183(I)/2004
Ν. 183(Ι)/2004

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 3852, 30.4.2004

Ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 183(Ι) του 2004
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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
τίτλος.
103(Ι) του 2006
199(Ι) του 2007
219(Ι) του 2012.
Ερµηνεία.

1. Ο παρών Νόµος θ’ αναφέρεται ως οι περί Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόµοι
του 2004 µέχρι 2012.

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

2(α) του 219(Ι) του
2012.

«αναδυόµενη αγορά» σηµαίνει το κράτος µέλος στο οποίο η πρώτη εµπορική προµήθεια
της πρώτης µακροχρόνιας σύµβασής του για την προµήθεια φυσικού αερίου
πραγµατοποιήθηκε εντός των τελευταίων δέκα ετών·

2(β) του 219(Ι) του
2012.

«απευθείας γραµµή» σηµαίνει
διασυνδεδεµένου δικτύου·

2(γ) του 219(Ι) του
2012.

«αποθέµατα εντός αγωγών (linepack)» σηµαίνει την αποθήκευση αερίου µε συµπίεση σε
συστήµατα µεταφοράς και διανοµής αερίου, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων που
προορίζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων του διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς.

αγωγό

φυσικού

αερίου

συµπληρωµατικό

του

«ασφάλεια» σηµαίνει τόσο την ασφάλεια του εφοδιασµού και της παροχής φυσικού αερίου,
όσο και την τεχνική ασφάλεια·
2(δ)(i)(ii) του 219(Ι)
του 2012.

122(I) του 2003.

«βοηθητικές υπηρεσίες» σηµαίνει όλες τις υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την πρόσβαση
και την εκµετάλλευση των δικτύων µεταφοράς ή/και διανοµής ή/και των εγκαταστάσεων
αποθήκευσης ή/και των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, στις οποίες περιλαµβάνεται η εξισορρόπηση
φορτίου και διατάξεων ανάµειξης, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται για
την εκτέλεση των καθηκόντων του διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς.
«Γραφείο της ΡΑΕΚ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 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
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προµήθειας.
«διασυνδεδεµένο δίκτυο» σηµαίνει δίκτυο αποτελούµενο από αριθµό δικτύων, που
συνδέονται µεταξύ τους·
2(ε) του 219(Ι) του
2012.

«διαχειριστής συστήµατος αποθήκευσης» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που
ασκεί τη δραστηριότητα αποθήκευσης και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία εγκατάστασης
αποθήκευσης.

2(στ) του 219(Ι) του
2012.

«διαχειριστής συστήµατος διανοµής» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που
διεκπεραιώνει το έργο της διανοµής και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, την εξασφάλιση
της συντήρησης και, εφόσον είναι ανάγκη, την ανάπτυξη του συστήµατος διανοµής σε µια
δεδοµένη περιοχή, ενδεχοµένως δε και των διασυνδέσεών του µε άλλα συστήµατα, καθώς
και για τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ικανότητας του συστήµατος να ανταποκρίνεται
στην εύλογη ζήτηση διανοµής φυσικού αερίου·

2(ζ) του 219(Ι) του
2012.

«διαχειριστής συστήµατος 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 συστήµατος µεταφοράς σε µια δεδοµένη περιοχή, και κατά περίπτωση, των
διασυνδέσεών του µε άλλα συστήµατα, και για τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης
ικανότητας του συστήµατος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση µεταφοράς φυσικού
αερίου.

2(η) του 219(Ι) του
2012.

«διαχειριστής συστήµατος ΥΦΑ» 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.

2(θ) του 219(Ι) του
2012.

«σύστηµα» σηµαίνει το δίκτυο µεταφοράς, διανοµής, εγκαταστάσεις υγροποιηµένου
φυσικού αερίου ή/και εγκαταστάσεις αποθήκευσης που ανήκουν σε ή/και που τα
εκµεταλλεύεται επιχείρηση φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των αποθεµάτων εντός
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.

2(ια) του 219(Ι) του
2012.

«εγκατάσταση αποθήκευσης» σηµαίνει την εγκατάσταση, που χρησιµοποιείται για την
αποθήκευση φυσικού αερίου, η οποία ανήκει ή/και την οποία εκµεταλλεύεται µια
επιχείρηση φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένου του τµήµατος των εγκαταστάσεων
ΥΦΑ, που 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 συστήµατος
µεταφοράς.

2(ιβ) του 219(Ι) του
2012.

«εγκατάσταση ΥΦΑ» 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 συστήµατος µεταφοράς, χωρίς ωστόσο να
συµπεριλαµβάνει τµήµατα τερµατικών σταθµών υγροποιηµένου φυσικού αερίου, που να
χρησιµοποιούνται για αποθήκευση.

2(α) του 219(Ι) του
2012.

«έλεγχος» σηµαίνει τα δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα τα οποία, είτε µεµονωµένα είτε
σε συνδυασµό µε άλλα, και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών
συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασµού της δραστηριότητας µιας
επιχείρησης, και ιδίως από:
α) δικαιώµατα κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων
της επιχείρησης·
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β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικού επηρεασµού της
σύνθεσης, των συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων µιας επιχείρησης·
2(ιγ) του 219(Ι) του
2012.

«επιλέγων πελάτης» σηµαίνει τον πελάτη, που είναι ελεύθερος να αγοράζει φυσικό αέριο
από τον προµηθευτή της επιλογής του κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 33.
«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·
«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, διανοµής, προµήθειας,
αγοράς ή αποθήκευσης φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένου 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·

2(ιδ) του 219(Ι) του
2012.

«κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση» σηµαίνει την επιχείρηση φυσικού αερίου ή τον όµιλο
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, όπου το ίδιο πρόσωπο ή τα ίδια πρόσωπα δικαιούνται, άµεσα
ή έµµεσα, να ασκούν τον έλεγχο, και όπου η εν λόγω επιχείρηση ή ο όµιλος επιχειρήσεων
ασκούν τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες µεταφοράς, διανοµής, ΥΦΑ και
αποθήκευσης και τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας
φυσικού αερίου·

2(ιε) του 219(Ι) του
2012.

«Κανονισµοί» σηµαίνει Κανονισµούς, που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 47·

2(ιστ) του 219(Ι)
του 2012.
2(ιζ)(i)(ii)(iii)(iv)
του 219(Ι) του 2012.

«µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός» σηµαίνει τον προγραµµατισµό του εφοδιασµού και
της µεταφορικής δυναµικότητας των επιχειρήσεων φυσικού αερίου πάνω σε
µακροπρόθεσµη βάση µε τέτοιο τρόπο ώστε, να ικανοποιείται η ζήτηση σε φυσικό αέριο
του συστήµατος, να επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση των πηγών και να διασφαλίζεται ο
εφοδιασµός των πελατών·
«µεταφορά» σηµαίνει τη µεταφορά φυσικού αερίου µέσω δικτύου που αποτελείται κυρίως
από αγωγούς υψηλής πίεσης, εξαιρουµένων προς τα ανάντη δικτύου αγωγών και του
δικτύου στο οποίο το τµήµα των αγωγών υψηλής πίεσης χρησιµοποιείται κυρίως στο
πλαίσιο τοπικής διανοµής φυσικού αερίου, µε σκοπό την παροχή σε πελάτες, µη
συµπεριλαµβανοµένου του εφοδιασµού.
«µη οικιακός πελάτης» σηµαίνει τον πελάτη, ο οποίος αγοράζει φυσικό αέριο, που δεν
προορίζεται για ιδία οικιακή χρήση.

2 του 103(Ι) του
2006.

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

2(α) του 219(Ι) του

«νέα υποδοµή» σηµαίνει την υποδοµή που δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 4 Αυγούστου
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2003·
«οικιακός πελάτης» σηµαίνει τον πελάτη, ο οποίος αγοράζει φυσικό αέριο για δική του
οικιακή κατανάλωση,
«ολοκληρωµένη επιχείρηση φυσικού αερίου» σηµαίνει την επιχείρηση που είναι κάθετα ή
οριζόντια ολοκληρωµένη,

2(α) του 219(Ι) του
2012.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της ΕΕ.: L 211,
της 14.8.2009, σ. 1.

«Οργανισµός» σηµαίνει τον Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας
που ιδρύεται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 ή οποιοδήποτε άλλο τον τροποποιεί ή τον
αντικαθιστά·
«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·

2(α) του 219(Ι) του
2012.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της ΕΕ.: L 145
30.4.2004, σ. 1.

«παράγωγο φυσικού αερίου» σηµαίνει το χρηµατοπιστωτικό µέσο που προσδιορίζεται σε
ένα από τα σηµεία 5, 6 ή 7 του µέρους Γ του παραρτήµατος I της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές
χρηµατοπιστωτικών µέσων, και το οποίο σχετίζεται µε το φυσικό αέριο·

2(ιη) του 219(Ι) του
2012.

«πελάτης» σηµαίνει τους χονδρικούς και τελικούς πελάτες 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·

2(α) του 219(Ι) του
2012.

«σύµβαση προµήθειας αερίου» σηµαίνει τη σύµβαση προµήθειας φυσικού αερίου, µη
συµπεριλαµβανοµένου παραγώγου φυσικού αερίου·
«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.

2(κα) του 219(Ι) του
2012.

«τέλη» σηµαίνει τέλη που καθορίζονται σε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του
άρθρου 47(2)(ζ).
«τελικός πελάτης» σηµαίνει πελάτη που αγοράζει φυσικό αέριο για ιδία χρήση·

2 του 103(Ι) του
2006.
2(κβ) του 219(Ι) του
2012.
2 του 103(Ι) του

"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 47(2)(α)·

"τέλος αίτησης" σηµαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ από επιχείρηση φυσικού
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αερίου όταν υποβάλλεται αίτηση για έκδοση, 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·

2 του 103(Ι) του
2006.

"τέλος εξαίρεσης" σηµαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ από επιχείρηση φυσικού
αερίου για το σκοπό παροχής εξαίρεσης από την κατοχή άδειας·

2 του 103(Ι) του
2006.

"τέλος µεταβίβασης" σηµαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ από επιχείρηση
φυσικού αερίου για µεταβίβαση της άδειάς της σε άλλη επιχείρηση φυσικού αερίου·

2 του 103(Ι) του
2006.

"τέλος τροποποίησης" σηµαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ από επιχείρηση
φυσικού αερίου για τροποποίηση υφιστάµενης άδειας·
«τεχνικοί κανόνες» σηµαίνει τους κανόνες που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 15.
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού·

2(κγ) του 219(Ι) του
2012.

«Υποχρέωση ∆ηµόσιας Ωφέλειας» σηµαίνει οποιαδήποτε υποχρέωση που επιβάλλεται σε
επιχειρήσεις φυσικού αερίου δυνάµει του άρθρου 39 και λαµβάνει υπόψη τους γενικούς
κοινωνικούς, οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες·
«υγροποιηµένο φυσικό αέριο» σηµαίνει φυσικό αέριο σε υγροποιηµένη µορφή·

2(α) του 219(Ι) του
2012.

«ΥΦΑ» σηµαίνει το υγροποιηµένο φυσικό αέριο·
«φυσικό αέριο» σηµαίνει οποιουσδήποτε υδρογονάνθρακες ή µείγµα υδρογονανθράκων και
άλλων αερίων που αποτελούνται κυρίως από µεθάνιο και περιλαµβάνει το υγροποιηµένο
φυσικό αέριο·

2(κε) του 219(Ι) του
2012.

«χονδρικός πελάτης» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένου του διαχειριστή
συστήµατος µεταφοράς και του διαχειριστή συστήµατος διανοµής, το οποίο αγοράζει
φυσικό αέριο προκειµένου να το µεταπωλήσει εντός ή εκτός του δικτύου στο οποίο είναι
εγκατεστηµένο.

2(κδ) του 219(Ι) του
2012.

«χρήστης συστήµατος» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που τροφοδοτεί το σύστηµα
ή τροφοδοτείται από αυτό.

3 του 219(Ι) του
2012.
Σκοπός.

3.—(1) Ο παρών Νόµος προνοεί για τη ρύθµιση της αγοράς φυσικού αερίου στη
∆ηµοκρατία και µεταξύ άλλων θεσπίζει τους κανόνες για τη µεταφορά, διανοµή, προµήθεια
και αποθήκευση του φυσικού αερίου και προσδιορίζει τους κανόνες σχετικά µε την
οργάνωση και λειτουργία του τοµέα του 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.
(2) Οι κανόνες που θεσπίζονται µε τον παρόντα Νόµο για το φυσικό αέριο,
συµπεριλαµβανοµένου του ΥΦΑ, ισχύουν αδιακρίτως και για το βιοαέριο και το αέριο που
παράγεται από βιοµάζα ή άλλα είδη αερίου, εφόσον τα αέρια αυτά είναι τεχνικώς δυνατό να
διοχετεύονται µε ασφάλεια στο σύστηµα φυσικού αερίου και να µεταφέρονται µέσω αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕΚ

Εξουσίες,
καθήκοντα και
ανεξαρτησία της
ΡΑΕΚ.
4(α)(β) του 219(Ι)
του 2012.

4.—(1) Η δυνάµει των διατάξεων του περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου του
2003, συσταθείσα Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, στο εξής καλούµενη ως ΡΑΕΚ,
εκτελεί όλα τα καθήκοντα και ασκεί όλες τις εξουσίες που της ανατίθενται δυνάµει του
παρόντος Νόµου.
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4(γ) του 219(Ι) του
2012.

(2) Η ΡΑΕΚ είναι ανεξάρτητη και διασφαλίζει ότι ασκεί τις εξουσίες της µε αµεροληψία
και διαφάνεια. Για το σκοπό αυτό, κατά την άσκηση των ρυθµιστικών καθηκόντων που της
ανατίθενται βάσει του παρόντος Νόµου, η ΡΑΕΚ:
(α) είναι νοµικά διακριτή και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε άλλη δηµόσια ή ιδιωτική
οντότητα·
(β) το προσωπικό της και όλα τα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα µε τη διοίκησή της:
(i) ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αγοραίο συµφέρον· και
(ii) δεν ζητούν ούτε λαµβάνουν απευθείας οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη
δηµόσια ή ιδιωτική οντότητα κατά την άσκηση των ρυθµιστικών καθηκόντων τους. Με την
απαίτηση αυτή δεν θίγεται η, κατά περίπτωση, στενή συνεργασία µε άλλες συναφείς
εθνικές αρχές ούτε οι γενικοί πολιτικοί προσανατολισµοί που εκδίδει η κυβέρνηση και οι
οποίοι δεν συνδέονται µε τα κατά τα άρθρα 6 και 7 καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της
ρυθµιστικής αρχής.
(3) Για σκοπούς προστασίας της ανεξαρτησίας της ΡΑΕΚ, ισχύουν τα ακόλουθα:
(α) η ΡΑΕΚ µπορεί να λαµβάνει αυτόνοµες αποφάσεις, ανεξάρτητα από κάθε πολιτικό
οργανισµό, και διαθέτει ξεχωριστές ετήσιες δηµοσιονοµικές προβλέψεις, ώστε να διαθέτει
αυτονοµία στην εκτέλεση του χορηγούµενου προϋπολογισµού και επαρκείς ανθρώπινους
και οικονοµικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων της·
(β) τα µέλη της ΡΑΕΚ διορίζονται για ορισµένη θητεία που δεν υπερβαίνει τα έξη έτη και
περιορίζεται στο ανώτατο όριο δυο θητειών· και
(γ) τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (β) πιο πάνω, το Υπουργικό Συµβούλιο
εξασφαλίζει κατάλληλο σύστηµα εναλλαγής, ως αυτό ήθελε αποφασίσει. Τα µέλη της
ΡΑΕΚ είναι δυνατόν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, διαρκούσης της θητείας τους,
µόνο εφόσον δεν πληρούν πλέον τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο ή εάν έχουν
κριθεί ένοχα για σοβαρό παράπτωµα βάσει του εθνικού δικαίου.

Γραφείο της ΡΑΕΚ.

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

5(α) του 219(Ι) του
2012.
Γενικοί Στόχοι της
ΡΑΕΚ.

