνισμού.
(5)

Οι

λογαριασμοί

περιλαμβάνουν

που

ισολογισμό

αναφέρονται

και

λογαριασμό

στο

εδάφιο

(4)

αποτελεσμάτων

χρήσεως για κάθε δραστηριότητα.
(6) Οι επιχειρήσεις διευκρινίζουν, στα εσωτερικά τους λογιστικά,
τους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και παθητικού, των
δαπανών και εσόδων, καθώς και τους κανόνες απόσβεσης, με την
επιφύλαξη των εφαρμοζομένων δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας
περί λογιστικής, τους οποίους εφαρμόζουν για την κατάρτιση των
χωριστών λογαριασμών που αναφέρονται στο εδάφιο (4).
(7) Οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (6), ελέγχονται από
τη ΡΑΕΚ και μπορούν να τροποποιούνται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, με την έγκριση της ΡΑΕΚ, οι δε τροποποιήσεις πρέπει
να επισημαίνονται και να αιτιολογούνται δεόντως.
(8) Οι ετήσιοι λογαριασμοί παραθέτουν σε παράρτημα, τις
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σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί με συνδεδεμένες
επιχειρήσεις.
ΜΕΡΟΣ VII
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Πρόσβαση

28.-(1) Η υλοποίηση του συστήματος πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο

στο δίκτυο.

μεταφοράς και διανομής και στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου
φυσικού αερίου, διασφαλίζεται βάσει δημοσιευμένων διατιμήσεων, οι
οποίες

ισχύουν

για

όλους

τους

επιλέγοντες

πελάτες

και

εφαρμόζονται αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των
χρηστών του δικτύου.
(2) Οι εν λόγω διατιμήσεις πρέπει να εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ,
πριν από την έναρξη ισχύος τους.
(3) Ο διαχειριστής δικτύου μεταφοράς έχει πρόσβαση, εάν
παρίσταται ανάγκη και προς το σκοπό της διεκπεραίωσης των
αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται
με την διασυνοριακή μεταφορά, στο δίκτυο άλλων διαχειριστών
δικτύου μεταφοράς, βάση των ιδίων όρων και αρχών, όπως
ορίζονται στο εδάφιο (1).
Πρόσβαση

29.-(1) Η οργάνωση της πρόσβασης στην αποθήκευση και σε

στην

ισοδύναμα μέσα ευελιξίας, όταν αυτό είναι τεχνικά ή/και οικονομικά

αποθήκευση.

αναγκαίο για την παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης στο δίκτυο
για τον εφοδιασμό πελατών, καθώς επίσης και η οργάνωση της
πρόσβασης σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες, γίνεται με τη διαδικασία
της ρυθμιζόμενης πρόσβασης.
(2) Η ρυθμιζόμενη
αντικειμενικά,

διαφανή

πρόσβαση
και

εφαρμόζεται σύμφωνα

αμερόληπτα

κριτήρια,

τα

με

οποία

καθορίζονται σε Κανονισμούς, οι οποίοι εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ
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και προνοούν μεταξύ άλλων (α) Τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται
από τους κατόχους άδειας, που προτίθενται να
συνδεθούν με το δίκτυο μεταφοράς ή το δίκτυο
διανομής,
(β) τη διασφάλιση ότι οι τεχνικοί όροι, που επιβάλλονται
στους κατόχους άδειας, δεν οδηγούν σε δυσμενή τους
διάκριση,
(γ) την αποτελεσματικότητα και την οικονομία στη χρήση
και ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς και του δικτύου
διανομής.
(3) Στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και στους επιλέγοντες
πελάτες, εντός και εκτός του εδάφους που καλύπτεται από
διασυνδεδεμένο δίκτυο, παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης στο
δίκτυο αυτό, βάση δημοσιευμένων διατιμήσεων ή/και άλλων όρων
και υποχρεώσεων χρήσης του εν λόγω δικτύου,
(4) Το δικαίωμα πρόσβασης των επιλεγόντων πελατών που
αναφέρεται στο εδάφιο (3), δύναται να διασφαλίζεται με τη
δυνατότητα

που

τους

παρέχεται

να

συνάπτουν

συμβάσεις

προμήθειας με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις φυσικού αερίου, άλλες
από τις επιχειρήσεις του ιδιοκτήτη και/ή διαχειριστή του δικτύου ή
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Απαγόρευση

30.-(1) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου δύνανται να απαγορεύουν

πρόσβασης

την πρόσβαση στο δίκτυο λόγω έλλειψης δυναμικότητας, ή όταν η

στο δίκτυο.

