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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.

Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Επίσημη

«Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Εφημερίδα της

Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες

Ε.Ε.:
L 176,
15.7.2003,

για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της
οδηγίας 98/30/ΕΚ»,

σ. 57.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

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

τίτλος.

Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα

183(Ι) του 2004.

διαβάζεται μαζί με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου
Νόμο του 2004 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμοι του
2004 και 2006.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του άρθρου 2

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και

του βασικού
νόμου.

των ορισμών τους:

«"τέλος άδειας" σημαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ από
επιχείρηση φυσικού αερίου για την έκδοση άδειας δυνάμει του
Νόμου και τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς για έκδοση αδειών
φυσικού αερίου που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(α)·
"τέλος αίτησης" σημαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ από
επιχείρηση φυσικού αερίου όταν υποβάλλεται αίτηση για έκδοση,
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τροποποίηση ή μεταβίβαση άδειας ή για εξαίρεση από άδεια και το
τέλος αυτό καλύπτει την αξιολόγηση της αίτησης καθώς και την
εγγραφή της στο Μητρώο·
"τέλος εξαίρεσης" σημαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ
από επιχείρηση φυσικού αερίου για το σκοπό παροχής εξαίρεσης
από την κατοχή άδειας·
"τέλος μεταβίβασης" σημαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ
από επιχείρηση φυσικού αερίου για μεταβίβαση της άδειάς της σε
άλλη επιχείρηση φυσικού αερίου·
"τέλος τροποποίησης" σημαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη
ΡΑΕΚ

από

επιχείρηση

φυσικού

αερίου

για

τροποποίηση

υφιστάμενης άδειας·
"Μητρώο" σημαίνει το Μητρώο το οποίο συστήνει, τηρεί και
διαχειρίζεται η ΡΑΕΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7(ιγ)·».
Τροποποίηση

3.- Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

(α)

με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) αυτού, μετά από
τη λέξη και το σημείο στίξης «τροποποίηση,» (πρώτη
γραμμή), της λέξης και του σημείου στίξης «μεταβίβαση,»
και με την προσθήκη μετά τη λέξη «άδειας» (δεύτερη
γραμμή), της φράσης «ή παροχή εξαίρεσης από άδεια»·
και

(β)

με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της
παραγράφου (ια) αυτού, την αντικατάσταση της τελείας
στο τέλος της παραγράφου (ιβ) αυτού με κόμμα και την
προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιβ) αυτού, της
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ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(ιγ) την σύσταση, τήρηση και διαχείριση Μητρώου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 7Β του Νόμου.».
Τροποποίηση

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 7 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:

νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων, αμέσως
μετά το άρθρο 7
αυτού.

«Ρυθμιστικές

7Α.-(1) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την

αποφάσεις και

άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της η

αποφάσεις.

ΡΑΕΚ δύναται(α)

να λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις, με τις
οποίες να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο
θα ρυθμίζει την αγορά φυσικού αερίου και
ποιοι

από

τους

κατόχους

αδειών

θα

δεσμεύονται από μια τέτοια ρυθμιστική
απόφαση, και
(β)

να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου και των
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
(2) Προτού λάβει οποιαδήποτε ρυθμιστική

απόφαση, η ΡΑΕΚ (α)

συμβουλεύεται οποιοδήποτε κάτοχο άδειας,
αιτητή για χορήγηση έκδοσης άδειας ή άλλο
ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε σχέση με
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οποιοδήποτε θέμα με το οποίο σχετίζεται η
ρυθμιστική απόφαση, και
(β)

δημοσιεύει

προσχέδιο

της

ρυθμιστικής

απόφασής της με το οποίο καλεί τους
κατόχους αδειών, αιτητές αδειών ή άλλα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν
σχόλια.
(3) Κάθε προσχέδιο ρυθμιστικής απόφασης,
ρυθμιστική απόφαση ή απόφαση που λαμβάνεται
από τη ΡΑΕΚ δημοσιεύεται κατά τέτοιο τρόπο ως η
ΡΑΕΚ κρίνει κατάλληλο για να καταστεί δυνατή η
γνωστοποίησή της στους ενδιαφερόμενους.
Σύσταση, τήρηση

7Β.-(1) Η ΡΑΕΚ συστήνει, τηρεί και διαχειρίζεται

και διαχείριση

Μητρώο δυνάμει του άρθρου 7(ιγ), στο οποίο

Μητρώου.