6.-(1) Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων που της παρέχονται δυνάµει του παρόντος
Νόµου και σε σχέση µε την αγορά φυσικού αερίου, η ΡΑΕΚ ενεργεί κατά τρόπο ώστε –

5(β) του 219(Ι) του
2012.

(α) ∆υνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και του άρθρου 31 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,
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(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
αποτελεσµατικότητα στην παροχή φυσικού αερίου,

στην

παροχή,

ποιότητα

και

(ζ) να µεριµνά για την προστασία του περιβάλλοντος,
5(γ) του 219(Ι) του
2012.

(η) να λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων πελατών, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
και των ηλικιωµένων και να µεριµνά ώστε να υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την
προστασία των ευάλωτων πελατών,

5(δ) του 219(Ι) του
2012.

(θ) να ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση µε τη µεταφορά, διανοµή, προµήθεια,
αποθήκευση και χρήση του φυσικού αερίου,
(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.

5(ε) του 219(Ι) του
2012.

(ια) να εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου λειτουργούν µε σκοπό την επίτευξη
ανταγωνιστικής, ασφαλούς και περιβαλλοντικά βιώσιµης αγοράς φυσικού αερίου και δεν
κάνουν διακρίσεις µεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων όσον αφορά τα δικαιώµατα ή τις
υποχρεώσεις τους·
(ιβ) να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου βελτιστοποιούν τη χρήση φυσικού
αερίου, για παράδειγµα µε την προσφορά υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης, την
ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων τιµολόγησης ή την εισαγωγή ευφυών συστηµάτων
µέτρησης ή ευφυών δικτύων, όπου αρµόζει·
(ιγ) να προωθεί και να διευκολύνει τη συνεργασία των διαχειριστών συστηµάτων σε
περιφερειακό επίπεδο, µεταξύ άλλων σε διασυνοριακά ζητήµατα µε στόχο τη δηµιουργία
µιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασµού,
και να ενισχύει τη συνεκτικότητα και να εξασφαλίζει τη συµβατότητα του νοµικού,
ρυθµιστικού και τεχνικού πλαισίου τους και να διευκολύνει την ενσωµάτωση των
αποµονωµένων συστηµάτων που δηµιουργούν νησίδες φυσικού αερίου, που εξακολουθούν
να υπάρχουν στην Ένωση·
(ιδ) να προωθήσει, σε στενή συνεργασία µε τον Οργανισµό, τις ρυθµιστικές αρχές των
λοιπών κρατών µελών και την Επιτροπή, µια ανταγωνιστική, ασφαλή και περιβαλλοντικά
βιώσιµη εσωτερική αγορά φυσικού αερίου εντός της Ένωσης και αποτελεσµατικό άνοιγµα
της αγοράς για όλους τους πελάτες και τους προµηθευτές στην Ένωση, και να διασφαλίσει
κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσµατική και αξιόπιστη λειτουργία των δικτύων
αερίου, λαµβάνοντας υπόψη µακροπρόθεσµους στόχους·
(ιε) να προωθήσει την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών εντός της Ένωσης που να
λειτουργούν ανταγωνιστικά και εύρυθµα, για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου (ιδ)·
(ιστ) να προωθήσει την κατάργηση των περιορισµών στο εµπόριο φυσικού αερίου µεταξύ
κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης κατάλληλου διασυνοριακού
δυναµικού µεταφοράς για την κάλυψη της ζήτησης και την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των
εθνικών αγορών η οποία ενδέχεται να διευκολύνει τη ροή φυσικού αερίου σε ολόκληρη την
Ένωση·
(ιζ) να συµβάλει στη διασφάλιση, µε τον πλέον αποδοτικό από άποψη κόστους τρόπο, της
ανάπτυξης ασφαλών, αξιόπιστων και αποτελεσµατικών συστηµάτων χωρίς διακρίσεις,
προσανατολισµένων προς τον καταναλωτή, και προώθηση της επάρκειας των συστηµάτων
και, σύµφωνα µε τους στόχους γενικής πολιτικής, της ενεργειακής απόδοσης, καθώς,
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επίσης, και της ενσωµάτωσης της ευρείας και µικρής κλίµακας παραγωγής φυσικού αερίου
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της διανεµόµενης παραγωγής, τόσο στα δίκτυα
µεταφοράς όσο και στα δίκτυα διανοµής·
(ιη) να διευκολύνει την πρόσβαση νέου παραγωγικού δυναµικού στο δίκτυο, ιδίως µέσω της
άρσης των εµποδίων που θα µπορούσαν να αποτρέψουν την πρόσβαση νέων φορέων στην
αγορά και φυσικού αερίου από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας·
(ιθ) να εξασφαλίσει την προσφορά κατάλληλων κινήτρων στους διαχειριστές και τους
χρήστες δικτύου, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, για να αυξηθεί η
αποδοτικότητα των επιδόσεων των δικτύων και να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της αγοράς·
(κ) να υποβοηθήσει την επίτευξη υψηλών προτύπων δηµόσιας υπηρεσίας για το φυσικό
αέριο, να συµβάλει στην προστασία των ευάλωτων πελατών και να συµβάλει στη
συµβατότητα των απαραίτητων διαδικασιών ανταλλαγής δεδοµένων, ώστε να µπορεί ο
πελάτης να αλλάζει προµηθευτή· και
(λ) να εξασφαλίσει ότι οι πελάτες ωφελούνται από την αποδοτική λειτουργία των εθνικών
αγορών, προαγωγή του ουσιαστικού ανταγωνισµού και συµβολή στη διασφάλιση της
ουσιαστικής προστασίας των καταναλωτών.
5(στ) του 219(Ι) του
2012.

(2) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΡΑΕΚ λαµβάνει δεόντως υπόψη τις
Υποχρεώσεις ∆ηµόσιας Ωφελείας που δυνατό να τεθούν δυνάµει του άρθρου 39 και
λαµβάνει τέτοια µέτρα ώστε να υπάρχει συµµόρφωση µε τις εν λόγω Υποχρεώσεις, τα δε
µέτρα αυτά, κοινοποιεί στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 41.
(3) Αποτελεί καθήκον της ΡΑΕΚ -

5(ζ) του 219(Ι) του
2012.

(α) Να διασφαλίζει και δηµοσιοποιεί µέτρα, τα οποία δυνατό να ληφθούν δυνάµει του
άρθρου 42 σε περίπτωση απρόβλεπτης κρίσης στην αγορά ενέργειας ή όταν απειλείται η
ασφάλεια προσώπων, έργων ή εγκαταστάσεων ή της ακεραιότητας του δικτύου,

5(η) του 219(Ι) του
2012.

(β) να παρακολουθεί τα θέµατα της ασφάλειας της προµήθειας και ιδιαίτερα το ισοζύγιο
προµήθειας/ζήτησης στην αγορά, το επίπεδο της αναµενόµενης µελλοντικής ζήτησης και
των διαθέσιµων προµηθειών, καθώς και το επίπεδο ανταγωνισµού της αγοράς, και

5(θ) του 219(Ι) του
2012.

(γ) να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών µε σκοπό την
προώθηση της περιφερειακής και διµερούς αλληλεγγύης. Η συνεργασία αυτή αφορά
καταστάσεις που συνεπάγονται ή ενδέχεται να συνεπάγονται βραχυπρόθεσµα σοβαρή
διαταραχή του εφοδιασµού που να επηρεάζει κράτος µέλος και περιλαµβάνει:
(i) συντονισµό των εθνικών µέτρων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 10 του
Κανονισµού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ης
Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο·
(ii) προσδιορισµό και, όταν είναι αναγκαίο, ανάπτυξη ή αναβάθµιση των διασυνδέσεων
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου· και
(iii) προϋποθέσεις και πρακτικούς όρους παροχής αµοιβαίας συνδροµής.

5(θ) του 219(Ι) του
2012.

(4) Η ΡΑΕΚ ορίζεται ως η Αρµόδια Αρχή για τη διασφάλιση της εφαρµογής των µέτρων
που ορίζονται στον Κανονισµό σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας
εφοδιασµού µε αέριο 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

5(ι) του 219(Ι) του
2012.

(5) 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) (α) και (β), 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.
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Καθήκοντα και
Αρµοδιότητες της
ΡΑΕΚ.
6(α)(β) του 219(Ι)
του 2012.

7. —(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 30 του περί Ρύθµισης της Αγοράς
Ηλεκτρισµού Νόµου του 2003, υπάγεται στην αρµοδιότητα της ΡΑΕΚ –

3(α) του 103(Ι) του
2006.

(α) Η χορήγηση, έλεγχος, τροποποίηση, µεταβίβαση, αναστολή ή ανάκληση άδειας ή
παροχή εξαίρεσης από άδεια που εκδίδεται δυνάµει του παρόντος Νόµου,

6(γ) του 219(Ι) του
2012.

(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 ΥΦΑ και
αποθήκευσης,
(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,

6(δ) του 219(Ι) του
2012.
6(ε) του 219(Ι) του
2012.

(ε) η προστασία των καταναλωτών φυσικού αερίου κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 40,
(στ) η διαβούλευση µε τον Υπουργό κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 43(4) για λήψη
απόφασης αναφορικά µε αίτηση που υποβάλλεται από επιχείρηση φυσικού αερίου για
προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 30,
(ζ) η άρνηση χορήγησης άδειας για κατασκευή και εκµετάλλευση δικτύων αγωγών
διανοµής, κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 14,

6(στ) του 219(Ι) του
2012.

6(ζ) του 219(Ι) του
2012.

(η) η ρύθµιση των διατιµήσεων, χρεώσεων και άλλων όρων και προϋποθέσεων που
επιβάλλονται από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου για οποιαδήποτε προσφερόµενη
υπηρεσία,
(θ) η θέσπιση, δηµοσίευση και θέση σε ισχύ Κανονισµών προδιαγραφών ποιότητας µε τις
οποίες οφείλουν να συµµορφώνονται οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου,
(ι) η έκδοση Κανονισµών,

6(η) του 219(Ι) του
2012.

(ια) η επίλυση διαφορών κατά τα διαλαµβανόµενα στα άρθρα 36, 37, ή 40(1) ή (11),
(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,

3(β) του 103(Ι) του
2006.
6(θ) του 219(Ι) του
2012.

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

6(ι) του 219(Ι) του
2012.

(ιδ) Ο έλεγχος της συµµόρφωσης των διαχειριστών των συστηµάτων µεταφοράς και
διανοµής προς τις στοιχειώδεις προδιαγραφές για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του
δικτύου µεταφοράς και διανοµής, συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού διασύνδεσης, όπου
εφαρµόζεται·
(ιε) η εξασφάλιση της συµµόρφωσης των διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς και
διανοµής και, όπου συντρέχει περίπτωση, των ιδιοκτητών των συστηµάτων, καθώς και
όλων των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τον
παρόντα Νόµο και από κάθε άλλη συναφή νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ
άλλων όσον αφορά διασυνοριακά θέµατα·
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(ιστ) η συνεργασία για διασυνοριακά θέµατα και περιφερειακά θέµατα µε τη ρυθµιστική
αρχή ή τις ρυθµιστικές αρχές των οικείων κρατών µελών και µε τον Οργανισµό·
(ιζ) η συµµόρφωση προς τις σχετικές, νοµικά δεσµευτικές αποφάσεις του Οργανισµού και
της Επιτροπής και η υλοποίησή τους·
(ιη) η ετήσια υποβολή Έκθεσης προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τον Οργανισµό και
την Επιτροπή σχετικά µε τη δραστηριότητά τους και την εκπλήρωση των καθηκόντων της.
Οι εκθέσεις αυτές αφορούν όλα τα µέτρα που ελήφθησαν και τα αποτελέσµατα που
επιτεύχθηκαν σε κάθε ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Η ΡΑΕΚ
καταθέτει αντίγραφο κάθε τέτοιας έκθεσης στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και φροντίζει ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση στην έκθεση·
(ιθ) η εξασφάλιση της µη ύπαρξης διασταυρούµενων επιδοτήσεων µεταξύ των
δραστηριοτήτων µεταφοράς, διανοµής, αποθήκευσης, ΥΦΑ και προµήθειας·

Επίσηµη Εφηµερίδα
της ΕΕ.: L 211,
14.8.2009, σ. 36.

(κ) η παρακολούθηση των επενδυτικών προγραµµάτων του διαχειριστή συστήµατος
µεταφοράς και η παροχή, µε την ετήσια έκθεσή της, αξιολόγησης των επενδυτικών
προγραµµάτων του διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς όσον αφορά τη συνέπειά τους µε το
διακοινοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης του δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος
3 στοιχείο β) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 715/2009. Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να περιέχει
συστάσεις για την τροποποίηση των επενδυτικών αυτών προγραµµάτων·
(κα) η παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς τους κανόνες ασφαλείας και αξιοπιστίας
του δικτύου και η αξιολόγηση των προηγούµενων επιδόσεων, καθώς και η έγκριση των
προτύπων και των απαιτήσεων για την ποιότητα υπηρεσίας και εφοδιασµού ή τη συµβολή
σε αυτό σε συνεργασία µε άλλες αρµόδιες αρχές·
(κβ) η παρακολούθηση του επιπέδου διαφάνειας, συµπεριλαµβανοµένων των τιµών
χονδρικής, και η διασφάλιση της συµµόρφωσης των επιχειρήσεων φυσικού αερίου προς τις
υποχρεώσεις περί διαφάνειας·
(κγ) η παρακολούθηση του βαθµού και της αποτελεσµατικότητας του ανοίγµατος της
αγοράς και του ανταγωνισµού σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής, συµπεριλαµβανοµένων
των συναλλαγών φυσικού αερίου, των τιµών για τους οικιακούς πελάτες,
συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων προπληρωµής, το ποσοστό αλλαγής προµηθευτή,
το ποσοστό διακοπής της παροχής, τα τέλη για την εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης
και τα παράπονα των οικιακών πελατών, καθώς και οποιαδήποτε στρέβλωση ή περιορισµό
του ανταγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής τυχόν συναφών πληροφοριών. Η
ΡΑΕΚ οφείλει να φέρει ενώπιον των οικείων αρχών ανταγωνισµού τυχόν σχετικές
υποθέσεις·
(κδ) ο έλεγχος της εµφάνισης περιοριστικών συµβατικών πρακτικών, µεταξύ δε άλλων,
ρητρών αποκλειστικότητας, που θα µπορούσαν να εµποδίσουν µεγάλους µη οικιακούς
πελάτες να συνάψουν σύµβαση ταυτόχρονα µε περισσότερους από έναν προµηθευτές ή που
µπορούν να περιορίσουν την επιλογή τους στο θέµα αυτό. Όπου αρµόζει, οι εθνικές
ρυθµιστικές αρχές ενηµερώνουν τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού για τις πρακτικές αυτές·
(κε) ο σεβασµός της συµβατικής ελευθερίας όσον αφορά τις συµβάσεις προµήθειας µε
δυνατότητα διακοπής, καθώς και όσον αφορά τις µακροπρόθεσµες συµβάσεις, υπό τον όρο
ότι είναι συµβατές µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νοµοθεσία της
∆ηµοκρατίας και συνεπείς προς τις πολιτικές της Ένωσης·
(κστ) η παρακολούθηση του χρόνου που χρειάζονται οι διαχειριστές συστηµάτων
µεταφοράς και διανοµής για τη σύνδεση και τις επισκευές·
(κζ) η παρακολούθηση και η εξέταση των όρων πρόσβασης στην αποθήκευση, στα
αποθέµατα εντός αγωγών και σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κατά τα προβλεπόµενα στο
Μέρος VII του παρόντος Νόµου·
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(κη) η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της εφαρµογής των µέτρων προστασίας
των καταναλωτών, περιλαµβανοµένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 40·
(κθ) η δηµοσίευση συστάσεων, τουλάχιστον ανά έτος, σχετικά µε τη συµµόρφωση των
τιµών προµήθειας προς το άρθρο 6(1)(ια), 6(1)(ιβ), 39, 40(2)(ιx), 40(6) και 40(7), και η
διαβίβαση τους στις αρµόδιες αρχές, όταν χρειάζεται·
(λ) η εξασφάλιση της πρόσβασης σε δεδοµένα κατανάλωσης πελατών, την παροχή, για
προαιρετική χρήση, ενός εύληπτου εναρµονισµένου µορφότυπου σε εθνικό επίπεδο για τα
δεδοµένα κατανάλωσης και την ταχεία πρόσβαση όλων των πελατών σε αυτά τα δεδοµένα
σύµφωνα µε την παράγραφο (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 40·
(λα) η παρακολούθηση της εφαρµογής των κανόνων που αφορούν το ρόλο και τις
αρµοδιότητες των διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς, των διαχειριστών συστηµάτων
διανοµής, των προµηθευτών και των πελατών και άλλων παραγόντων της αγοράς σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 715/2009·
(λβ) η παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής των κριτηρίων βάσει των οποίων καθορίζεται
κατά πόσον µια εγκατάσταση αποθήκευσης υπάγεται στο άρθρο 31, εδάφια (2), (3) και (4)·
(λγ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των µέτρων διασφάλισης που αναφέρονται στο
άρθρο 6(3) και 42 και η συµβολή στη συµβατότητα των διαδικασιών ανταλλαγής
δεδοµένων για τις πλέον σηµαντικές διαδικασίες της αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο·
(λδ) η έκδοση δεσµευτικών αποφάσεων για τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου·
(λε) η έρευνα για τη λειτουργία των αγορών φυσικού αερίου και η λήψη αποφάσεων και η
επιβολή των κατάλληλων, αναγκαίων και αναλογικών µέτρων για την προαγωγή του
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς.
Εφόσον απαιτείται, η ΡΑΕΚ δύναται επίσης να συνεργάζεται µε την εθνική αρχή
ανταγωνισµού και τις ρυθµιστικές αρχές χρηµαταγοράς ή την Επιτροπή στη διεξαγωγή
έρευνας σχετικά µε το νόµο περί ανταγωνισµού·
(λστ) η απαίτηση πληροφοριών από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου χρήσιµες για την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, συµπεριλαµβανοµένης της αιτιολόγησης κάθε άρνησης
για τη χορήγηση πρόσβασης σε τρίτο, και κάθε πληροφορίας για µέτρα που είναι
απαραίτητα για την ενίσχυση του δικτύου·
(λζ) η επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις
φυσικού αερίου οι οποίες δεν συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τον
παρόντα Νόµο ή προς τυχόν σχετικές, νοµικά δεσµευτικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ ή του
Οργανισµού ή η πρόταση σε αρµόδιο δικαστήριο να επιβάλλει τις εν λόγω κυρώσεις. Η
επιβολή ή η πρόταση επιβολής κυρώσεων µπορεί να είναι ύψους έως 10% του ετήσιου
κύκλου εργασιών του διαχειριστή ή έως 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών της κάθετα
ολοκληρωµένης επιχείρησης, ανάλογα µε την περίπτωση, για µη συµµόρφωση προς τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις που υπέχουν από τον παρόντα Νόµο· και
(λη) η διάθεση κατάλληλων δικαιωµάτων διενέργειας ερευνών και συναφείς αρµοδιότητες
να εντέλλονται τη διευθέτηση διαφορών.
6(ια) του 219(Ι) του
2012.