πρόσβαση

στο

δίκτυο

τις

εμποδίζει

να

εκπληρώνουν

τις

αναφερόμενες στο άρθρο 37 Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφελείας, οι
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οποίες τους έχουν ανατεθεί ή λόγω σοβαρών οικονομικών και
χρηματοπιστωτικών

δυσχερειών

στο

πλαίσιο

συμβάσεων

υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, λαμβάνοντας
υπόψη τα κριτήρια και τις διαδικασίες του άρθρου 42 και τη
δυνατότητα παρέκκλισης κατά διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του
ιδίου άρθρου.
(2) Η απαγόρευση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), αιτιολογείται
δεόντως.
(3) Η ΡΑΕΚ έχει εξουσία να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να
διασφαλίζει ότι, η επιχείρηση φυσικού αερίου που απαγορεύει την
πρόσβαση στο δίκτυο λόγω έλλειψης χωρητικότητας ή λόγω
έλλειψης διασύνδεσης, προβαίνει στις αναγκαίες βελτιώσεις, όταν
αυτό είναι οικονομικά εφικτό ή όταν ένας δυνητικός πελάτης είναι
διατεθειμένος να πληρώσει γι' αυτές.
(4) Τα μέτρα

που προβλέπονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω,

λαμβάνονται από την PAEK, σε περίπτωση που εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 14(1).
Επιλέγοντες

31.-(1) Ο Υπουργός αφού διαβουλευθεί με τη ΡΑΕΚ, εκδίδει

πελάτες.

Διάταγμα με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια βάση των οποίων
χαρακτηρίζεται πελάτης ως επιλέγων πελάτης.
(2) Το Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) (α) Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ή
καταμετρείται η κατανάλωση φυσικού αερίου, και
(β) καθορίζει το όριο, σε κυβικά μέτρα, υπολογιζόμενο σε
χρονική

περίοδο

δώδεκα

μηνών,

το

οποίο θα
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χαρακτηρίζει τον καταναλωτή ως επιλέγοντα πελάτη.
(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί το Διάταγμα που εκδίδει
δυνάμει του εδαφίου (1), αφού προηγουμένως δώσει ειδοποίηση για
την πρόθεσή του αυτή και διαβουλευθεί με την ΡΑΕΚ.
Μέτρα αποφυγής

32. Προκειμένου να αποφευχθεί η έλλειψη ισορροπίας από το

έλλειψης

άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου, επιτρέπεται η σύναψη

ισορροπίας
με το άνοιγμα της
αγοράς.

συμβάσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου με επιλέγοντα
πελάτη στο δίκτυο άλλου κράτους μέλους, εάν ο πελάτης αυτός
θεωρείται επιλέγων και στα δύο εμπλεκόμενα δίκτυα.

Διασφάλιση

33.-(1) Η ΡΑΕΚ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε -

παροχής
επιλεγόντων
πελατών με
απευθείας
αγωγό.

(α) Οι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία επιχειρήσεις φυσικού
αερίου, να

μπορούν να εφοδιάζουν με απευθείας

αγωγό τους επιλέγοντες πελάτες.
(β) κάθε επιλέγων πελάτης εντός της Δημοκρατίας, να
μπορεί να εφοδιάζεται από επιχειρήσεις φυσικού αερίου
με απευθείας αγωγό.
(2) Όταν η κατασκευή ή εκμετάλλευση απευθείας αγωγών απαιτεί
άδεια, όπως ειδική άδεια, συναίνεση, εκχώρηση, συγκατάθεση ή
έγκριση, η ΡΑΕΚ καθορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών
κατασκευής ή εκμετάλλευσης απευθείας αγωγών στο έδαφός τους
και τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικά, διαφανή και
αμερόληπτα.

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3852, 30/4/2004

183(I)/2004
37

(3) Η ΡΑΕΚ δύναται να θέτει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση
άδειας κατασκευής απευθείας αγωγού, είτε την απαγόρευση
πρόσβασης στα δίκτυα σύμφωνα με το άρθρο 30, είτε την κίνηση
διαδικασίας επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 34.
Επίλυση

34.-(1) Προς το σκοπό διασφάλισης ότι, τα ενδιαφερόμενα μέρη

διαφορών

διαπραγματεύονται την πρόσβαση στο δίκτυο καλόπιστα, χωρίς να

σε σχέση με
διαπραγματεύσεις

καταχρώνται της διαπραγματευτικής τους θέσης για να εμποδίσουν

για πρόσβαση

την αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων, δίδεται αρμοδιότητα στην

στο δίκτυο.

ΡΑΕΚ (α) Για επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις εν
λόγω διαπραγματεύσεις, και
(β) για απαγόρευση πρόσβασης στο δίκτυο οποιουδήποτε
ενδιαφερομένου,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(δ)
καθορίζουν τα μέτρα διασφάλισης της διαφάνειας στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης,
ενδιαφερομένων

της
μερών

δυνατότητας
σε

ισότιμη

συμμετοχής
βάση

και

των
της

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας αυτής, καθώς επίσης και τη
διαδικασία που ακολουθείται για την επίλυση της διαφοράς ενώπιον
της ΡΑΕΚ.
(3) Η ΡΑΕΚ υποβάλλει τα συμπεράσματά της το ταχύτερο
δυνατό και εν πάση περιπτώσει εντός δώδεκα εβδομάδων από την
ημερομηνία που τέθηκε ενώπιον της η διαφορά για επίλυση.
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Διασυνοριακές