καταχωρίζονται τα ακόλουθα:
(α)

ο αριθμός πρωτοκόλλησης της αίτησης για
παροχή

άδειας,

τροποποίησης,

μεταβίβασης ή εξαίρεσης από άδεια·
(β)

η ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

(γ)

η ημερομηνία εγγραφής της αίτησης στο
Μητρώο·

(δ)

η

επωνυμία

της

επιχείρησης

φυσικού

αερίου·
(ε)

η

επωνυμία

του

εκπροσώπου

επιχείρησης φυσικού αερίου·

της
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(στ)

ο αριθμός της αίτησης·

(ζ)

ο αριθμός της δοθείσας άδειας·

(η)

η εγκατεστημένη ετήσια ικανότητα παροχής
αεριοποιημένου

και

αποσυμπιεσμένου

φυσικού αερίου-προμήθεια αεριοποιημένου
και αποσυμπιεσμένου φυσικού αερίου σε
κυβικά μέτρα (m3)·
(θ)

το είδος της εγκατάστασης·

(ι)

η επαρχία, ο δήμος ή η κοινότητα στην
οποία

θα

γίνει

η

εγκατάσταση,

και

περιγραφή της τοποθεσίας·
(ια)

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, αναστολές,
ανακλήσεις

ή

μεταβιβάσεις

αδειών

ή

εξαιρέσεις από την κατοχή άδειας.
(2)

Οι κάτοχοι αδειών παρέχουν γραπτή

συγκατάθεση στη ΡΑΕΚ για τη συμπερίληψη στο
Μητρώο των στοιχείων που αναφέρονται στο
εδάφιο (1).
Τέλη για

7Γ.-(1)

επιθεώρηση

Μητρώου αφού καταβληθεί τέλος είκοσι (20) λιρών

και παροχή
αντιγράφου

Η ΡΑΕΚ επιτρέπει την επιθεώρηση του

για κάθε επιθεώρηση.

του Μητρώου.

(2)

Η

ΡΑΕΚ

παραχωρεί

πιστοποιημένα

αντίγραφα του Μητρώου με την καταβολή τέλους
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πενήντα (50) λιρών για κάθε πιστοποιημένη σελίδα
του Μητρώου ή με την καταβολή εκατόν (100)
λιρών

για

την

παραχώρηση

πιστοποιημένου

αντιγράφου ολόκληρου του Μητρώου.».
Τροποποίηση

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται, με

του άρθρου 8

την αντικατάσταση των παραγράφων (α) μέχρι (στ) αυτού, με τις

του βασικού
νόμου.

ακόλουθες νέες παραγράφους:

«(α)

Κατασκευή

εγκαταστάσεων

εισαγωγής/αποθήκευσης/

αεριοποίησης φυσικού αερίου·
(β)

λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων εισαγωγής/
αποθήκευσης/αεριοποίησης φυσικού αερίου·

(γ)

εισαγωγή/αποθήκευση/αεριοποίηση φυσικού αερίου για
ιδία χρήση φυσικού αερίου·

(δ)

προμήθεια φυσικού αερίου σε χονδρικούς πελάτες·

(ε)

προμήθεια φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες·

(στ)

προμήθεια φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες πελάτες·

(ζ)

εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του
διαχειριστή

του

δικτύου

εισαγωγής/αποθήκευσης/

μεταφοράς/διανομής φυσικού αερίου·
(η)

εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του
ιδιοκτήτη

του

δικτύου

εισαγωγής/αποθήκευσης/

μεταφοράς/διανομής φυσικού αερίου.».
Τροποποίηση

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή
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του άρθρου 9

από αυτό της φράσης «και από τέλη» (τέταρτη γραμμή) και την

του βασικού

προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμοί» (πέμπτη γραμμή) της

νόμου.

ακόλουθης φράσης:
«και από τέλη που καθορίζονται σύμφωνα με τους
εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς που αφορούν τα τέλη και
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(θ)».

Τροποποίηση

7. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του άρθρου 12

μετά από τη λέξη και το σημείο στίξης «τροποποίηση,» (δεύτερη

του βασικού
νόμου.

γραμμή), της λέξης και του σημείου στίξης «μεταβίβαση,» και με την
προσθήκη, μετά από τη λέξη «ανάκληση,» (δεύτερη γραμμή), της
φράσης «ή παρέχεται εξαίρεση από άδεια,».

Τροποποίηση

8. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την

του άρθρου 13

αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

του βασικού
νόμου.