(2)(α) Η ΡΑΕΚ είναι υπεύθυνη για τον καθορισµό ή την έγκριση, σε επαρκή χρόνο πριν
από την έναρξη ισχύος τους, τουλάχιστον των µεθοδολογιών οι οποίες χρησιµοποιούνται
για τον υπολογισµό ή τον καθορισµό των όρων και των προϋποθέσεων για:
(i) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα εθνικά δίκτυα, συµπεριλαµβανοµένων των
τιµολογίων µεταφοράς και διανοµής, καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και τιµολογίων
πρόσβασης στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιµολόγια ή µεθοδολογίες καθιστούν
δυνατή την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις
ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των δικτύων
και των εγκαταστάσεων ΥΦΑ·
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(ii) την παροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης που πρέπει να παρέχονται µε τον πλέον
οικονοµικό τρόπο και να παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες του συστήµατος
ώστε αυτοί να εξισορροπούν τη συνεισφορά και την κατανάλωσή τους. Οι υπηρεσίες
εξισορρόπησης πρέπει να παρέχονται µε τρόπο δίκαιο και χωρίς διακρίσεις και να
βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια· και
(iii) την πρόσβαση σε διασυνοριακές υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών
για την εκχώρηση δυναµικότητας και τη διαχείριση συµφόρησης.
(β) Οι µεθοδολογίες ή οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου (α) πιο πάνω
δηµοσιεύονται.
(γ) Κατά τον καθορισµό ή την έγκριση των τιµολογίων ή των µεθοδολογιών και των
υπηρεσιών εξισορρόπησης, η ΡΑΕΚ εξασφαλίζει ότι παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα
στους διαχειριστές δικτύων µεταφοράς, διανοµής, ΥΦΑ και αποθήκευσης βραχυπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα, για να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν την ολοκλήρωση της
αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασµού και να ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες
έρευνας.
(δ) Η ΡΑΕΚ παρακολουθεί τη διαχείριση συµφόρησης των εθνικών δικτύων µεταφοράς
φυσικού αερίου, περιλαµβανοµένων των γραµµών διασύνδεσης, και την εφαρµογή των
κανόνων διαχείρισης της συµφόρησης. Προς τούτο, οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς
ή οι φορείς της αγοράς υποβάλλουν τους κανόνες τους για τη διαχείριση της συµφόρησης,
περιλαµβανοµένης της κατανοµής δυναµικότητας, στη ΡΑΕΚ. Η ΡΑΕΚ µπορεί να ζητήσει
τροποποιήσεις αυτών των κανόνων.
(ε) Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωµα να απαιτεί από τους διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς,
αποθήκευσης, ΥΦΑ και διανοµής να τροποποιούν, αν χρειάζεται, τους όρους και τις
προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των τιµολογίων και των µεθοδολογιών που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, προκειµένου να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα και η
αµερόληπτη εφαρµογή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης στον ορισµό των τιµολογίων
µεταφοράς, αποθήκευσης, ΥΦΑ και διανοµής, η ΡΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να ορίσει ή να
εγκρίνει προσωρινά τιµολόγια µεταφοράς, αποθήκευσης, ΥΦΑ και διανοµής ή προσωρινές
µεθοδολογίες, και να αποφασίσει για τα κατάλληλα αντισταθµιστικά µέτρα, εάν τα τελικά
τιµολόγια ή µεθοδολογίες αποκλίνουν από τα προσωρινά τιµολόγια ή τις µεθοδολογίες.
(στ) Κάθε θιγόµενο µέρος που έχει δικαίωµα προσφυγής σχετικά µε απόφαση για
µεθοδολογίες που λήφθηκε σύµφωνα µε το παρόν άρθρο ή, σε περιπτώσεις που η ΡΑΕΚ
έχει υποχρέωση διαβούλευσης σχετικά µε τα προτεινόµενα τιµολόγια ή τις προτεινόµενες
µεθόδους, δύναται, το αργότερο εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή της
πρότασης απόφασης, να υποβάλει προσφυγή για επανεξέταση. Η εν λόγω προσφυγή δεν
έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.
(ζ) Οποιοδήποτε µέρος επιθυµεί να υποβάλει καταγγελία κατά διαχειριστών συστηµάτων
µεταφοράς, αποθήκευσης, ΥΦΑ ή διανοµής σε συνάρτηση µε τις υποχρεώσεις των
συγκεκριµένων διαχειριστών βάσει του παρόντος Νόµου, µπορεί να υποβάλλει την
καταγγελία στη ΡΑΕΚ, η οποία, ενεργώντας ως αρχή επίλυσης των διαφορών, εκδίδει
απόφαση εντός δύο µηνών από την παραλαβή της καταγγελίας. Η περίοδος αυτή είναι
δυνατόν να παραταθεί κατά δύο µήνες όταν η ΡΑΕΚ ζητήσει συµπληρωµατικές
πληροφορίες. Η παραταθείσα περίοδος µπορεί να παραταθεί περαιτέρω, µε τη σύµφωνη
γνώµη του καταγγέλλοντος. Η απόφαση της ΡΑΕΚ έχει δεσµευτική ισχύ, εκτός εάν και έως
ότου ακυρωθεί κατόπιν προσφυγής.
(η) Η ΡΑΕΚ θεσπίζει κατάλληλους και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς ρύθµισης, ελέγχου
και διαφάνειας ώστε να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδίως σε βάρος
των πελατών, καθώς και κάθε επιθετική συµπεριφορά.
(θ) Στις περιπτώσεις µη τήρησης των κανόνων περί εµπιστευτικότητας όπως επιβάλλει ο
παρών Νόµος, λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων διοικητικών
Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 12 of 43

183(I)/2004
µέτρων ή µέτρων ποινικής δίωξης, σύµφωνα µε τις οικείες νοµοθετικές διατάξεις τους, κατά
των υπεύθυνων φυσικών ή νοµικών προσώπων.
(ι) Οι προσφυγές που αναφέρονται στις παραγράφους (ζ) και (ε) του εδαφίου (2) του
παρόντος άρθρου, δεν θίγουν τα δικαιώµατα άσκησης προσφυγής δυνάµει του κοινοτικού
ή/και του εθνικού δικαίου.
(ια) Οι αποφάσεις της ΡΑΕΚ είναι πλήρως αιτιολογηµένες προκειµένου να υπόκεινται σε
δικαστικό έλεγχο και διαθέσιµες στο κοινό, ενώ παράλληλα προστατεύουν την
εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
(ιβ) Ο Υπουργός εξασφαλίζει ότι υπάρχουν κατάλληλοι µηχανισµοί σε εθνικό επίπεδο
δυνάµει των οποίων µέρος θιγόµενο από την απόφασή της έχει δικαίωµα προσφυγής σε
φορέα ανεξάρτητο από τα εµπλεκόµενα µέρη και από την κυβέρνηση.
4 του 103(Ι) του
2006.
Ρυθµιστικές
αποφάσεις και
αποφάσεις.
7(α) του 219(Ι) του
2012.

7Α.-(1) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρµοδιοτήτων και
εξουσιών της η ΡΑΕΚ δύναται-

(α) να λαµβάνει ρυθµιστικές αποφάσεις, µε τις οποίες να καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο
θα ρυθµίζει την αγορά φυσικού αερίου και ποιες από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου 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 –

7(β) του 219(Ι) του
2012.

(α) συµβουλεύεται οποιαδήποτε επιχείρηση φυσικού αερίου, αιτητή για χορήγηση έκδοσης
άδειας ή άλλο ενδιαφερόµενο πρόσωπο σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα µε το οποίο
σχετίζεται η ρυθµιστική απόφαση, και

7(γ)(δ) του 219(Ι)
του 2012.

(β) δηµοσιεύει προσχέδιο της ρυθµιστικής απόφασής της µε το οποίο καλεί τις επιχειρήσεις
φυσικού αερίου, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόµενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια στα
πλαίσια διαβούλευσης.
(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.

4 του 103(Ι) του
2006.
Σύσταση, τήρηση
και διαχείριση
Μητρώου.

7Β.-(1) Η ΡΑΕΚ συστήνει, τηρεί και διαχειρίζεται Μητρώο δυνάµει του άρθρου 7(ιγ), στο
οποίο 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 της επιχείρησης φυσικού αερίου·
(στ) ο αριθµός της αίτησης·
(ζ) ο αριθµός της δοθείσας άδειας·
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(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).
4 του 103(Ι) του
2006.
Τέλη για
επιθεώρηση και
παροχή αντιγράφου
του Μητρώου.
8(α) του 219(Ι) του
2012.

7Γ.-(1) Η ΡΑΕΚ επιτρέπει την επιθεώρηση του Μητρώου αφού καταβληθεί τέλος
τριανταπέντε ευρώ (€35) για κάθε επιθεώρηση.

8(β) του 219(Ι) του
2012.

(2) Η ΡΑΕΚ παραχωρεί πιστοποιηµένα αντίγραφα του Μητρώου µε την καταβολή τέλους
ογδόντα πέντε ευρώ (€85) για κάθε πιστοποιηµένη σελίδα του Μητρώου ή µε την καταβολή
εκατόν εβδοµήντα ευρώ (€170) για την παραχώρηση πιστοποιηµένου αντιγράφου
ολόκληρου του Μητρώου.

9 του 219(Ι) του
2012.
Καθεστώς ρύθµισης
διασυνοριακών
θεµάτων.

7∆.-(1) Η ΡΑΕΚ διαβουλεύεται και συνεργάζεται στενά µε άλλες ρυθµιστικές αρχές και
κοινοποιεί εκατέρωθεν και στον Οργανισµό οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος Νόµου. Σε σχέση µε τις
ανταλλασσόµενες πληροφορίες, η λαµβάνουσα αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο
εµπιστευτικότητας µε τη διαβιβάζουσα αρχή.
(2) Η ΡΑΕΚ συνεργάζεται τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο για:
(α) την προώθηση της δηµιουργίας λειτουργικών διευθετήσεων ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα για βέλτιστη διαχείριση του δικτύου, να προωθείται η ανάπτυξη κοινών
συναλλαγών φυσικού αερίου και η διασυνοριακή κατανοµή δυναµικότητας, καθώς και να
παρέχεται η δυνατότητα κατάλληλου επιπέδου δυναµικού διασύνδεσης, µέσω και νέων
διασυνδέσεων, εντός της περιφέρειας και µεταξύ περιφερειών, ώστε να καθίσταται εφικτή η
ανάπτυξη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και η βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασµού,
χωρίς διακρίσεις µεταξύ των επιχειρήσεων προµήθειας στα διάφορα κράτη µέλη,
(β) το συντονισµό της ανάπτυξης όλων των κωδίκων δικτύου για τους σχετικούς
διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς και άλλους φορείς της αγοράς, και
(γ) το συντονισµό της ανάπτυξης των κανόνων που διέπουν τη διαχείριση της συµφόρησης.
(3) Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωµα να συνάψει συµφωνίες συνεργασίας µε άλλες εθνικές
ρυθµιστικές αρχές για την ενίσχυση της ρυθµιστικής συνεργασίας.
(4) Οι δράσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου εκτελούνται, ανάλογα
µε την περίπτωση, σε στενή συνεννόηση µε άλλες αρµόδιες εθνικές αρχές και µε την
επιφύλαξη των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων τους.

9 του 219(Ι) του
2012.
Συµµόρφωση προς
τις κατευθυντήριες

7Ε–(1) Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη γνώµη του
Οργανισµού σχετικά µε το αν η απόφαση της ΡΑΕΚ είναι σύµφωνη µε τις κατευθυντήριες
γραµµές που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο ή στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 715/2009.
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γραµµές.

(2) Η ΡΑΕΚ οφείλει να συµµορφωθεί µε τη γνώµη του Οργανισµού εντός τεσσάρων µηνών
από την ηµεροµηνία παραλαβής της γνώµης αυτής.
(3) Η ΡΑΕΚ δύναται να πληροφορήσει την Επιτροπή εφόσον θεωρεί ότι µια απόφαση
άλλης ρυθµιστικής αρχής σχετική µε το διασυνοριακό εµπόριο δεν συµµορφώνεται προς τις
κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στον παρόντα Νόµο ή στον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 715/2009 εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της εν λόγω απόφασης.
(4) Η ΡΑΕΚ συµµορφώνεται εντός δύο µηνών σε περίπτωση απόφασης της Επιτροπής να
ανακαλέσει απόφαση της ΡΑΕΚ και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
9 του 219(Ι) του
2012.
Τήρηση αρχείων.