35.-(1) Σε περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς, η ΡΑΕΚ είναι

διαφορές

αρμόδια για την επίλυση της διασυνοριακής διαφοράς αυτής σε
περίπτωση, που καλύπτει, ως αρμόδια αρχή, το δίκτυο της
επιχείρησης φυσικού αερίου που απαγορεύει τη χρησιμοποίηση του
δικτύου ή την πρόσβαση σ' αυτό.
(2) Σε περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς όπου περισσότερες
από μία αρμόδιες αρχές καλύπτουν το αντίστοιχο δίκτυο, η ΡΑΕΚ
προβαίνει σε συνεννοήσεις με τις άλλες αρμόδιες αρχές ώστε να
εξασφαλίζεται η εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Πρόσβαση σε

36.-(1) Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία κοινοποιούνται

ανάντη δίκτυα

στην Επιτροπή, ώστε οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οι

αγωγών.

επιλέγοντες πελάτες, να μπορούν, όπου και αν είναι εγκατεστημένοι,
να

έχουν

πρόσβαση

σε

ανάντη

δίκτυα

αγωγών

συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παροχής τεχνικών
υπηρεσιών, που συνεπάγεται η πρόσβαση αυτή, σύμφωνα με το
άρθρο αυτό, εκτός από τα μέρη των εν λόγω δικτύων και
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τοπικές δραστηριότητες
παραγωγής στον τόπο όπου παράγεται το αέριο.
(2) Η πρόσβαση δυνάμει του εδαφίου (1), ρυθμίζεται σύμφωνα
με Κανονισμούς που εκδίδει η ΡΑΕΚ, οι οποίοι διασφαλίζουν τη
δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση, τη δημιουργία ανταγωνιστικής
αγοράς στον τομέα του φυσικού αερίου και την αποφυγή
κατάχρησης κυρίαρχης θέσης, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια
και την τακτικότητα του ανεφοδιασμού, την υπαρκτή ή εφικτή
παραγωγική ικανότητα και την προστασία του περιβάλλοντος,
καθώς επίσης και την ανάγκη για -
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(α)

Απαγόρευση

της

πρόσβασης

σε

περίπτωση

συμβατότητας των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εύλογα,

(β) αποφυγή δυσκολιών, οι οποίες δεν μπορούν να
αντιμετωπισθούν

εύλογα

και

θα

ζημίωναν

την

αποτελεσματική, υφιστάμενη ή προγραμματισμένη
μελλοντική παραγωγή υδρογονανθράκων, στην οποία
περιλαμβάνεται και η παραγωγή από κοιτάσματα
οριακής οικονομικής βιωσιμότητας,
(γ)

ικανοποίηση

των

ευλόγων

και

δεόντως

αποδεδειγμένων αναγκών του ιδιοκτήτη ή φορέα του
ανάντη

δικτύου

επεξεργασία

αγωγών

του

για

φυσικού

τη

μεταφορά

αερίου

και

και
των

συμφερόντων όλων των άλλων χρηστών του ανάντη
δικτύου, ή των σχετικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας
και διεκπεραίωσης, που ενδέχεται να θίγονται,
(δ) εφαρμογή των νόμων και διοικητικών ρυθμίσεων,
για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ή ανάντη
αναπτυξιακής δραστηριότητας.
(3) Κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(ε)
προνοούν την ύπαρξη μηχανισμών επίλυσης διαφορών από τη
ΡΑΕΚ, ως ανεξάρτητης αρχής, η οποία έχει πρόσβαση σε όλες τις
σχετικές πληροφορίες, για την ταχεία επίλυση διαφορών για την
πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών, λαμβανομένων υπόψη των
κριτηρίων του εδαφίου (2) και τον αριθμό των μερών, που μπορεί να
διαπραγματεύονται την πρόσβαση σε τέτοια δίκτυα.
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(4) Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, εφαρμόζονται οι εν
λόγω μηχανισμοί διευθέτησης σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ έχει
δικαιοδοσία στο ανάντη δίκτυο αγωγών, το οποίο απαγορεύει την
πρόσβαση.
(5) Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών όπου περισσότερα
από ένα κράτη μέλη καλύπτουν το οικείο δίκτυο, η ΡΑΕΚ
συνεννοείται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών ώστε
να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του παρόντος Νόμου.
ΜΕΡΟΣ VΙΙI
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Έκδοση

37.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με απόφαση του που δημοσιεύεται

απόφασης από

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να δίδει οδηγίες στη

τον Υπουργό

PAEK, να επιβάλλει με την έκδοση απόφασης της ή εφόσον κρίνεται
αναγκαίο, με την έκδοση Κανονισμών, σε οποιοδήποτε κάτοχο
άδειας, Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας προ το γενικότερο
οικονομικό