«(4) Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας παραβιάζει
οποιοδήποτε όρο, προϋπόθεση ή περιορισμό της εν
λόγω άδειας ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταγμα
που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3), η ΡΑΕΚ δύναται (α)

να επιβάλει σ’ αυτόν:
(i)

διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι το δέκα
τις εκατόν (10%) των ακαθάριστων εσόδων
που πραγματοποίησε κατά το έτος μέσα
στο οποίο διενεργήθηκε η παράβαση ή
κατά το αμέσως προηγούμενο έτος κατά το
οποίο

διενεργήθηκε

οποιοδήποτε

ποσό

η

παράβαση,

είναι

μεγαλύτερο,

ανάλογα με τη βαρύτητα και τη διάρκεια
της παράβασης και το οποίο δεν μπορεί να

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4088, 21/7/2006

103(I)/2006
8
είναι μικρότερο από χίλιες (1000) λίρες·
(ii)

επιπρόσθετα,

σε

περίπτωση

που

η

παράβαση ή παράλειψη εξακολουθεί να
υφίσταται,

διοικητικό

πρόστιμο

από

πενήντα (50) μέχρι πέντε χιλιάδες (5000)
λίρες

για

κάθε

μέρα

συνέχισης

της

παράβασης ή παράλειψης, ανάλογα με τη
βαρύτητα αυτής·
(iii)

σε περίπτωση που

αποδεικνύεται

ότι

προσπορίστηκε αθέμιτο όφελος από την
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο ύψους
μέχρι του διπλάσιου του οφέλους που
αποδεδειγμένα

αθέμιτα

προσπορίστηκε

από την εν λόγω παράβαση· ή/και
(β)

να ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις
των Κανονισμών για την έκδοση αδειών φυσικού
αερίου που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου
43(2)(α):
Νοείται ότι, αν με οποιοδήποτε τρόπο
διαπιστωθεί παράβαση όρου, προϋπόθεσης ή
περιορισμού άδειας ή τεχνικών κανόνων που
έχουν ως αποτέλεσμα να θέσουν 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.».
Τροποποίηση

9. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του άρθρου 37

αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

του βασικού
νόμου.
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«(4) ΄Οταν εκδίδεται απόφαση δυνάμει του εδαφίου (1), η
απόφαση καθορίζει την περίοδο μέσα στην οποία ο κάθε
κάτοχος άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με την απόφαση
αυτή.».
Τροποποίηση

10. Το εδάφιο (2) του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 43

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (θ) αυτού, με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(θ) τα τέλη υποβολής αίτησης, τέλη παροχής εξαίρεσης
από άδεια, τέλη μεταβίβασης και τέλη τροποποίησης
άδειας,»· και

(β)

με τον αναγραμματισμό της παραγράφου (ι) αυτού σε
παράγραφο (ια) και την προσθήκη της ακόλουθης νέας
παραγράφου (ι):
«(ι) τις εξουσίες έρευνας της ΡΑΕΚ, και».

Τροποποίηση

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 44 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου, αμέσως
μετά το άρθρο 44
αυτού.

«Επιπτώσεις

44Α.-(1) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του

παράλειψης

καθορισμένου ετήσιου τέλους εντός τριών (3) μηνών

καταβολής
τέλους.

από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό καθίσταται
πληρωτέο, η ΡΑΕΚ δύναται να ανακαλέσει άδεια,
καθώς επίσης και την άσκηση δικαιωμάτων που
αποκτήθηκαν με βάση άδεια που παραχωρήθηκε με
απόφασή της.
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(2)

Σε περίπτωση που ολόκληρο ή μέρος

οποιουδήποτε τέλους δεν πληρωθεί μέσα στην
προθεσμία που καθορίζεται στους Κανονισμούς για τα
τέλη που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(α),
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη κύρωση που η
ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει, το οφειλόμενο ποσό
επιβαρύνεται με τόκο σύμφωνα με το ισχύον τραπεζικό
επιτόκιο

της

Κεντρικής

Τράπεζας

στο

οποίο

προστίθεται τρία (3) τοις εκατόν, για τη διάρκεια της
περιόδου για την οποία το οφειλόμενο τέλος, μέρος ή
όλο, δεν έχει πληρωθεί.».
Τροποποίηση

12.

του άρθρου 46

τροποποιείται,

του βασικού
νόμου.

Η παράγραφος (δ) του άρθρου 46 του βασικού νόμου
με

την

προσθήκη

αμέσως

μετά

τη

λέξη

«απαγορευτικές» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή επιτακτικές».

Αντικατάσταση

13. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο

του άρθρου 48

νέο άρθρο -

του βασικού
νόμου.

«Εξουσίες

48.

επιθεώρησης,

παρόντος Νόμου, η ΡΑΕΚ έχει τις εξουσίες

ελέγχου και
έρευνας.

Για

σκοπούς

ελέγχου

εφαρμογής

του

επιθεώρησης και ελέγχου που καθορίζονται στις

122(Ι) του 2003

διατάξεις των άρθρων 92, 93 και 95 του περί

239(Ι) του 2004

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου καθώς

143(Ι) του 2005.

επίσης τις εξουσίες έρευνας που καθορίζονται σε
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου
43(2).».

/ΚΜ