7ΣΤ.-(1) Οι επιχειρήσεις προµήθειας υποχρεούνται να τηρούν στη διάθεση της ΡΑΕΚ, της
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού και της Επιτροπής για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, επί τουλάχιστον πέντε έτη, τα δεδοµένα που αφορούν όλες τις
αγοραπωλησίες συµβάσεων προµήθειας φυσικού αερίου και παραγώγων του µε πελάτες
χονδρικής και διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής, καθώς και µε
διαχειριστές εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ΥΦΑ.
(2) Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των
σχετικών συναλλαγών, όπως οι κανόνες για τη διάρκεια, την παράδοση και την
εκκαθάριση, η ποσότητα, η ηµεροµηνία και η ώρα εκτέλεσης και οι τιµές συναλλαγής και ο
τρόπος ταυτοποίησης του εκάστοτε πελάτη χονδρικής, καθώς και λεπτοµερή στοιχεία όλων
των εκκρεµών συµβάσεων προµήθειας φυσικού αερίου και παραγώγων αερίου.
(3) Η ΡΑΕΚ δύναται να αποφασίσει να θέσει στη διάθεση των συµµετεχόντων στην αγορά
τις εν λόγω πληροφορίες, υπό τον όρο ότι δεν κοινοποιούν εµπορικά ευαίσθητες
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριµένους συντελεστές της αγοράς ή συγκεκριµένες
συναλλαγές. Το παρόν εδάφιο δεν εφαρµόζεται για πληροφορίες σχετικά µε
χρηµατοπιστωτικά µέσα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
(4) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις συναλλαγές παραγώγων φυσικού αερίου των
επιχειρήσεων προµήθειας µε πελάτες χονδρικής και διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς,
καθώς και µε διαχειριστές εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ΥΦΑ, µόνον µετά την έκδοση
από την Επιτροπή σχετικών κατευθυντηρίων γραµµών.
(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δηµιουργούν πρόσθετες υποχρεώσεις προς τις
αρχές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) για τις οντότητες που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
(6) Σε περίπτωση που οι αναφερόµενες στο εδάφιο (1) αρχές χρειάζεται να έχουν πρόσβαση
στα δεδοµένα που τηρούν οντότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας
2004/39/ΕΚ, οι αρχές που είναι αρµόδιες σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία παρέχουν στις
αρχές αυτές τα δεδοµένα που ζητούν.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ

Υποχρέωση κατοχής
άδειας.

8.-(1) ∆εν δύναται οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιασδήποτε από
τις πιο κάτω δραστηριότητες, χωρίς προηγουµένως να του έχει χορηγηθεί άδεια από τη
ΡΑΕΚ, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου –

10 του 219(Ι) του
2012.

(α) Κατασκευή ή/και εκµετάλλευση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ή/και εγκατάστασης
αποθήκευσης ή/και δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών εξοπλισµών·
(β) εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρµοδιότητες του ιδιοκτήτη εγκατάστασης φυσικού
αερίου, ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης, ή/και δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών
εξοπλισµών·
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(γ) εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρµοδιότητες της διαχείρισης συστήµατος·
(δ) προµήθεια φυσικού αερίου, µεταξύ άλλων και σε πελάτες χονδρικής.
5 του 103(Ι) του
2006.
5 του 103(Ι) του
2006.
5 του 103(Ι) του
2006.

(ε) προµήθεια φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες·

5 του 103(Ι) του
2006.

(η) εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρµοδιότητες του ιδιοκτήτη του δικτύου
εισαγωγής/αποθήκευσης/ µεταφοράς/διανοµής φυσικού αερίου.

(στ) προµήθεια φυσικού αερίου σε µη επιλέγοντες πελάτες·
(ζ) εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρµοδιότητες του διαχειριστή του δικτύου
εισαγωγής/αποθήκευσης/ µεταφοράς/διανοµής φυσικού αερίου·

(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
χορήγηση άδειας.
6 του 103(Ι) του
2006.
11 του 219(Ι) του
2012.
Εξέταση αίτησης
και χορήγηση
άδειας.
12(α) του 219(Ι) του
2012.

9. Οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση άδειας δυνάµει του άρθρου 8, υποβάλλεται στη
ΡΑΕΚ σύµφωνα µε τρόπο που καθορίζεται σε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του
άρθρου 43(2)(α) και συνοδεύεται από τέτοιες πληροφορίες, που δυνατό να καθορίζουν οι
προαναφερόµενοι Κανονισµοί και από τέλη που καθορίζονται σύµφωνα µε τους εκάστοτε
σε ισχύ Κανονισµούς που αφορούν τα τέλη και εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 47(2)(ζ).

10. Κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας, η ΡΑΕΚ ακολουθεί τη διαδικασία που
καθορίζουν οι Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 47(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,
(δ) τις δυνατότητες του αιτητή, περιλαµβανοµένων των τεχνικών και οικονοµικών του
δυνατοτήτων,

12(β) του 219(Ι) του
2012.
12(γ) του 219(Ι) του
2012.
12(δ) του 219(Ι) του
2012.

(ε) την αποδοτική χρήση ενέργειας στα πλαίσια της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, και

Όροι, προϋποθέσεις
και περιορισµοί
αδειών.
13(α) του 219(Ι) του
2012.

11.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε τον
παρόντα Νόµο δυνατό να περιλαµβάνει τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και 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.

(στ) τις Υποχρεώσεις ∆ηµόσιας Ωφέλειας που επιβάλλονται δυνάµει του άρθρου 39.
(ζ) τη σηµασία του έργου για την αγορά φυσικού αερίου, όπου αρµόζει.

(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,
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(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).
13(β) του 219(Ι) του
2012.

(3) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού
εκδιδόµενων Κανονισµών, άδεια που χορηγείται δυνάµει του παρόντος Νόµου δύναται να
περιλαµβάνει όρους που να προνοούν ότι η εν λόγω άδεια θα τροποποιηθεί ανάλογα ή θα
ανακληθεί σε περίπτωση που το Υπουργικό Συµβούλιο λάβει οποιαδήποτε από τις
προβλεπόµενες στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 44 αποφάσεις ή/και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των Κανονισµών που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει του εδαφίου (5)
του άρθρου 44.

14 του 219(Ι) του
2012.
Άδειες.

12.-(1) Άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε το Νόµο αυτό, τροποποιείται ή ανακαλείται ή
αναστέλλεται ή µεταβιβάζεται ή παρατείνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
προβλέπονται σε σχετικούς επί τούτου Κανονισµούς που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ δυνάµει
της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 47.
(2) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού
εκδιδόµενων Κανονισµών, η ΡΑΕΚ δύναται προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση µε
εκδοθείσα δυνάµει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 44 απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου ή/και µε τις διατάξεις των Κανονισµών, που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο
δυνάµει του εδαφίου (5) του άρθρου 44, να τροποποιήσει ανάλογα ή να ανακαλέσει
οποιαδήποτε χορηγηθείσα δυνάµει του παρόντος Νόµου άδεια.

Παράβαση άδειας.

13.-(1) Σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ έχει βάσιµους λόγους να 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 ηµερών από την έκδοση της
ειδοποίησης, µέσα στην 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
µελλοντικής παράβασης.

8 του 103(Ι) του
2006.

(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:

15(α) του 219(Ι) του
2012.

(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 η παράβαση, οποιοδήποτε ποσό
είναι µεγαλύτερο, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης και το οποίο δεν
µπορεί να είναι µικρότερο από χίλια επτακόσια (1700) ευρώ ·
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15(α) του 219(Ι) του
2012.

(ii) επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η παράβαση ή παράλειψη εξακολουθεί να υφίσταται,
διοικητικό πρόστιµο από ογδόντα πέντε (85) έως οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8500) ευρώ 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

15(β) του 219(Ι) του
2012.

(β) να ανακαλέσει την άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών για την έκδοση
αδειών φυσικού αερίου που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 47(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.

Άρνηση χορήγησης
άδειας.
16(α)(β) του 219(Ι)
του 2012.

14.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 35, η ΡΑΕΚ δύναται να αρνείται τη χορήγηση
οποιασδήποτε νέας άδειας για κατασκευή και 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 ή η προβλεπόµενη µεταφορική δυναµικότητα δεν
έχει κορεστεί ή δεν προβλέπεται να κορεστεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα.

16(γ) του 219(Ι) του
2012.

(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), 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
σχεδιασµού και
λειτουργίας φυσικού
αερίου και
υγροποιηµένου
φυσικού αερίου.
17(α)(β) του 219(Ι)
του 2012.

15.-(1) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει τον καθορισµό κριτηρίων τεχνικής ασφάλειας και την
ετοιµασία και τη δηµοσίευση τεχνικών κανόνων, που ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις
τεχνικού σχεδιασµού και λειτουργίας για τη σύνδεση µε το δίκτυο εγκαταστάσεων ΥΦΑ,
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, άλλων δικτύων µεταφοράς ή διανοµής και απευθείας
γραµµών φυσικού αερίου.

17(γ) του 219(Ι) του
2012.

(2) Οι τεχνικοί κανόνες διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα των συστηµάτων και είναι
αντικειµενικοί και αµερόληπτοι.

17(δ) του 219(Ι) του
2012.

(3) Οι τεχνικοί κανόνες εκδίδονται σε µορφή που ήθελε καθορίσει η ΡΑΕΚ, λαµβάνοντας
υπόψη τις όποιες συστάσεις δυνατόν να προβεί ο Οργανισµός για την επίτευξη
συµβατότητας των κανόνων αυτών και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
ΜΕΡΟΣ ΙV
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

18(α) του 219(Ι) του
2012.
18(β)(i)(ii)(iii)(iv)
του 219(Ι) του 2012.
∆ιορισµός και
καθήκοντα του
διαχειριστή
συστήµατος
µεταφοράς,
αποθήκευσης και
ΥΦΑ.

16.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά
από διαβουλεύσεις µε τη ΡΑΕΚ, ορίζει ή απαιτεί από τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στην
ιδιοκτησία τους εγκαταστάσεις µεταφοράς, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή εγκαταστάσεις
ΥΦΑ, να ορίζουν, για χρονική περίοδο που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου, λαµβανοµένης υπόψη της απόδοσης και της οικονοµικής ισορροπίας, ένα ή
περισσότερους διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς ή/και αποθήκευσης ή/και
εγκαταστάσεων ΥΦΑ, που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία, διασφάλιση της συντήρησης
και την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων µεταφοράς, αποθήκευσης και των εγκαταστάσεων
ΥΦΑ.
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18(γ)(i) του 219(Ι)
του 2012.
18(γ)(ii)(iii) του
219(Ι) του 2012.

(2) Κάθε διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς, αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεων ΥΦΑ–
(α) Εκµεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει, υπό οικονοµικά αποδοτικές συνθήκες,
ασφαλείς, αξιόπιστες και αποτελεσµατικές εγκαταστάσεις µεταφοράς, αποθήκευσης,
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, λαµβάνοντας τη δέουσα µέριµνα για το περιβάλλον και την
εξασφάλιση των κατάλληλων µέσων για την τήρηση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσίας,

18(γ)(iv) του 219(Ι)
του 2012.

(β) δεν µεροληπτεί µεταξύ των χρηστών του συστήµατος ή των κατηγοριών χρηστών του
δικτύου, κυρίως υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων,

18(γ)(v) του 219(Ι)
του 2012.

(γ) παρέχει σε κάθε άλλο διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς, σε κάθε άλλο διαχειριστή
συστήµατος αποθήκευσης, σε κάθε άλλο διαχειριστή συστήµατος ΥΦΑ, σε κάθε άλλο
διαχειριστή συστήµατος 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

18(γ)(v) του 219(Ι)
του 2012.

(δ) παρέχει στους χρήστες του συστήµατος τις πληροφορίες που χρειάζονται για
αποτελεσµατική πρόσβαση στο σύστηµα.

18(δ)(i)(ii)(iii) του
219(Ι) του 2012.

(3) Οι διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς θεσπίζουν κανόνες για την εξισορρόπηση του
συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων κανόνων για τη χρέωση
των χρηστών του συστήµατος τους σε περίπτωση έλλειψης ενεργειακής ισορροπίας, οι
οποίοι είναι αντικειµενικοί, διαφανείς και αµερόληπτοι, βάσει των διατάξεων που
αναφέρονται στο άρθρο (19) του παρόντος Νόµου.

18(ε)(i)(ii) του
219(Ι) του 2012.

(4) Οι διατιµήσεις, οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών εκ µέρους των
διαχειριστών συστήµατος καταρτίζονται µε αµερόληπτο τρόπο και εγκρίνονται από τη
ΡΑΕΚ πριν από τη δηµοσίευσή τους και θέση τους σε ισχύ.

18(στ) του 219(Ι)
του 2012.

(5) Ο διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς δηµιουργεί επαρκή διασυνοριακή ικανότητα,
εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό, µε στόχο την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής
υποδοµής µεταφοράς, ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα οικονοµικώς λογικά και τεχνικώς
εφικτά αιτήµατα ικανότητας, και λαµβάνοντας υπόψη την ασφάλεια του εφοδιασµού σε
φυσικό αέριο.

Ελάχιστα ποσά
επενδύσεων.
19(α)(β)(γ) του
219(Ι) του 2012.

17. Οι διαχειριστές του συστήµατος µεταφοράς διανοµής/ ΥΦΑ/ αποθήκευσης
ανταποκρίνονται στα ελάχιστα επίπεδα επενδύσεων για τη συντήρηση και ανάπτυξη του
συστήµατος µεταφοράς, του συστήµατος διανοµής και των εγκαταστάσεων ΥΦΑ και
αποθήκευσης αντίστοιχα µε την επιφύλαξη της παραγράφου (λε) του εδαφίου (1) του
άρθρου 7, συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού διασύνδεσης.

Ανεξαρτησία
διαχειριστή
συστήµατος
µεταφοράς.
∆ιόρθωση 2011.
20(α)(β)(γ) του
219(Ι) του 2012.

18.-(1) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς αποτελεί µέρος κάθετα
ολοκληρωµένης επιχείρησης πρέπει να ανεξάρτητος, τουλάχιστον ως προς την οργάνωση
και τη λήψη των αποφάσεών του, από άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται µε τη
µεταφορά, χωρίς να απαιτείται διαχωρισµός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
περιουσιακών στοιχείων του συστήµατος µεταφοράς από την κάθετα ολοκληρωµένη
επιχείρηση. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει κατά πόσο ο διαχειριστής
συστήµατος µεταφοράς θα είναι ανεξάρτητος ως προς τη νοµική µορφή.

20(δ) του 219(Ι) του
2012.

(2) Προκειµένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς η
οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), εφαρµόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια, η
συµµόρφωση προς τα οποία ελέγχεται από τη ΡΑΕΚ:
(α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συστήµατος µεταφοράς δεν
συµµετέχουν σε εταιρικές δοµές της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης φυσικού αερίου,
οι οποίες είναι υπεύθυνες, άµεσα ή έµµεσα, για την καθηµερινή λειτουργία της παραγωγής,
διανοµής, ΥΦΑ, αποθήκευσης και της προµήθειας φυσικού αερίου·
(β) πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελµατικά
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συµφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συστήµατος
µεταφοράς λαµβάνονται υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να ενεργούν
ανεξάρτητα,
(γ) ο διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς διαθέτει αποτελεσµατικά δικαιώµατα λήψης
αποφάσεων, ανεξάρτητα από την κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση φυσικού αερίου, σε
σχέση µε τα πάγια στοιχεία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία, τη συντήρηση ή την
ανάπτυξη του συστήµατος µεταφοράς:
Νοείται ότι, η ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών µηχανισµών, που εξασφαλίζουν ότι
προστατεύονται τα οικονοµικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα εποπτείας της διαχείρισης, τα
οποία έχει η κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση όσον αφορά την απόδοση των πόρων του
διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς δεν δύναται να εµποδίζεται από τα όσα αναφέρονται
στην παράγραφο (γ):
Νοείται περαιτέρω ότι, η κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση µετά από διαβούλευση µε το
διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση το ετήσιο σχέδιο
χρηµατοδότησης ή ισοδύναµο µέσο του διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς και τα
συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης του διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς αλλά δεν
δύναται να δίνει εντολές σχετικά µε την καθηµερινή λειτουργία ή τις επιµέρους αποφάσεις
σχετικά µε την κατασκευή ή την αναβάθµιση του συστήµατος µεταφοράς, οι οποίες δεν
υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε
ισοδύναµου µέσου·
(δ) ο διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς(ι) καταρτίζει πρόγραµµα συµµόρφωσης το οποίο
(ια) αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να αποκλείεται
οποιαδήποτε µεροληπτική συµπεριφορά, και διασφαλίζει την δέουσα
παρακολούθηση της τήρησης του προγράµµατος· και
(ιβ) καθορίζονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις των εργαζοµένων
προκειµένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος·
(ιι) υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ετήσια έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα µέτρα
συµµόρφωσης που έχουν ληφθεί, η οποία και δηµοσιεύεται.
21 του 219(Ι) του
2012.
Εξισορρόπηση
φορτίου και
αντιστάθµιση
αερίου λειτουργίας.