συμφέρον,

οι

οποίες

δυνατό

να

περιλαμβάνουν

υποχρεώσεις αναφορικά με (α) Την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης και της
ασφάλειας της προμήθειας,
(β) την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές παροχής,
(γ) την προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης
και της προστασίας του κλίματος και της ενεργειακής
αποδοτικότητας.
(2) Η απόφαση ή οι Κανονισμοί, που εκδίδονται σύμφωνα με το
εδάφιο (1), δυνατό να προβλέπουν ότι η ανάκτηση οποιωνδήποτε
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πρόσθετων εξόδων αφορά μια καθορισμένη περίοδο ετών και ότι το
ποσό, που πληρώνεται για κάθε έτος αυτής της περιόδου σε
κατόχους αδειών, είναι το ποσό των πρόσθετων εξόδων, που
υπέστη ο κάτοχος άδειας σύμφωνα με τις Υποχρεώσεις Δημόσιας
Ωφέλειας, όπως αυτό πιστοποιείται από τη PAEK.
(3) O Υπουργός δύναται να τροποποιεί ή να ανακαλεί την
απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1):
Νοείται ότι, στην περίπτωση που τροποποιηθεί ή ανακληθεί
τέτοια απόφαση, στην τροποποίηση ή την ανάκληση περιέχεται
διάταξη για

τη

συνέχιση

της

επιβολής

επιβαρύνσεων

που

αναφέρονται στο εδάφιο (2) μέχρις ότου ανακτηθούν πλήρως τα
έξοδα που έχει υποστεί ο κάτοχος άδειας σύμφωνα με την
τροποποιηθείσα ή ανακληθείσα απόφαση, που εκδίδει ο Υπουργός
δυνάμει του εδαφίου (1).
Προστασία

38.-(1) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(η)

πελατών.

καθορίζουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών
πελατών και για την εξασφάλιση υψηλών επιπέδων προστασίας του
πελάτη, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους
συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τις γενικές πληροφορίες και
τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα μέτρα
περιλαμβάνουν και διασφαλίζουν ότι (α) Οι τελικοί πελάτες έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν
σύμβαση με τον φορέα παροχής υπηρεσιών φυσικού
αερίου, στην οποία καθορίζονται:
(i)

η ταυτότητα και η διεύθυνση του προμηθευτή·
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(ii)

οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα προσφερόμενα
επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών καθώς και ο
χρόνος έναρξης της σύνδεσης·

(iii)

τα

είδη

των

προσφερομένων

υπηρεσιών

συντήρησης·
(iv) τα μέσα με τα οποία είναι δυνατόν να
εξασφαλιστούν πληροφορίες σε σχέση με όλες
τις ισχύουσες διατιμήσεις και τέλη συντήρησης·
(v) η διάρκεια της σύμβασης, οι όροι ανανέωσης και
τερματισμού της παροχής υπηρεσιών και της
σύμβασης·
(vi) οποιεσδήποτε διευθετήσεις για αποζημίωση και
επιστροφή καταβληθέντων ποσών, οι οποίες
εφαρμόζονται

όταν

τα

συμβατικά

επίπεδα

ποιότητας των υπηρεσιών δεν πληρούνται· και
(vii) η μέθοδος για την κίνηση των διαδικασιών
επίλυσης

διαφορών

σύμφωνα

με

την

παράγραφο (ε),
(β) οι τελικοί πελάτες ενημερώνονται δεόντως σχετικά με
οποιαδήποτε

πρόθεση

τροποποίησης

των

συμβατικών όρων και είναι ελεύθεροι να παραιτηθούν
από σύμβαση, της οποίας δεν αποδέχονται τους
νέους όρους,
(γ) διατίθενται στο κοινό και ιδιαίτερα στους τελικούς
πελάτες, διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις
ισχύουσες τιμές και διατιμήσεις, καθώς και τις
συνήθεις συνθήκες και όρους όσον αφορά την
πρόσβαση σε υπηρεσίες φυσικού αερίου και στη
χρήση των υπηρεσιών αυτών,
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(δ) εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία
ευάλωτων πελατών, και
(ε) για την αντιμετώπιση των καταγγελιών των τελικών
πελατών,

προβλέπονται

διαφανείς,

απλές

και

οικονομικά προσιτές διαδικασίες.
(3) Οι εν λόγω Κανονισμοί δύνανται επίσης να καθορίζουν
διαδικασία που να καθιστά δυνατή τη δίκαιη και ταχεία διευθέτηση
διαφορών, προβλέποντας, όπου αιτιολογείται, σύστημα επιστροφών
ή/και αποζημιώσεων.
(4) Οι εν λόγω Κανονισμοί δύνανται επίσης να προβλέπουν για
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων
κοινωνικής

και

οικονομικής

συνοχής,

προστασίας

του

περιβάλλοντος και ασφάλειας της προμήθειας, ιδίως μέσω της
συντήρησης και κατασκευής της αναγκαίας υποδομής του δικτύου,
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού διασύνδεσης.
Κοινοποίηση

39.-(1) Η ΡΑΕΚ κοινοποιεί ανά διετία στην Επιτροπή, όλα τα μέτρα

μέτρων για την

που θεσπίστηκαν για την εκπλήρωση των Υποχρεώσεων Δημόσιας

εκπλήρωση των
Υποχρεώσεων
Δημόσιας

Ωφέλειας. Τα μέτρα αυτά δύνανται να λαμβάνονται κατά παρέκκλιση
από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ωφελείας.