19.-(1) Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική πρόσβαση στην αγορά όλων των
συντελεστών της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των νεοεισερχόµενων επιχειρήσεων στην
αγορά, απαιτείται η εφαρµογή µηχανισµών εξισορρόπησης οι οποίοι καθορίζονται ή
εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ και δεν επιβάλλουν διακρίσεις και αντικατοπτρίζουν το κόστος.
Για σκοπούς εφαρµογής µηχανισµών εξισορρόπησης, η ΡΑΕΚ:
(α) είναι υπεύθυνη για την καθιέρωση των διαφανών και βασιζόµενων στην αγορά
µηχανισµών εφοδιασµού και αγοράς φυσικού αερίου που είναι αναγκαίοι στο πλαίσιο των
απαιτήσεων εξισορρόπησης·
(β) εγκρίνει τα τιµολόγια εξισορρόπησης και διασφαλίζει ότι δεν επιβάλλουν διακρίσεις και
ότι αντικατοπτρίζουν το κόστος·
(γ) καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους και λαµβάνει µέτρα για την παροχή
κατάλληλων κινήτρων για την εξισορρόπηση της εισροής και άντλησης αερίου και για να
µην τεθεί σε κίνδυνο η αξιοπιστία, ασφάλεια και αποδοτική λειτουργία του συστήµατος·
(δ) καθορίζει τα κριτήρια και τη µεθοδολογία µε την οποία εξασφαλίζεται σε κάθε
περίπτωση η ισορροπία µεταξύ των παραδόσεων και παραλαβών φυσικού αερίου στο
σύστηµα µεταφοράς και στο σύστηµα διανοµής από τους χρήστες του συστήµατος.
(2) Ο διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς και οι διαχειριστές συστήµατος διανοµής
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εξασφαλίζουν την εξισορρόπηση φορτίου, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών στο
σύστηµα µεταφοράς και διανοµής και των αποθηκευµένων ποσοτήτων στο σύστηµα
µεταφοράς, µε σκοπό την αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήµατος.
(3) Οι διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς, προµηθεύονται την ενέργεια που
χρησιµοποιούν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε διαφανείς,
αµερόληπτες και βασιζόµενες στην αγορά διαδικασίες και οι οποίες ελέγχονται από τη
ΡΑΕΚ.
(4) Η ΡΑΕΚ καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη µεθοδολογία της
αντιστάθµισης αερίου λειτουργίας. Ο διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς υποχρεούται,
στην αντιστάθµιση του αερίου λειτουργίας του συστήµατος µεταφοράς, το οποίο
αντιπροσωπεύει την ιδία κατανάλωση φυσικού αερίου και τις φυσικές απώλειες φυσικού
αερίου.
Υποχρέωση
απορρήτου.
22(α)(β)(γ) του
219(Ι) του 2012.

20.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής
υποχρέωσης για κοινοποίηση πληροφοριών, κάθε διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς,
αποθήκευσης, ΥΦΑ, και κάθε ιδιοκτήτης συστήµατος µεταφοράς, αποθήκευσης, ΥΦΑ
τηρεί το απόρρητο των εµπιστευτικών στοιχείων και πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται
σε γνώση του κατά την εκτέλεση των εργασιών του. Συγκεκριµένα πρέπει να µην
κοινοποιεί οποιεσδήποτε εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες στα λοιπά µέρη της
επιχείρησης, εκτός εάν είναι αναγκαίο για την εκτέλεση επιχειρηµατικής συναλλαγής. Για
να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των κανόνων για το διαχωρισµό των πληροφοριών, η
ΡΑΕΚ εξασφαλίζει ότι ο ιδιοκτήτης του συστήµατος µεταφοράς, περιλαµβανοµένου του
διαχειριστή συστήµατος διανοµής στην περίπτωση διαχειριστή συνδυασµένων συστηµάτων
µεταφοράς και διανοµής, και τα λοιπά µέρη της επιχείρησης δεν χρησιµοποιούν κοινές
υπηρεσίες, για παράδειγµα κοινή νοµική υπηρεσία, µε εξαίρεση τις αµιγώς διοικητικές
υπηρεσίες ή τις λειτουργίες πληροφορικής.

22(δ) του 219(Ι) του
2012.

(2) Κατά την αγορά ή την πώληση φυσικού αερίου από συνδεδεµένες επιχειρήσεις, οι
διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς, αποθήκευσης, ΥΦΑ δεν καταχρώνται των
εµπιστευτικών πληροφοριών και στοιχείων που λαµβάνουν από τρίτους κατά την παροχή ή
τη διαπραγµάτευση παροχής πρόσβασης στο σύστηµα.

22(ε) του 219(Ι) του
2012.

(3) Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για έναν πραγµατικό ανταγωνισµό και για την
αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς, δηµοσιεύονται. Η υποχρέωση αυτή δεν θίγει την
προστασία των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
ΜΕΡΟΣ V
∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

∆ιορισµός
διαχειριστών
συστήµατος
διανοµής.
23(α)(β)(γ)(δ)(ε) του
219(Ι) του 2012.

21. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από
διαβουλεύσεις µε τη ΡΑΕΚ, διορίζει ή ζητά από τις επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των
συστηµάτων διανοµής να ορίζουν, για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από το
Υπουργικό Συµβούλιο, ένα ή περισσότερους διαχειριστές συστήµατος διανοµής.

Καθήκοντα των
διαχειριστών
συστηµάτων
διανοµής.
24(α)(β)(γ)(δ) του
219(Ι) του 2012.

22.-(1) Κάθε διαχειριστής συστήµατος διανοµής είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της
µακροπρόθεσµης ικανότητας του συστήµατος να ανταποκρίνεται σε λογικά αιτήµατα για τη
διανοµή αερίου και λειτουργεί, συντηρεί και αναπτύσσει κάτω από οικονοµικά αποδεκτές
συνθήκες ένα ασφαλές, αξιόπιστο και αποτελεσµατικό δίκτυο, λαµβάνοντας τη δέουσα
µέριµνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή απόδοση.

24(ε) του 219(Ι) του
2012.

(2) Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής συστήµατος διανοµής αποφεύγει κάθε διάκριση
µεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρηστών του συστήµατος, ιδιαίτερα υπέρ των συνδεδεµένων
µ’ αυτόν επιχειρήσεων.

24(στ)(ζ) του 219(Ι)
του 2012.

(3) Κάθε διαχειριστής συστήµατος διανοµής παρέχει σε κάθε άλλο διαχειριστή συστήµατος
διανοµής ή/και σε άλλο διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς ή/και σε άλλο διαχειριστή
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συστήµατος αποθήκευσης ή/και σε άλλο διαχειριστή συστήµατος ΥΦΑ 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 συστήµατος.
24(η)(θ) του 219(Ι)
του 2012.

(4) Ο διαχειριστής συστήµατος διανοµής παρέχει στους χρήστες του συστήµατος τις
πληροφορίες που χρειάζονται για αποτελεσµατική πρόσβαση στο σύστηµα,
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης του.

24(ι)(ια)(ιβ)(ιγ) του
219(Ι) του 2012.

(5) Οι διαχειριστές συστήµατος διανοµής θεσπίζουν κανόνες για την εξισορρόπηση του
συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη χρέωση
των χρηστών του συστήµατος διανοµής για την έλλειψη ενεργειακής ισορροπίας, οι οποίοι
είναι αντικειµενικοί, διαφανείς και αµερόληπτοι, βάσει των διατάξεων που αναφέρονται
στο άρθρο (19) του παρόντος Νόµου.

24(ιδ)(ιε) του 219(Ι)
του 2012.

(6) Οι διατιµήσεις, οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών εκ µέρους των
διαχειριστών συστήµατος διανοµής καταρτίζονται µε αµερόληπτο τρόπο, ο οποίος
αντικατοπτρίζει το κόστος, και εγκρίνονται από την PAEK πριν από τη δηµοσίευση τους
και θέση τους σε ισχύ.

25 του 219(Ι) του
2012.
Καθήκοντα και
υποχρεώσεις
επιχειρήσεων
φυσικού αερίου που
διεξάγουν τη
δραστηριότητα της
προµήθειας.

23.-(1) Κάθε επιχείρηση φυσικού αερίου που διεξάγει τη δραστηριότητα της προµήθειας
υποχρεούται για την ασφαλή, επαρκή και καλού επιπέδου προµήθεια φυσικού αερίου προς
τους πελάτες σε λογικές τιµές οι οποίες εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ.
(2) Λαµβανοµένων υπόψη των προνοιών του άρθρου 40, κάθε επιχείρηση φυσικού αερίου
που διεξάγει τη δραστηριότητα της προµήθειας υποχρεούται να:
(α) συνάπτει σύµβαση µε τους πελάτες µε δίκαιους και σαφώς γνωστούς εκ των προτέρων
όρους. Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται από την επιχείρηση προµήθειας προς
τους πελάτες πριν από τη σύναψη ή επιβεβαίωση της σύµβασης·
(β) προµηθεύει φυσικό αέριο καθορισµένης ποιότητας·
(γ) παρέχει στους πελάτες καλά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου και
των υπηρεσιών συντήρησης·
(δ) µην επιβαρύνει τον πελάτη για αλλαγή επιχείρησης προµήθειας φυσικού αερίου·
(ε) παρέχει στους πελάτες ευρεία επιλογή µεθόδων πληρωµής·
(στ) τηρεί τις κείµενες διατάξεις εµπορίας και εξισορρόπησης·
(ζ) παρέχει στους πελάτες διαφανείς, θεµιτές και δίκαιες µεθόδους πώλησης·
(η) χορηγεί τα δεδοµένα κατανάλωσης των πελατών, µετά από σχετική συναίνεση των εν
λόγω πελατών, σε οποιαδήποτε άλλη αδειοδοτηµένη από τη ΡΑΕΚ επιχείρηση προµήθειας·
(θ) δίδει στους πελάτες, τελικό εκκαθαριστικό, το αργότερο έξι εβδοµάδες µετά την αλλαγή
επιχείρησης προµήθειας·
(ι) δηµοσιοποιεί ετησίως το Χάρτη ∆ικαιωµάτων του Πελάτη ο οποίος περιλαµβάνει µε
σαφήνεια τα δικαιώµατα που απορρέουν από το άρθρο 40 του παρόντος Νόµου·
(3) Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση προµήθειας ειδοποιεί:
(α) σε εύλογο χρονικό διάστηµα γραπτώς τους πελάτες σχετικά µε οποιαδήποτε πρόθεση
τροποποίησης των συµβατικών όρων και τους ενηµερώνει για το δικαίωµα τερµατισµού της
σύµβασης·
(β) τους πελάτες για οποιαδήποτε αύξηση τελών, την κατάλληλη χρονική στιγµή και το
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αργότερο µια κανονική χρονική περίοδο χρέωσης µετά τη χρονική στιγµή κατά την οποία η
αύξηση τίθεται σε ισχύ µε διαφανή και κατανοητό τρόπο.
(4) Η επιχείρηση προµήθειας φυσικού αερίου έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει µε
διαφάνεια και να πληροφορεί γραπτώς τους πελάτες για τα ακόλουθα:
(α) ισχύουσες τιµές και τιµολόγια·
(β) συνήθεις όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών
φυσικού αερίου·
(γ) δεδοµένα κατανάλωσης, ο µορφότυπος των οποίων καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ.
Ανεξαρτησία
διαχειριστή
συστήµατος
διανοµής.
26(α)(β)(γ) του
219(Ι) του 2012.

24.-(1) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής συστήµατος διανοµής αποτελεί µέρος κάθετα
ολοκληρωµένης επιχείρησης, πρέπει να είναι 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 συστήµατος διανοµής από την κάθετα ολοκληρωµένη
επιχείρηση.

26(δ)(ε) του 219(Ι)
του 2012.

(2) Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήµατος διανοµής,
εφαρµόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια, η συµµόρφωση προς τα οποία ελέγχεται από
τη ΡΑΕΚ –

26(στ) του 219(Ι)
του 2012.

(α) Τα πρόσωπα, που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση συστήµατος 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,

26(ζ) του 219(Ι) του
2012.

(β) λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί ότι, τα συµφέροντα των
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση συστήµατος διανοµής, λαµβάνονται
υπόψη κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να δρουν ανεξάρτητα,

26(η)(i)(ii) του
219(Ι) του 2012.

(γ) ο διαχειριστής του συστήµατος 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 συστήµατος.
Για την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών, ο διαχειριστής του συστήµατος διανοµής
διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, οικονοµικούς και υλικούς πόρους:
Νοείται ότι, η ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών µηχανισµών, που εξασφαλίζουν ότι
προστατεύονται τα οικονοµικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα εποπτείας της διαχείρισης, τα
οποία έχει η κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση όσον αφορά την απόδοση των πόρων
διαχειριστή συστήµατος διανοµής δεν δύναται να εµποδίζεται από τα όσα αναφέρονται
στην παράγραφο (γ):
Νοείται περαιτέρω ότι, η κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση δύναται να εγκρίνει το ετήσιο
σχέδιο χρηµατοδότησης ή ισοδύναµο µέσο του διαχειριστή συστήµατος διανοµής και να
θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης του διαχειριστή συστήµατος διανοµής, 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 όρους του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε
ισοδύναµου µέσου,

26(θ) του 219(Ι) του
2012.

(δ) ο διαχειριστής συστήµατος διανοµής (i) καταρτίζει πρόγραµµα συµµόρφωσης στο οποίο (iα) αναφέρει τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να αποκλείεται οποιαδήποτε
µεροληπτική συµπεριφορά και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης
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του προγράµµατος, και
(iβ) περιλαµβάνει τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις των εργαζοµένων προκειµένου να
επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.
26(ι) του 219(Ι) του
2012.

(ii) διαθέτει υπεύθυνο συµµόρφωσης, ο οποίος είναι πλήρως ανεξάρτητος και έχει
πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία του διαχειριστή συστήµατος διανοµής για την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, και ο οποίος υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ετήσια έκθεση στην
οποία περιγράφονται τα µέτρα συµµόρφωσης που έχουν ληφθεί, η οποία και δηµοσιεύεται.

26(ιβ) του 219(Ι)
του 2012.

(3) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής συστήµατος διανοµής αποτελεί µέρος κάθετα
ολοκληρωµένης επιχείρησης, η ΡΑΕΚ ή άλλοι αρµόδιοι φορείς παρακολουθούν τις
δραστηριότητες του διαχειριστή του συστήµατος διανοµής, ώστε να µην είναι σε θέση να
εκµεταλλευθεί την κάθετη ολοκλήρωσή του για να προκαλέσει στρέβλωση του
ανταγωνισµού. Ειδικότερα, οι ανακοινώσεις και τα σήµατα των διαχειριστών συστηµάτων
διανοµής µε κάθετη ολοκλήρωση δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση όσον αφορά τη
χωριστή ταυτότητα του κλάδου προµήθειας της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης.

26(ια)(i)(ii)(iii) του
219(Ι) του 2012.

(4) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας, δύναται να καθορίσει ότι οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) και (3) δεν
εφαρµόζονται στις ολοκληρωµένες επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι οποίες εξυπηρετούν
λιγότερους από εκατό χιλιάδες πελάτες.

Υποχρέωση
απορρήτου.
27(α)(β)(γ) του
219(Ι) του 2012.

25.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής
υποχρέωσης για κοινοποίηση πληροφοριών, ο διαχειριστής συστήµατος διανοµής τηρεί το
απόρρητο των εµπιστευτικών στοιχείων και πληροφοριών οι οποίες περιέρχονται σε γνώση
του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και

27(δ) του 219(Ι) του
2012.

(2) Κατά την αγορά ή την πώληση φυσικού αερίου από συνδεδεµένες επιχειρήσεις, οι
διαχειριστές συστηµάτων διανοµής δεν καταχρώνται των εµπιστευτικών στοιχείων και
πληροφοριών που λαµβάνουν από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγµάτευση παροχής
πρόσβασης στο δίκτυο.

28 του 219(Ι) του
2012.
Κλειστά συστήµατα
διανοµής.

26.-(1) Η ΡΑΕΚ δύναται να κατατάσσει ένα σύστηµα, το οποίο διανέµει φυσικό αέριο σε
γεωγραφικά περιορισµένο βιοµηχανικό, εµπορικό ή κατανεµηµένων υπηρεσιών χώρο και
το οποίο, µε την επιφύλαξη του εδαφίου (4), δεν εφοδιάζει οικιακούς καταναλωτές, ως
κλειστό σύστηµα διανοµής, εάν:
(α) για συγκεκριµένους τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, οι δραστηριότητες ή η
παραγωγική διεργασία των χρηστών του εν λόγω συστήµατος είναι ενοποιηµένες, ή
(β) το εν λόγω σύστηµα διανέµει φυσικό αέριο κατά κύριο λόγο στον ιδιοκτήτη ή το
διαχειριστή του συστήµατος ή στις συνδεόµενες επιχειρήσεις τους.
(2) Η ΡΑΕΚ δύναται να εξαιρεί τον διαχειριστή ενός κλειστού συστήµατος διανοµής από
την υποχρέωση των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 30, σύµφωνα µε την οποία τα
τιµολόγια ή οι µεθοδολογίες που διέπουν τον υπολογισµό τους εγκρίνονται πριν από τη
θέση του σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 7.
(3) Όταν χορηγείται εξαίρεση δυνάµει του εδαφίου (2), τα εφαρµοζόµενα τιµολόγια ή οι
µεθοδολογίες που διέπουν τον υπολογισµό τους επανεξετάζονται και εγκρίνονται σύµφωνα
µε το άρθρο, 7 κατόπιν αιτήµατος ενός χρήστη του κλειστού συστήµατος διανοµής.
(4) Η παρεµπίπτουσα χρήση από µικρό αριθµό νοικοκυριών µε σύνδεση απασχόλησης ή
άλλη συναφή σχέση µε τον ιδιοκτήτη του συστήµατος διανοµής, τα οποία βρίσκονται στην
περιοχή που εξυπηρετεί ένα κλειστό σύστηµα διανοµής, δεν απαγορεύει τη χορήγηση
εξαιρέσεων του εδαφίου (2).

∆ιορισµός
διαχειριστή
συνδυασµένου

27.-(1)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 24 εδάφιο (1), το Υπουργικό
Συµβούλιο δύναται, µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
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συστήµατος.
29(α)(β)(γ)(i)(ii) του
219(Ι) του 2012.

∆ηµοκρατίας, να διορίσει ένα µόνο πρόσωπο ως διαχειριστή συνδυασµένου συστήµατος
µεταφοράς, ΥΦΑ, αποθήκευσης και διανοµής, ο οποίος, από άποψη νοµικής µορφής,
οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, είναι ανεξάρτητος από άλλες δραστηριότητες που δεν
συνδέονται µε τη διαχείριση του συστήµατος µεταφοράς, ΥΦΑ, αποθήκευσης και διανοµής.

29(γ)(iii)(iv) του
219(Ι) του 2012.

(β) Η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου δεν θα προβλέπει την υποχρέωση
διαχωρισµού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του
συνδυασµένου συστήµατος από την/τις κάθετα ολοκληρωµένη/ες επιχείρηση/σεις.

29(δ)(i) του 219(Ι)
του 2012.

(2) Για να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή του συνδυασµένου συστήµατος,
εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, η συµµόρφωση προς τα οποία ελέγχεται από την
PAEK:

29(δ)(ii) του 219(Ι)
του 2012.

(α) Τα πρόσωπα, που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συνδυασµένου συστήµατος 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,

29(δ)(iii) του 219(Ι)
του 2012.

(β) λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα επαγγελµατικά
συµφέροντα των προσώπων, που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συνδυασµένου
συστήµατος λαµβάνονται υπόψη κατά τρόπον ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν µε
ανεξαρτησία,

29(δ)(iv) του 219(Ι)
του 2012.

(γ) ο διαχειριστής του συνδυασµένου συστήµατος 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
συστήµατος.

29(δ)(vi) του 219(Ι)
του 2012.

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών, ο διαχειριστής του συνδυασµένου συστήµατος
διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, οικονοµικούς και υλικούς πόρους –
Νοείται ότι, η ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών µηχανισµών, που εξασφαλίζουν ότι
προστατεύονται τα οικονοµικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα εποπτείας της διαχείρισης, τα
οποία έχει η κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση εταιρεία όσον αφορά την απόδοση των
πόρων διαχειριστή συνδυασµένου συστήµατος δεν δύναται να εµποδίζεται από τα όσα
αναφέρονται στην παράγραφο (γ):

29(δ)(v) του 219(Ι)
του 2012.
29(δ)(vii) του 219(Ι)
του 2012.

Νοείται περαιτέρω ότι, η κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση επιχείρηση δύναται να εγκρίνει
το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησης ή ισοδύναµο µέσο του διαχειριστή του συνδυασµένου
συστήµατος και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης του διαχειριστή του
συνδυασµένου συστήµατος, 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 και εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ΥΦΑ, οι οποίες
δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε
ισοδύναµου µέσου,
(δ) ο διαχειριστής του συνδυασµένου συστήµατος–
(i) καταρτίζει πρόγραµµα συµµόρφωσης, στο οποίο -

29(δ)(viii) του
219(Ι) του 2012.

(iα) αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να αποκλείεται οποιαδήποτε
µεροληπτική συµπεριφορά, και διασφαλίζει τη δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του
προγράµµατος, και
(iβ) περιλαµβάνει τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις των εργαζοµένων προκειµένου να
επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.

29(δ)(ix) του 219(Ι)
του 2012.

(ii) διαθέτει υπεύθυνο συµµόρφωσης, ο οποίος είναι πλήρως ανεξάρτητος και έχει
πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία του διαχειριστή συνδυασµένου συστήµατος για
την εκπλήρωση των καθηκόντων του, και ο οποίος υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ετήσια έκθεση
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στην οποία περιγράφονται τα µέτρα συµµόρφωσης που έχουν ληφθεί, η οποία και
δηµοσιεύεται.
29(ε) του 219(Ι) του
2012.

(3) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής συνδυασµένου συστήµατος αποτελεί µέρος κάθετα
ολοκληρωµένης επιχείρησης, η ΡΑΕΚ ή άλλοι αρµόδιοι φορείς παρακολουθούν τις
δραστηριότητες του διαχειριστή του συνδυασµένου συστήµατος, ώστε να µην είναι σε θέση
να εκµεταλλευθεί την κάθετη ολοκλήρωσή του για να προκαλέσει στρέβλωση του
ανταγωνισµού. Ειδικότερα, οι ανακοινώσεις και τα σήµατα των διαχειριστών συνδεδεµένων
συστηµάτων µε κάθετη ολοκλήρωση δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση όσον αφορά τη
χωριστή ταυτότητα του κλάδου προµήθειας της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης.
ΜΕΡΟΣ VI
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

∆ιαφάνεια στους
λογαριασµούς και
εµπιστευτικότητα.
30(α)(β) του 219(Ι)
του 2012.

28.-(1) Η ΡΑΕΚ, συµπεριλαµβανοµένης και της αρµοδιότητας της ως αρχής για την
επίλυση διαφορών σύµφωνα µε τα άρθρα 36, 37 και 40(1) και (11), έχει δικαίωµα
πρόσβασης στους λογαριασµούς των επιχειρήσεων φυσικού αερίου που τηρούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 29, 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
λογαριασµών.
31(α) του 219(Ι) του
2012.

29.-(1) Η ΡΑΕΚ µεριµνά και διασφαλίζει ότι οι λογαριασµοί των 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 καταρτίζουν, υποβάλλουν προς έλεγχο και δηµοσιεύουν τους
ετήσιους λογαριασµούς τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου.
(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.
31(β) του 219(Ι) του
2012.

(4) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τηρούν στα εσωτερικά τους λογιστικά, χωριστούς
λογαριασµούς για τις δραστηριότητες της µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας, ΥΦΑ 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 που αναφέρονται στο εδάφιο (4) περιλαµβάνουν ισολογισµό και
λογαριασµό 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 σηµαντικές πράξεις που έχουν
πραγµατοποιηθεί µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.

31(γ) του 219(Ι) του

(9) Όταν οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου επωφελούνται από παρέκκλιση από την παρούσα
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2012.

διάταξη βάσει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 44, υποχρεούνται να τηρούν
τουλάχιστον τους εσωτερικούς τους λογαριασµούς σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Η ΡΑΕΚ
µεριµνά και διασφαλίζει ότι οι λογαριασµοί των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, τηρούνται
σύµφωνα µε τα εδάφια (2) έως (5).
ΜΕΡΟΣ VII
32 του 219(Ι) του 2012
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πρόσβαση τρίτων.
33(α)(β)(γ)(i)(ii) του
219(Ι) του 2012.

30.-(1) Η υλοποίηση του συστήµατος πρόσβασης τρίτων στο σύστηµα µεταφοράς και
διανοµής και στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ, διασφαλίζεται βάσει δηµοσιευµένων διατιµήσεων,
οι οποίες ισχύουν για όλους τους χρήστες του συστήµατος και εφαρµόζονται αντικειµενικά
συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων προµήθειας και χωρίς διακρίσεις µεταξύ των
χρηστών του συστήµατος.
(2) Οι εν λόγω διατιµήσεις πρέπει να εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ, πριν από την έναρξη
ισχύος τους.

33(δ) του 219(Ι) του
2012.

(3) Ο διαχειριστής συστήµατος 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 συστήµατος
µεταφοράς, βάση των ιδίων όρων και αρχών, όπως ορίζονται στο εδάφιο (1).

33(ε) του 219(Ι) του
2012.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου δεν εµποδίζουν τη σύναψη µακροπρόθεσµων
συµβάσεων στο βαθµό που συµµορφώνονται προς τους κοινοτικούς κανόνες περί
ανταγωνισµού.

Πρόσβαση στην
αποθήκευση.
34(α)(β) του 219(Ι)
του 2012.

31.-(1) Η οργάνωση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στα αποθέµατα
εντός των αγωγών, όταν αυτό είναι τεχνικά ή/και οικονοµικά 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.

34(γ)(i) του 219(Ι)
του 2012.

(2) Η ρυθµιζόµενη πρόσβαση εφαρµόζεται σύµφωνα µε αντικειµενικά, διαφανή και
αµερόληπτα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται σε Κανονισµούς, οι οποίοι εκδίδονται από τη
ΡΑΕΚ και προνοούν µεταξύ άλλων –

34(γ)(ii) του 219(Ι)
του 2012.

(α) Τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις φυσικού
αερίου, που προτίθενται να συνδεθούν µε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τα
αποθέµατα εντός αγωγών,

34(γ)(iii) του 219(Ι)
του 2012.

(β) τη διασφάλιση ότι οι τεχνικοί όροι, που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου,
δεν οδηγούν σε δυσµενή τους διάκριση,

34(γ)(iv) του 219(Ι)
του 2012.

(γ) την αποτελεσµατικότητα και την οικονοµία στη χρήση και ανάπτυξη των
εγκαταστάσεων αποθήκευσης,

34(γ)(v) του 219(Ι)
του 2012.

(δ) τη δηµοσιοποίηση από µέρους των διαχειριστών συστηµάτων αποθήκευσης και
µεταφοράς, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή µερών αυτών και των αποθεµάτων εντός
των αγωγών τα οποία προσφέρονται.

34(δ)(i)(ii) του
219(Ι) του 2012.

(3) Στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και στους επιλέγοντες πελάτες, εντός και εκτός του
εδάφους που καλύπτεται από διασυνδεδεµένο δίκτυο, παρέχεται το δικαίωµα πρόσβασης
στην αποθήκευση, στα αποθέµατα εντός αγωγών και σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες, βάση
δηµοσιευµένων διατιµήσεων ή/και άλλων όρων και υποχρεώσεων χρήσης αυτών των
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και του περιεχοµένου των αγωγών, όταν είναι τεχνικά ή/και
οικονοµικά αναγκαίο για την παροχή αποτελεσµατικής πρόσβασης στο δίκτυο, καθώς και
για την οργάνωση της πρόσβασης σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες.
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34(στ) του 219(Ι)
του 2012.

(4) Η ΡΑΕΚ συµβουλεύεται τους χρήστες του συστήµατος κατά την ανάπτυξη των
διατιµήσεων αυτών ή των µεθόδων υπολογισµού των διατιµήσεων αυτών, µέσω
διαδικασίας διαβούλευσης.

34(ε)(ζ) του 219(Ι)
του 2012.

(5) 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 συστήµατος ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων.

34(η) του 219(Ι) του
2012.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις βοηθητικές υπηρεσίες και την
προσωρινή αποθήκευση που σχετίζονται µε εγκαταστάσεις ΥΦΑ και είναι αναγκαίες για τη
διαδικασία εκ νέου αεριοποίησης και στη συνέχεια την τροφοδότηση του δικτύου
µεταφοράς.

Άρνηση πρόσβασης.
35(α)(β)(γ)(δ) του
219(Ι) του 2012.

32.-(1) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου δύνανται να απαγορεύουν την πρόσβαση στο
σύστηµα λόγω έλλειψης δυναµικότητας, ή όταν η πρόσβαση στο δίκτυο τις εµποδίζει να
εκπληρώνουν τις αναφερόµενες στο άρθρο 39 Υποχρεώσεις ∆ηµόσιας Ωφελείας, οι 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 43 και τη δυνατότητα παρέκκλισης κατά
διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (1) του ιδίου άρθρου.
(2) Η απαγόρευση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), αιτιολογείται δεόντως.

35(ε) του 219(Ι) του
2012.

(3) Η ΡΑΕΚ έχει εξουσία να λαµβάνει µέτρα προκειµένου να διασφαλίζει ότι, η επιχείρηση
φυσικού αερίου που απαγορεύει την πρόσβαση στο σύστηµα 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
πελάτες.
36 του 219(Ι) του
2012.

33.-(1) Ο Υπουργός αφού διαβουλευθεί µε τη ΡΑΕΚ, εκδίδει ∆ιάταγµα µε το οποίο
καθορίζονται τα κριτήρια βάση των οποίων χαρακτηρίζεται πελάτης ως επιλέγων πελάτης.
(2) Το ∆ιάταγµα 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 χαρακτηρίζει τον καταναλωτή ως επιλέγοντα πελάτη.
(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί το ∆ιάταγµα που εκδίδει δυνάµει του εδαφίου (1),
αφού προηγουµένως δώσει ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή και διαβουλευθεί µε την
ΡΑΕΚ.

Μέτρα αποφυγής
έλλειψης ισορροπίας
µε το άνοιγµα της
αγοράς.
37(α)(β)(γ)(δ) του
219(Ι) του 2012.

34. Προκειµένου να αποφευχθεί η έλλειψη ισορροπίας από το άνοιγµα της αγοράς φυσικού
αερίου:

(α) επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων για την προµήθεια φυσικού αερίου µε επιλέγοντα
πελάτη στο σύστηµα άλλου κράτους µέλους, εάν ο πελάτης αυτός θεωρείται επιλέγων και
στα δύο εµπλεκόµενα συστήµατα,
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37(ε) του 219(Ι) του
2012.

(β) όταν η διεξαγωγή των συναλλαγών που περιγράφονται στην παράγραφο (α) του
παρόντος άρθρου δεν γίνει δεκτή διότι ο πελάτης είναι επιλέξιµος σε ένα µόνο από τα δύο
συστήµατα, η Επιτροπή µπορεί, κατόπιν αιτήµατος ενός εκ των κρατών µελών από τα δύο
συστήµατα, και αφού λάβει υπόψη την κατάσταση της αγοράς και το κοινό συµφέρον, να
υποχρεώνει το αρνούµενο µέρος να εκτελέσει την αιτούµενη προµήθεια.