(2) Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, τα μέτρα
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια της
προμήθειας, την προστασία των πελατών, συμπεριλαμβανομένων
των τελικών πελατών, την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή,
καθώς και τη διατήρηση των επιπέδων παροχής υπηρεσιών.
Αιφνίδια κρίση.

40.-(1) Σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3852, 30/4/2004

183(I)/2004
44

εφόσον

απειλείται

η

σωματική

ακεραιότητα

ή

η

ασφάλεια

προσώπων, μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων, ή η ακεραιότητα του
δικτύου, η ΡΑΕΚ δύναται προσωρινά να λάβει τα αναγκαία μέτρα
διασφάλισης.
(2) Τα μέτρα αυτά πρέπει να προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές
διαταραχές στη λειτουργία της αγοράς και να μην υπερβαίνουν την
έκταση, που είναι απόλυτα αναγκαία για την αντιμετώπιση των
αιφνίδιων δυσχερειών που έχουν προκύψει.
(3) Η ΡΑΕΚ κοινοποιεί το ταχύτερο τα μέτρα αυτά στα άλλα
κράτη μέλη και στην Επιτροπή
ΜΕΡΟΣ IX
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
Χορήγηση

41.-(1) Εάν μια επιχείρηση φυσικού αερίου αντιμετωπίζει ή αναμένει

παρεκκλίσεων σε

να αντιμετωπίσει σοβαρές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές

επιχειρήσεις .

δυσχέρειες λόγω των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει βάσει μιας ή
περισσότερων συμβάσεων περί υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως
παραλαβής φυσικού αερίου, μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό,
αίτηση για προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 28.
(2)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, μετά
από εισήγηση της ΡΑΕΚ, ότι οι αιτήσεις για χορήγηση παρέκκλισης
υποβάλλονται χωριστά είτε πριν είτε μετά την άρνηση πρόσβασης
στο δίκτυο.
(β)

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται επίσης να παρέχει σε

επιχείρηση φυσικού αερίου τη δυνατότητα υποβολής αίτησης είτε
πριν είτε μετά την απαγόρευση πρόσβασης στο δίκτυο, ζητώντας
για τον καθορισμό του χρόνου υποβολής της αίτησης την εισήγηση
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της ΡΑΕΚ.
(γ)

Όταν μια επιχείρηση φυσικού αερίου έχει αρνηθεί την

πρόσβαση, η αίτηση υποβάλλεται το ταχύτερο.
(3) Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Υπουργό και συνοδεύονται
από όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την
έκταση του προβλήματος και τις προσπάθειες που καταβάλλονται
από την επιχείρηση φυσικού αερίου για την επίλυση του
προβλήματος.
(4) Ο Υπουργός, αφού διαβουλευθεί με τη ΡΑΕΚ μπορεί να
χορηγήσει παρέκκλιση, εάν δεν υπάρχουν εύλογες εναλλακτικές
λύσεις και αφού λάβει υπόψη τις διατάξεις του εδαφίου (6).
(5) Ο Υπουργός διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό στην Επιτροπή
την απόφαση χορήγησης παρέκκλισης και όλες τις χρήσιμες
πληροφορίες αναφορικά με την παρέκκλιση αυτή, έτσι ώστε η
Επιτροπή να λάβει τελεσίδικη απόφαση έχοντας ενώπιον της
τεκμηριωμένα στοιχεία.
(6) Για την παραχώρηση παρέκκλισης κατά τα διαλαμβανόμενα
στο εδάφιο (1), ο Υπουργός λαμβάνει ειδικότερα υπόψη (α) Την ανάγκη εκπλήρωσης Υποχρεώσεων Δημόσιας
Ωφελείας

και

εγγύησης

της

ασφάλειας

του

εφοδιασμού,
(β)

τη θέση της επιχείρησης φυσικού αερίου στην αγορά
φυσικού αερίου και την πραγματική κατάσταση του
ανταγωνισμού στην ίδια αγορά,
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(γ)

τη

σοβαρότητα

των

οικονομικών

και

χρηματοπιστωτικών δυσχερειών, που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οι επιχειρήσεις
μεταφοράς ή οι επιλέγοντας πελάτες,
(δ)

τις ημερομηνίες υπογραφής και

τους

όρους

εν

ή

συμβάσεων,

λόγω

σύμβαση

της

συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον προβλέπουν
το ενδεχόμενο αλλαγής της αγοράς,
(ε)

τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση
του προβλήματος,

(στ) το κατά πόσον, αποδεχόμενη τις εν λόγω δεσμεύσεις
υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, η
επιχείρηση θα μπορούσε εύλογα να προβλέψει,
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του παρόντος
Νόμου, ότι ήταν πιθανόν να ανακύψουν σοβαρές
δυσχέρειες,
(ζ)

το επίπεδο διασύνδεσης του δικτύου με άλλα δίκτυα,
και το βαθμό λειτουργικότητάς τους,

(η)

τις επιπτώσεις που θα έχει η χορήγηση παρέκκλισης
στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου, όσον αφορά την
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού
αερίου, και

(θ)

την επιδιωκόμενη επίτευξη ανταγωνιστικής αγοράς
φυσικού αερίου.

(7) Η απόφαση σχετικά με αίτηση παρέκκλισης που αφορά
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συμβάσεις υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, οι
οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
Νόμου, δεν πρέπει να καθιστά αδύνατη την εξεύρεση οικονομικώς
βιώσιμων εναλλακτικών διεξόδων και εν πάση περιπτώσει, δεν
θεωρείται ότι υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες όταν οι πωλήσεις
φυσικού αερίου δεν έχουν κατέλθει κάτω από το εγγυημένο επίπεδο
ελάχιστης

ζήτησης,

το

οποίο

προβλέπεται

στις

συμβάσεις

υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής ή εφόσον η
συγκεκριμένη σύμβαση μπορεί να προσαρμοσθεί ή η επιχείρηση
φυσικού αερίου μπορεί να βρει εναλλακτικές διεξόδους διάθεσης.
(8) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, στις οποίες δεν έχει
χορηγηθεί η παρέκκλιση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ανάλογα
με την εκάστοτε ισχύουσα περίπτωση, δεν απαγορεύουν ή παύουν
να απαγορεύουν την πρόσβαση στο δίκτυο λόγω δεσμεύσεων
υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, τις οποίες έχουν
αναλάβει με σύμβαση αγοράς φυσικού αερίου.
(9) Οι τυχόν παρεκκλίσεις που χορηγούνται δυνάμει των πιο
πάνω διατάξεων, πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως.
Παρεκκλίσεις σε

42.-(1)(α) Στην περίπτωση που κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος

αναδυόμενη και

του παρόντος Νόμου, η Κύπρος δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με το

απομονωμένη
αγορά.

διασυνδεδεμένο δίκτυο κάποιου άλλου κράτους μέλους και έχει μόνο
έναν κύριο εξωτερικό προμηθευτή, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει τη
δυνατότητα να αποφασίσει την παρέκκλιση από τα άρθρα 8 έως 14,
18, 31, 32 ή/και 33.
(β)

Για

τους

σκοπούς

του

παρόντος

άρθρου,

κύριος

προμηθευτής είναι ο προμηθευτής που καλύπτει μερίδιο της αγοράς
μεγαλύτερο του 75 %.
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(γ)

Η παρέκκλιση που προνοείται στην παράγραφο (α) λήγει

αυτόματα

από

τη

στιγμή που παύει να ισχύει τουλάχιστον μία

από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή .
(δ)

Οποιαδήποτε

τέτοια

παρέκκλιση

κοινοποιείται

στην

Επιτροπή.
(2)(α)

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 41, το Υπουργικό
Συμβούλιο δύναται ν’ αποφασίσει την παρέκκλιση από τα άρθρα 8
έως 14, 16(1), (2) και (3), 18, 21, 22(5) και (6), 23, 27, 28, 31 ή/και
33.
(β) Η παρέκκλιση αυτή λήγει αυτόματα μόλις η κυπριακή αγορά
παύσει να χαρακτηρίζεται ως αναδυόμενη αγορά.
(γ) Οποιαδήποτε τέτοια παρέκκλιση κοινοποιείται στην Επιτροπή.
(δ) Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η κυπριακή αγορά
αποτελεί αναδυόμενη αγορά σε περίπτωση που η πρώτη εμπορική
προμήθεια φυσικού αερίου στα πλαίσια της πρώτης μακρόχρονης
σχετικής σύμβασης πραγματοποιήθηκε εντός των τελευταίων δέκα
ετών.
(3) Σε περίπτωση που η εφαρμογή του παρόντος Νόμου θα
δημιουργούσε

ουσιαστικά

προβλήματα

σε

μια

γεωγραφικά

περιορισμένη περιοχή της Δημοκρατίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την
ανάπτυξη της υποδομής μεταφοράς και με σκοπό την ενθάρρυνση
των επενδύσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει
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στην Επιτροπή αίτηση προσωρινής παρέκκλισης από τα άρθρα 8
έως 14, 16(1), (2) και (3), 18, 21, 22(5) και (6), 23, 27, 28, 31 ή/και
33, για αναπτυξιακές ενέργειες εντός της περιοχής αυτής.
(4)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη λήψη της απόφασης για
υποβολή αίτησης για παρέκκλιση στην Επιτροπή σύμφωνα με το
εδάφιο (3), λαμβάνει υπόψη (i) την ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές, οι οποίες δεν
θα