∆ιασφάλιση
παροχής
επιλεγόντων
πελατών µε
απευθείας γραµµές.
38(α)(β) του 219(Ι)
του 2012.

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

38(γ) του 219(Ι) του
2012.

(α) Οι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοκρατία επιχειρήσεις φυσικού αερίου, να µπορούν να
εφοδιάζουν µε απευθείας γραµµή τους επιλέγοντες πελάτες.

38(γ) του 219(Ι) του
2012.

(β) κάθε επιλέγων πελάτης εντός της ∆ηµοκρατίας, να µπορεί να εφοδιάζεται από
επιχειρήσεις φυσικού αερίου µε απευθείας γραµµή.

38(δ) του 219(Ι) του
2012.

(2) Η ΡΑΕΚ καθορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών κατασκευής ή εκµετάλλευσης
απευθείας γραµµών στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας και τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι
αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα.

38(ε)(στ) του 219(Ι)
του 2012.

(3) Η ΡΑΕΚ δύναται να θέτει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας κατασκευής
απευθείας γραµµής, είτε την άρνηση πρόσβασης στο σύστηµα σύµφωνα µε το άρθρο 32,
είτε την κίνηση διαδικασίας επίλυσης διαφορών σύµφωνα µε το άρθρο 40(1) και (11).

Επίλυση διαφορών
σε σχέση µε
πρόσβαση σε
ανάντη δίκτυα
αγωγών.
39(α)(β)(γ) του
219(Ι) του 2012.

36.- (1) Κανονισµοί, που εκδίδονται από τον Υπουργό, 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) του άρθρου 38 και
τον αριθµό των µερών που µπορεί να διαπραγµατεύονται την πρόσβαση σε τέτοια δίκτυα.

(2) Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, εφαρµόζονται οι εν λόγω µηχανισµοί επίλυσης
διαφορών σε περίπτωση που η Κύπρος έχει δικαιοδοσία στο ανάντη δίκτυο αγωγών, το
οποίο αρνείται την πρόσβαση.
(3) 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.
∆ιασυνοριακές
διαφορές.
40 του 219(Ι) του
2012.

37.-(1) Σε περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς, η ΡΑΕΚ είναι 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
ανάντη δίκτυα
αγωγών.
41(α) του 219(Ι) του
2012.

38.-(1) Λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα, τα οποία κοινοποιούνται στην Επιτροπή, ώστε
οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οι 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.

41(β) του 219(Ι) του

(2) Η πρόσβαση δυνάµει του εδαφίου (1), παρέχεται και ρυθµίζεται σύµφωνα µε τη σχετική
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νοµοθεσία, η οποία διασφαλίζει 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-

41(γ) του 219(Ι) του
2012.

(α) Απαγόρευση της πρόσβασης σε περίπτωση ασυµβατότητας
προδιαγραφών, η οποία δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί εύλογα,

41(δ) του 219(Ι) του
2012.

(β) αποφυγή δυσκολιών, οι οποίες δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν εύλογα και θα
ζηµίωναν την αποτελεσµατική, υφιστάµενη ή προγραµµατισµένη ή µελλοντική παραγωγή
υδρογονανθράκων, στην οποία περιλαµβάνεται και η παραγωγή από κοιτάσµατα οριακής
οικονοµικής βιωσιµότητας,

41(ε) του 219(Ι) του
2012.

41(στ) του 219(Ι)
του 2012.

των

τεχνικών

(γ) ικανοποίηση των ευλόγων και δεόντως αποδεδειγµένων αναγκών του ιδιοκτήτη ή
διαχειριστή του ανάντη δικτύου αγωγών για τη µεταφορά και επεξεργασία του φυσικού
αερίου και των συµφερόντων όλων των άλλων χρηστών του ανάντη δικτύου, ή των
σχετικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή διεκπεραίωσης, που ενδέχεται να θίγονται,
(δ) εφαρµογή των νόµων και διοικητικών ρυθµίσεων, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ή
ανάντη αναπτυξιακής δραστηριότητας.
ΜΕΡΟΣ VΙΙI
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Έκδοση απόφασης
από τον Υπουργό.
42(α)(β) του 219(Ι)
του 2012.

42(γ) του 219(Ι) του
2012.

39.-(1) Ο Υπουργός δύναται, µε απόφαση του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας, να δίδει οδηγίες στη PAEK, να επιβάλλει µε την έκδοση απόφασης της ή
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µε την έκδοση Κανονισµών, σε οποιαδήποτε επιχείρηση
φυσικού αερίου, Υποχρεώσεις ∆ηµόσιας Ωφέλειας προ το γενικότερο οικονοµικό
συµφέρον, οι οποίες δυνατό να περιλαµβάνουν υποχρεώσεις αναφορικά µε(α) Την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης και της ασφάλειας εφοδιασµού,
(β) την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιµές παροχής,

42(δ) του 219(Ι) του
2012.

42(ε) του 219(Ι) του
2012.

(γ) την προστασία του περιβάλλοντος συµπεριλαµβανοµένης και της προστασίας του
κλίµατος και της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας.
(2) Η απόφαση ή οι Κανονισµοί, που εκδίδονται σύµφωνα µε το εδάφιο (1), δυνατό να
προβλέπουν ότι η ανάκτηση οποιωνδήποτε πρόσθετων εξόδων αφορά µια καθορισµένη
περίοδο ετών και ότι το ποσό, που πληρώνεται για κάθε έτος αυτής της περιόδου σε
επιχειρήσεις φυσικού αερίου, είναι το ποσό των πρόσθετων εξόδων, που υπέστη η
επιχείρηση φυσικού αερίου σύµφωνα µε τις Υποχρεώσεις ∆ηµόσιας Ωφέλειας, όπως αυτό
πιστοποιείται από τη PAEK.
(3) O Υπουργός δύναται να τροποποιεί ή να ανακαλεί την απόφαση που εκδίδεται δυνάµει
του εδαφίου (1):

42(στ) του 219(Ι)
του 2012.
9 του 103(Ι) του
2006.
42(ζ) του 219(Ι) του

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 η επιχείρηση φυσικού αερίου σύµφωνα µε την τροποποιηθείσα ή
ανακληθείσα απόφαση, που εκδίδει ο Υπουργός δυνάµει του εδαφίου (1).
(4) Όταν εκδίδεται απόφαση δυνάµει του εδαφίου (1), η απόφαση καθορίζει την περίοδο
µέσα στην οποία η κάθε επιχείρηση φυσικού αερίου οφείλει να συµµορφώνεται µε την
απόφαση αυτή.
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42(η) του 219(Ι) του
2012.

(5) Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αµερόληπτες και
επαληθεύσιµες και να διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση των επιχειρήσεων φυσικού
αερίου της Ένωσης στους εθνικούς πελάτες.

42(η) του 219(Ι) του
2012.

(6) Η ΡΑΕΚ καταρτίζει και εφαρµόζει µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό, λαµβάνοντας
υπόψη το ενδεχόµενο τρίτα µέρη να ζητήσουν πρόσβαση στο δίκτυο, όσον αφορά την
ασφάλεια του εφοδιασµού, την ενεργειακή αποδοτικότητα/ διαχείριση της ζήτησης και την
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων που αφορούν την ενέργεια από
ανανεώσιµες πηγές. Ο µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός καταρτίζεται σε δεκαετή
κυλιόµενη βάση και λαµβάνει υπόψη οποιεσδήποτε οδηγίες, τις οποίες ο Υπουργός δύναται
να δηµοσιεύει από καιρού εις καιρό και αφορούν την κυβερνητική πολιτική. Επιπλέον, ο
µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

Υποχρεώσεις
προµηθευτών και
δικαιώµατα
πελατών.
43(α)(β)(γ)(i)(ii)(iii)
του 219(Ι) του 2012.

40.-(1) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 47(2)(ε) καθορίζουν:
(α) 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,
(β) τα κατάλληλα µέτρα τα οποία εγγυούνται επαρκώς την προστασία των ευάλωτων
πελατών.
(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·
(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·

43(δ)(i) του 219(Ι)
του 2012.

(v) η διάρκεια της σύµβασης, οι όροι ανανέωσης και τερµατισµού της παροχής υπηρεσιών
και της σύµβασης, και κατά πόσον επιτρέπεται η αποχώρηση από τη σύµβαση χωρίς
επιβάρυνση·

43(δ)(ii) του 219(Ι)
του 2012.

(vi) οποιεσδήποτε διευθετήσεις για αποζηµίωση και επιστροφή καταβληθέντων ποσών, οι
οποίες εφαρµόζονται όταν τα συµβατικά επίπεδα ποιότητας των υπηρεσιών δεν πληρούνται,
συµπεριλαµβανοµένης της εσφαλµένης και καθυστερηµένης χρέωσης·
(vii) η µέθοδος για την κίνηση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών σύµφωνα µε την
παράγραφο (ε),

43(δ)(iii) του 219(Ι)
του 2012.

(νiii) κοινοποιούνται κατά τρόπο σαφή, µέσω τιµολογίων ή των ιστοσελίδων των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα δικαιώµατα των
καταναλωτών και κυρίως τον τρόπο εξέτασης των παραπόνων τους, και όλων των
πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτό το σηµείο, και

43(δ)(iii) του 219(Ι)
του 2012.

(ix) ότι όταν ένας πελάτης, ενώ τηρεί τους συµβατικούς όρους, επιθυµεί να αλλάξει
προµηθευτή, η αλλαγή θα πραγµατοποιείται από τον ενδιαφερόµενο ή τους
ενδιαφερόµενους διαχειριστές εντός τριών εβδοµάδων και ότι οι πελάτες έχουν δικαίωµα να
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λαµβάνουν όλα τα σχετικά στοιχεία για την κατανάλωση. Τα δικαιώµατα αυτά παρέχονται
σε όλους τους πελάτες και χωρίς διακρίσεις σε σχέση µε το κόστος, την προσπάθεια ή το
χρόνο,
43(δ)(iv)(v) του
219(Ι) του 2012.

(β) οι τελικοί πελάτες ενηµερώνονται δεόντως σχετικά µε οποιαδήποτε πρόθεση
τροποποίησης των συµβατικών όρων και του δικαιώµατός τους να παραιτηθούν από
σύµβαση, της οποίας δεν αποδέχονται τους νέους όρους, όταν τους απευθύνεται η σχετική
ειδοποίηση. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ειδοποιούν τους πελάτες τους απευθείας για
οποιαδήποτε αύξηση τελών, την κατάλληλη χρονική στιγµή και το αργότερο µία κανονική
χρονική περίοδο χρέωσης µετά τη χρονική στιγµή κατά την οποία η αύξηση τίθεται σε ισχύ
µε διαφανή και κατανοητό τρόπο. Οι πελάτες παραµένουν ελεύθεροι να λύσουν τις
αντίστοιχες συµβάσεις, εάν δεν αποδέχονται τους νέους όρους, οι οποίοι τους έχουν
κοινοποιηθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών αερίου,
(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,
(δ) εφαρµόζονται τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία ευάλωτων πελατών,

43(δ)(vi) του 219(Ι)
του 2012.

(ε) για την αντιµετώπιση των καταγγελιών των τελικών πελατών, προβλέπονται διαφανείς,
απλές και οικονοµικά προσιτές διαδικασίες. Ειδικότερα, όλοι οι καταναλωτές έχουν το
δικαίωµα να απολαύουν καλού επιπέδου υπηρεσιών και εξέτασης των παραπόνων από τον
προµηθευτή τους σε φυσικό αέριο.

43(δ)(vii) του 219(Ι)
του 2012.

(στ) οι πελάτες έχουν ευρεία ελευθερία επιλογής των µεθόδων πληρωµής, οι οποίες δεν
προβαίνουν σε αδικαιολόγητες διακρίσεις µεταξύ πελατών. Τα συστήµατα προπληρωµής
πρέπει να είναι δίκαια και να αντανακλούν καταλλήλως την πιθανή κατανάλωση.
Οποιαδήποτε διαφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις θα αντανακλά τις δαπάνες που
φέρει ο προµηθευτής των διαφόρων συστηµάτων πληρωµών. Οι γενικοί όροι και
προϋποθέσεις πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς, πρέπει να διατυπώνονται σε σαφή και
κατανοητή γλώσσα και να µην περιλαµβάνουν µη συµβατικά εµπόδια στην άσκηση των
δικαιωµάτων των πελατών, όπως υπερβολικά συµβατικά έγγραφα. Οι πελάτες πρέπει να
προστατεύονται από τις αθέµιτες και παραπλανητικές µεθόδους πώλησης·
(ζ) οι πελάτες δεν επιβαρύνονται για αλλαγή προµηθευτή·
(η) όταν οι πελάτες συνδέονται µε το δίκτυο αερίου, ενηµερώνονται σχετικά µε τα
δικαιώµατά τους να προµηθεύονται, φυσικό αέριο καθορισµένης ποιότητας σε λογικές
τιµές·
(θ) οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους τα δεδοµένα κατανάλωσής τους και τους παρέχεται η
δυνατότητα, µε ρητή συναίνεση και ατελώς, να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε καταχωρηµένη
επιχείρηση προµήθειας την πρόσβαση στα δεδοµένα µετρητών που τους αφορούν. Το µέρος
που είναι αρµόδιο για τη διαχείριση δεδοµένων πρέπει να υποχρεούται να χορηγεί τα εν
λόγω δεδοµένα στην επιχείρηση. Οι πελάτες ενηµερώνονται για τον καθορισµένο
µορφότυπο των δεδοµένων και τη διαδικασία για την πρόσβαση των προµηθευτών και των
καταναλωτών στα δεδοµένα. ∆εν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του καταναλωτή για την εν
λόγω υπηρεσία·
(ι) οι πελάτες ενηµερώνονται δεόντως για την πραγµατική κατανάλωση και το κόστος του
φυσικού αερίου αρκετά συχνά ώστε να µπορούν να ρυθµίσουν οι ίδιοι την κατανάλωση
φυσικού αερίου. Οι πληροφορίες δίδονται στο πλαίσιο επαρκούς χρονικού πλαισίου που να
λαµβάνει υπόψη την ικανότητα του εξοπλισµού µετρήσεων του πελάτη. ∆ίδεται η δέουσα
προσοχή στην οικονοµική αποδοτικότητα αυτών των µέτρων. ∆εν επιτρέπεται πρόσθετη
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία·, και
(ια) οι πελάτες λαµβάνουν, µετά από κάθε αλλαγή προµηθευτή φυσικού αερίου, τελικό
εκκαθαριστικό, το αργότερο έξι εβδοµάδες µετά την αλλαγή προµηθευτή.
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(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.
43(ε) του 219(Ι) του
2012.