ήταν

οικονομικά

ασύμφορες

σε

συνθήκες

ανταγωνιστικής αγοράς,
(ii) το επίπεδο και τις προοπτικές απόσβεσης των
απαιτούμενων επενδύσεων,
(iii) το μέγεθος και την ωριμότητα του δικτύου φυσικού
αερίου στην εν λόγω περιοχή,
(iv) τις προοπτικές της οικείας αγοράς φυσικού αερίου,
(v) το γεωγραφικό μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της
οικείας περιοχής ή περιφέρειας, και
(vi) τους

κοινωνικοοικονομικούς και δημογραφικούς

παράγοντες.
(β) Παρέκκλιση μπορεί να χορηγείται μόνον εφόσον δεν υπάρχει
υποδομή φυσικού αερίου ή εάν αυτή έχει δημιουργηθεί εντός των
τελευταίων δέκα ετών από την πρώτη εμπορική προμήθεια φυσικού
αερίου στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή.
(γ) Η προσωρινή παρέκκλιση δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα έτη
μετά την πρώτη προμήθεια φυσικού αερίου στην εν λόγω
γεωγραφική περιοχή.
(5) Στην περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει
παρέκκλιση, είτε δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), είτε η Επιτροπή
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παραχωρήσει

παρέκκλιση

δυνάμει

του

εδαφίου

(3),

εκδίδει

Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία της αγοράς του
φυσικού αερίου, για όσο χρόνο ισχύουν οι εν λόγω παρεκκλίσεις.
ΜΕΡΟΣ Χ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση

43.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος

Κανονισμών.

Νόμου, η ΡΑΕΚ, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου,
δύναται να εκδίδει Κανονισμούς δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1),
Κανονισμοί που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το εδάφιο (1)
ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων (α) Τη διαδικασία αναφορικά με:
(i) τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 9·
(ii) την εξέταση αίτησης χορήγησης άδειας σύμφωνα
με το άρθρο 10·
(iii) την

επιβολή

όρων,

προϋποθέσεων

και

περιορισμών σε άδεια σύμφωνα με το άρθρου 11·
(iv) την τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση άδειας
σύμφωνα με το του άρθρο 12· και
(v) την άρνηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με το
άρθρο 14,
(β) τη διαδικασία υπολογισμού διοικητικών προστίμων που
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 13(4),
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(γ) τη διαδικασία ρυθμιζόμενης πρόσβασης, σύμφωνα με
το άρθρο 29,
(δ) τη διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με άρθρο
34(2),
(ε)

τη διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το
άρθρο 36(3),

(ζ) τη διαδικασία επιβολής και ελέγχου των Υποχρεώσεων
Δημόσιας Ωφέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 37,
(η) την προστασία πελατών κατά τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρο 38,
(θ) τέλη για έκδοση αδειών, και
(ι) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό
καθορισμού ή σε σχέση με το οποίο ο παρών Νόμος
προβλέπει για έκδοση Κανονισμών.
Υποχρέωση

44.-(1)

Η ΡΑΕΚ, το Γραφείο της ΡΑΕΚ, οι διαχειριστές δικτύου

προς εχεμύθεια.

διανομής, ο διαχειριστής δικτύου μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου ή οποιοδήποτε
άλλος πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα με βάση τον
παρόντα

Νόμο

ή

Κανονισμούς

που

δυνατό

να

εκδοθούν,

απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους με
οποιοδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, που
έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την
άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και έχει καθήκον να προστατεύει
οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με
τα εν λόγω στοιχεία ή πληροφορίες:
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Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει (α) Όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου
για το οποίο υπάρχει υποχρέωση προς εχεμύθεια,
(β) έναντι Δικαστηρίου της Δημοκρατίας,
(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε και ενεργεί
δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου,
Κεφ. 44
36 του 1982
84 του 1983.
Κεφ.155
92 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
96(Ι) του 1998
14(Ι) του 2001
61(Ι) του 1996
25(Ι) του 1997
41(Ι) του 1998
120(Ι) του 1999
152(ι) του 2000
118(Ι) του 2003.

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκρισης με
βάση το άρθρο 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου,
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(ε) έναντι

της

Μονάδας

Καταπολέμησης

Αδικημάτων

Συγκάλυψης, δυνάμει των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και
Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις
Νόμων του 1996 έως 2000,
(2) Πρόσωπο, το οποίο, κατά παράβαση του εδαφίου (1),
αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες,
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης,
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα
δύο έτη (2) ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες
λίρες (Λ.Κ. 30.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
Ποινικά

45. Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή

αδικήματα κατά

αντιπροσώπου του, κατά παράβαση του άρθρου 8 -

παράβαση του
άρθρου 8.

(α)

Κατασκευάζει

και/ή

εκμεταλλεύεται

εγκαταστάσεις

αγωγών και συναφών εξοπλισμών φυσικού αερίου και
υγροποιημένου φυσικού αερίου,
(β)

μεταφέρει

και/ή

αποθηκεύει

φυσικό

αέριο

και

υγροποιημένο φυσικό αέριο,
(γ)

διανέμει

και/ή

προμηθεύει

φυσικό

αέριο

και/ή

υγροποιημένο φυσικό αέριο,
(δ) προμηθεύει φυσικό αέριο σε χονδρικούς πελάτες
πώλησης,
(ε) διεξάγει τη δραστηριότητα του διαχειριστή δικτύου
μεταφοράς,

αποθήκευσης

υγροποιημένο φυσικό αέριο, ή

ή/και

εγκαταστάσεων
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(στ) διεξάγει τη δραστηριότητα του διαχειριστή δικτύου
διανομής,
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης,
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5),
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα
χιλιάδων λιρών (Λ.Κ. 50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
Ποινικά

46. Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή δια

αδικήματα.

αντιπροσώπου του (α) Παραβιάζει

ή

παραλείπει

να

συμμορφωθεί

με οποιοδήποτε όρο, προϋπόθεση ή/και περιορισμό
άδειας,
(β) προβαίνει σε δυσμενή διάκριση μεταξύ προσώπων,
κατηγοριών προσώπων ή μεταξύ χρηστών του δικτύου,
(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβιάζει τις διατάξεις
του άρθρου 27 που αφορούν την τήρηση λογαριασμών,
(δ) παραβαίνει η παραλείπει να συμμορφωθεί με τις
απαγορευτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών ή
Διατάγματος,

τα

οποία

εκδίδονται

δυνάμει

του

παρόντος Νόμου,
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης,
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει πέντε έτη (5) ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων
λιρών (Λ.Κ. 50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
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Ποινική ευθύνη

47.-(1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκημα κατά τις διατάξεις του

νομικών

παρόντος Νόμου από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το

προσώπων και
αξιωματούχων
τους.

αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή
αποδίδεται

σε

παράλειψη

προσώπου

που

είναι

διευθύνων

σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του
νομικού αυτού προσώπου, ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί
με τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό
πρόσωπο, είναι ένοχοι αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη
σε σχέση με το αδίκημα αυτό.
(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων
σύμβουλος

ή

διευθυντής,

ασκεί

αρμοδιότητες

διευθύνοντος

συμβούλου ή του διευθυντή, τότε εφαρμόζεται, σε σχέση με τις
πράξεις ή παραλήψεις του, το εδάφιο (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό
ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.
Εξουσίες

48. Για σκοπούς ελέγχου εφαρμογής του παρόντος Νόμου η ΡΑΕΚ

επιθεώρησης,

έχει

ελέγχου και
έρευνας.

τις

εξουσίες

επιθεώρησης,

ελέγχου

και

έρευνας

που

καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 92, 93, 95 και 96 του περί
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003.

Επίδοση

49.-(1) Όπου απαιτείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο επίδοση

ειδοποιήσεων.

ειδοποίησης, ακολουθούνται κατ’ αναλογία οι διατάξεις της διαταγής
51 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.
(2) Εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τον περί Εταιρειών
Νόμο, θεωρείται ότι έχει τη συνήθη διαμονή της στο εγγεγραμμένο
γραφείο της και κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι
έχει τη συνήθη διαμονή του στα κεντρικά γραφεία ή στο μέρος
διεξαγωγής της επιχείρησής του.

Επιβολή
διοικητικού

50.-(1) Η απόφαση της ΡΑΕΚ, για επιβολή διοικητικού προστίμου
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προστίμου.

δυνάμει του άρθρου 13(4), είναι αιτιολογημένη και επιδίδεται στο
πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ότι ευθύνεται για την παραβίαση ή την
παράλειψη.
(2) Το επηρεαζόμενο πρόσωπο, δύναται μέσα σε διάστημα 30
ημερών από τη λήψη της προαναφερόμενης απόφασης, να
υποβάλει γραπτές παραστάσεις στη ΡΑΕΚ.
(3)

Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τη

ΡΑΕΚ. Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
εναντίον της απόφασης της ΡΑΕΚ για επιβολή του διοικητικού
προστίμου δεν αναστέλλει την υποχρέωση άμεσης καταβολής του
διοικητικού προστίμου.
(4) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του προστίμου που
επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που
εκδίδονται δυνάμει αυτού, η ΡΑΕΚ λαμβάνει δικαστικά μέτρα για
είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος που οφείλεται
στη Δημοκρατία και τα ποσά που εισπράττονται από τη ΡΑΕΚ,
καταβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών.
Έναρξη της

51. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία

ισχύος του

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

παρόντος Νόμου.

Αρ. Φακ.: 23.01.127.2004