(5)(α) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει την εφαρµογή και παρακολουθεί την εξέλιξη των ευφυών
συστηµάτων µέτρησης, τα οποία ευνοούν την ενεργό συµµετοχή των καταναλωτών στην
αγορά εφοδιασµού µε φυσικό αέριο. Η επιχείρηση φυσικού αερίου ετοιµάζει µελέτη που
καθορίζει ποια µορφή ευφυούς µέτρησης είναι οικονοµικώς λογική και αποδοτική από
άποψη κόστους και ποιες είναι οι εφικτές προθεσµίες για τη διανοµή τους, την οποία µελέτη
υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση·
(β) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων ευφυούς µέτρησης που
θα εφαρµοσθούν στη ∆ηµοκρατία. Η ΡΑΕΚ συνεκτιµά δεόντως τη χρήση των κατάλληλων
προδιαγραφών και των καλύτερων πρακτικών και τη σηµασία της ανάπτυξης της αγοράς
φυσικού αερίου·
(6) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από διαβουλεύσεις µε τη ΡΑΕΚ, δύναται να καθορίσει
µια επιχείρηση φυσικού αερίου που διεξάγει την δραστηριότητα της προµήθειας ως
προµηθευτή εσχάτου ανάγκης για πελάτες που συνδέονται µε το δίκτυο φυσικού αερίου.
(7) Όλοι οι καταναλωτές που συνδέονται µε το δίκτυο φυσικού αερίου έχουν το δικαίωµα
να λαµβάνουν το φυσικό τους αέριο από προµηθευτή, µε την επιφύλαξη της συµφωνίας του
προµηθευτή, ανεξάρτητα από το κράτος µέλος στο οποίο είναι καταχωρηµένος ο
προµηθευτής, εφόσον αυτός τηρεί τις κείµενες διατάξεις εµπορίας και εξισορρόπησης.
(8) Αναφορικά µε τους ευάλωτους πελάτες, η έννοια των οποίων καθορίζεται µε αναφορά
µεταξύ άλλων στην ενεργειακή φτώχεια από τον Υπουργό µετά από διαβούλευση µε την
ΡΑΕΚ, ο προµηθευτής υποχρεούται να µη διακόψει τη σύνδεση σε κρίσιµες περιόδους.
(9) Οι εν λόγω Κανονισµοί δύνανται επίσης να προβλέπουν για τα µέτρα που πρέπει να
λαµβάνονται, όπως εθνικά σχέδια δράσης στον τοµέα της ενέργειας και παροχές στο
πλαίσιο των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, για να εξασφαλίσουν στους ευάλωτους
καταναλωτές τον αναγκαίο εφοδιασµό µε φυσικό αέριο ή τη στήριξη βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης, προκειµένου να αντιµετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια όπου
εντοπίζεται, µεταξύ άλλων στο ευρύτερο πλαίσιο της φτώχειας. Τα µέτρα αυτά δεν θα
πρέπει να εµποδίζουν το πραγµατικό άνοιγµα της αγοράς, που προβλέπεται στο άρθρο 33,
ούτε τη λειτουργία της αγοράς, και θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή, όπου
αρµόζει. Η κοινοποίηση αυτή δεν περιλαµβάνει τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο του
γενικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
(10) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι διατίθενται στους καταναλωτές το σύνολο των αναγκαίων
πληροφοριών σχετικά µε τα δικαιώµατά τους, την ισχύουσα νοµοθεσία και τα µέσα
προσφυγής που διαθέτουν σε περίπτωση διαφοράς. Το σύνολο του περιεχοµένου των
αναγκαίων πληροφοριών θα ετοιµάζεται από τη ΡΑΕΚ και θα διατίθεται τουλάχιστον σε
ηλεκτρονική µορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα κατά τόπους
Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. Το Γραφείο
της ΡΑΕΚ, τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη και το Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού θα αποτελούν τα ενιαία σηµεία επαφής για την ενηµέρωση των
καταναλωτών.
(11) Η ΡΑΕΚ καθορίζεται ως φορέας (διαµεσολαβητής ενέργειας ή φορέας των
καταναλωτών) που θα ενεργεί ως ανεξάρτητος µηχανισµός για την αποτελεσµατική
αντιµετώπιση παραπόνων και τον εξωδικαστικό διακανονισµό/επίλυση διαφορών.
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(12) Ο Υπουργός ενηµερώνει, κατά την έναρξη εφαρµογής του Νόµου, την Επιτροπή για
όλα τα µέτρα που θεσπίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφελείας, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας του καταναλωτή και του
περιβάλλοντος και για τις πιθανές επιπτώσεις τους στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισµό.
Στη συνέχεια, ο Υπουργός γνωστοποιεί ανά διετία στην Επιτροπή οποιεσδήποτε αλλαγές
έχουν επέλθει στα εν λόγω µέτρα.
(13) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη µη εφαρµογή των διατάξεων των
άρθρων 8 έως 14 όσον αφορά τη διανοµή, αν η εφαρµογή τους θα παρεµπόδιζε, από νοµική
ή πραγµατική άποψη, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις
επιχειρήσεις φυσικού αερίου προς το κοινό οικονοµικό συµφέρον και στο µέτρο που η
ανάπτυξη των συναλλαγών δεν θα επηρεαζόταν σε βαθµό αντίθετο προς τα συµφέροντα της
Ένωσης. Τα συµφέροντα της Ένωσης περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τον ανταγωνισµό
όσον αφορά τους επιλέγοντες πελάτες σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο.
(14) Η ΡΑΕΚ εξασφαλίζει ότι οι προµηθευτές φυσικού αερίου ή οι διαχειριστές
συστηµάτων διανοµής, σε συνεργασία µε τη ΡΑΕΚ, λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να
στείλουν σε όλους τους καταναλωτές τους ένα αντίγραφο του Ερωτηµατολογίου
Καταναλωτή Ενέργειας µε πρακτικές πληροφορίες που συνδέονται µε τα δικαιώµατα των
καταναλωτών ενέργειας, το οποίο καταρτίζει η Επιτροπή, σε διαβούλευση µε τους
ενδιαφερόµενους κύκλους συµπεριλαµβανοµένων των κρατών µελών, των εθνικών
ρυθµιστικών αρχών, των καταναλωτικών οργανώσεων και των επιχειρήσεων φυσικού
αερίου, καθώς και ότι µεριµνούν ώστε το εν λόγω Ερωτηµατολόγιο να είναι διαθέσιµο στο
κοινό.
Κοινοποίηση
µέτρων για την
εκπλήρωση των
Υποχρεώσεων
∆ηµόσιας Ωφελείας.
44(α) του 219(Ι) του
2012.

44(β) του 219(Ι) του
2012.
Αιφνίδια κρίση.
45(α)(β)(γ) του
219(Ι) του 2012.

41.-(1) Η ΡΑΕΚ κοινοποιεί ανά διετία στην Επιτροπή, όλα τα µέτρα που θεσπίστηκαν για
την εκπλήρωση των Υποχρεώσεων ∆ηµόσιας Ωφέλειας. Τα µέτρα αυτά δύνανται να
λαµβάνονται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.

(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 και τις πιθανές επιπτώσεις στον
εθνικό και διεθνή ανταγωνισµό.
42.-(1) Σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή εφόσον απειλείται η
σωµατική ακεραιότητα ή η ασφάλεια προσώπων, µηχανηµάτων ή εγκαταστάσεων, ή η
ακεραιότητα του δικτύου, ο Υπουργός δύναται προσωρινά να λάβει τα αναγκαία µέτρα
διασφάλισης λαµβάνοντας υπόψη τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε
αέριο τα οποία καθορίζει και εφαρµόζει η ΡΑΕΚ στα πλαίσια του Κανονισµού 994/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(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.

45(δ) του 219(Ι) του
2012.

(3) Ο Υπουργός κοινοποιεί το ταχύτερο τα µέτρα αυτά στα άλλα κράτη µέλη και στην
Επιτροπή
ΜΕΡΟΣ IX
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Χορήγηση
παρεκκλίσεων σε
επιχειρήσεις.

43.-(1) Εάν µια επιχείρηση φυσικού αερίου αντιµετωπίζει ή αναµένει να αντιµετωπίσει
σοβαρές οικονοµικές και χρηµατοπιστωτικές δυσχέρειες λόγω των δεσµεύσεων που έχει
αναλάβει βάσει µιας ή περισσότερων συµβάσεων περί υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως
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46(α)(β) του 219(Ι)
του 2012.

παραλαβής φυσικού αερίου, µπορεί να υποβάλει στον Υπουργό, αίτηση για προσωρινή
παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 30.

46(γ) του 219(Ι) του
2012.

(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 σύστηµα.

46(δ) του 219(Ι) του
2012.

(β) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται επίσης να παρέχει σε επιχείρηση φυσικού αερίου τη
δυνατότητα υποβολής αίτησης είτε πριν είτε µετά την άρνηση πρόσβασης στο σύστηµα,
ζητώντας για τον καθορισµό του χρόνου υποβολής της αίτησης την εισήγηση 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 ∆ηµόσιας 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,
(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 της εν λόγω σύµβαση ή συµβάσεων,
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.

46(ε)(στ)(ζ) του
219(Ι) του 2012.

(7) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, στις οποίες δεν έχει χορηγηθεί η παρέκκλιση που
αναφέρεται στο εδάφιο (1), ανάλογα µε την εκάστοτε ισχύουσα περίπτωση, δεν αρνούνται ή
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παύουν να αρνούνται την πρόσβαση στο δίκτυο λόγω δεσµεύσεων υποχρεωτικής αγοράς
ανεξαρτήτως παραλαβής, τις οποίες έχουν αναλάβει µε σύµβαση αγοράς φυσικού αερίου.
46(ζ) του 219(Ι) του
2012.

(8) Οι τυχόν παρεκκλίσεις που χορηγούνται δυνάµει των πιο πάνω διατάξεων, πρέπει να
αιτιολογούνται δεόντως.

Παρεκκλίσεις σε
αναδυόµενη και
αποµονωµένη
αγορά.
2(α) του 199(Ι) του
2007.
47(α)(β)(i)(ii) του
219(Ι) του 2012.

44.-(1)(α) Στην περίπτωση που, η Κύπρος δεν είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το
διασυνδεδεµένο δίκτυο κάποιου άλλου κράτους µέλους και έχει µόνο έναν κύριο εξωτερικό
προµηθευτή, η Κύπρος χαρακτηρίζεται αποµονωµένη αγορά και, το Υπουργικό Συµβούλιο
έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την παρέκκλιση από τα άρθρα 8 έως 14, 18, 33, 34 ή/και
35.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, κύριος προµηθευτής είναι ο προµηθευτής που
καλύπτει µερίδιο της αγοράς µεγαλύτερο του 75 %.
47(β)(iii) του 219(Ι)
του 2012.

(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 και παύσει η Κύπρος να χαρακτηρίζεται αποµονωµένη αγορά.
(δ) Οποιαδήποτε τέτοια παρέκκλιση κοινοποιείται στην Επιτροπή.

47(β)(iv) του 219(Ι)
του 2012.

(ε) Με βάση το ονοµαστικό δικαίωµα που παρέχεται στη ∆ηµοκρατία από το άρθρο 49(1)
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική
αγορά φυσικού αερίου, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται σε οποιοδήποτε χρονικό
διάστηµα από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου να αποφασίσει την παρέκκλιση από
τα άρθρα 8 έως 14, 18, 33, 34 ή/και 35:
Νοείται ότι, µέχρις ότου η αγορά φυσικού αερίου στη ∆ηµοκρατία χαρακτηριστεί ως
αποµονωµένη, η ΡΑΕΚ δύναται να ενεργεί κατά παρέκκλιση των πιο πάνω άρθρων, ιδίως
απέχοντας, όπου το κρίνει απαραίτητο, από την έκδοση αδειών, ώστε να διασφαλίσει ότι
δεν θα τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η επίτευξη του σκοπού και των προνοιών του παρόντος
εδαφίου.

47(γ)(i)(ii) του
219(Ι) του 2012.

(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 43, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται ν’ αποφασίσει την
παρέκκλιση από τα άρθρα 8 έως 14, 16(1) – µόνο ως προς το διορισµό διαχειριστή
συστήµατος µεταφοράς, 16(2), (3) και (4), 18, 21, 22(5) και (6), 24, 29, 30, 33 ή/και 35.
(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.

47(γ)(iii) του 219(Ι)
του 2012.

(ε) Κατά την ηµεροµηνία λήξης της αναφερόµενης στο εδάφιο (2) παρέκκλισης, ο ορισµός
των επιλεγόντων πελατών συνεπάγεται άνοιγµα της αγοράς που ισούται µε το 33%
τουλάχιστον της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου στην εθνική αγορά
φυσικού αερίου και καταργείται αυτόµατα η παρέκκλιση από τα εδάφια (β) και (γ) του
άρθρου 8. ∆ύο έτη µετά την ηµεροµηνία αυτή, επιλέγοντες πελάτες είναι όλοι οι µη
οικιακοί πελάτες και τρία έτη µετά την ηµεροµηνία αυτή, επιλέγοντες πελάτες είναι όλοι οι
πελάτες. Έως την ηµεροµηνία καθορισµού των επιλεγόντων πελατών ως µη οικιακών
πελατών, η Κύπρος δύναται να αποφασίσει τη µη εφαρµογή του άρθρου 30, όσον αφορά τις
βοηθητικές υπηρεσίες και την προσωρινή αποθήκευση για τη διαδικασία εκ νέου
αεριοποίησης και στη συνέχεια την τροφοδότηση του συστήµατος µεταφοράς.
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47(γ)(iv) του 219(Ι)
του 2012.

(στ) Με βάση το ονοµαστικό δικαίωµα που παρέχεται στην ∆ηµοκρατία από το εδάφιο (2)
του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται σε οποιοδήποτε
χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου να αποφασίσει την
παρέκκλιση από τα άρθρα 8 έως 14, 16(1) (µόνο ως προς το διορισµό διαχειριστή
συστήµατος µεταφοράς), 16(2), (3) και (4), 18, 21, 22(5) και (6), 24, 29, 30, 33 και 35:
Νοείται ότι, µέχρις ότου η αγορά φυσικού αερίου στη ∆ηµοκρατία χαρακτηριστεί ως
αναδυόµενη, η ΡΑΕΚ δύναται να ενεργεί κατά παρέκκλιση των πιο πάνω άρθρων, ιδίως
απέχοντας, όπου το κρίνει απαραίτητο, από την έκδοση αδειών, ώστε να διασφαλίσει ότι
δεν θα τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η επίτευξη του σκοπού και των προνοιών του παρόντος
εδαφίου.

47(δ)(i)(ii)(iii) του
219(Ι) του 2012.

(3) Σε περίπτωση που η εφαρµογή του παρόντος Νόµου θα δηµιουργούσε ουσιαστικά
προβλήµατα σε µια γεωγραφικά περιορισµένη περιοχή της ∆ηµοκρατίας, ιδιαίτερα όσον
αφορά την ανάπτυξη της υποδοµής µεταφοράς και κύριας υποδοµής διανοµής και µε σκοπό
την ενθάρρυνση των επενδύσεων, το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να υποβάλει στην
Επιτροπή αίτηση προσωρινής παρέκκλισης από τα άρθρα 8 έως 14, 16(1), µόνο ως προς το
διορισµό διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς, 16(2), (3) και (4), 18, 21, 22(5) και (6), 24,
29, 30, 33 ή/και 35, για αναπτυξιακές ενέργειες εντός της περιοχής αυτής.

47(ε)(i) του 219(Ι)
του 2012.

(4)(α) Το Υπουργικό Συµβούλιο, κατά τη λήψη της απόφασης για υποβολή αίτησης για
παρέκκλιση στην Επιτροπή σύµφωνα µε το εδάφιο (3), λαµβάνει υπόψη κυρίως –

47(ε)(ii) του 219(Ι)
του 2012.

(i) την ανάγκη επενδύσεων σε υποδοµές, οι οποίες 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.

47(ε)(iii) του 219(Ι)
του 2012.

(β) Για τις υποδοµές φυσικού αερίου, πλην των υποδοµών διανοµής, 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.

47(ε)(iv) του 219(Ι)
του 2012.

(δ) Για τις υποδοµές διανοµής, µπορεί να χορηγείται παρέκκλιση για χρονική περίοδο που
δεν υπερβαίνει τα είκοσι έτη µετά την έναρξη εφοδιασµού της περιοχής µε φυσικό αέριο
µέσω της συγκεκριµένης υποδοµής στην περιοχή.
(5) Στην περίπτωση που το Υπουργικό Συµβούλιο αποφασίσει παρέκκλιση, είτε δυνάµει
των εδαφίων (1) και (2), είτε η Επιτροπή παραχωρήσει παρέκκλιση δυνάµει του εδαφίου
(3), εκδίδει Κανονισµούς, που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,
οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία της αγοράς του φυσικού αερίου, για όσο χρόνο ισχύουν οι
εν λόγω παρεκκλίσεις.

48 του 219(Ι) του
2012.
Νέες υποδοµές.

45.-(1) Η κύρια νέα υποδοµή φυσικού αερίου, δηλαδή οι διασυνδέσεις, το ΥΦΑ και οι
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, µπορεί, κατόπιν αιτήµατος, να απαλλάσσεται, για
καθορισµένο χρονικό διάστηµα, από τις διατάξεις των άρθρων 7(2)(α), 7(2)(γ), 7(2)(ε),
16(1) – µόνο ως προς το διορισµό διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς, 18, 30, 31, 36 και
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38, υπό τους ακόλουθους όρους:
(α) η επένδυση πρέπει να ενισχύει, αφενός, τον ανταγωνισµό για την προµήθεια αερίου και,
αφετέρου, την ασφάλεια του εφοδιασµού·
(β) το ύψος του επενδυτικού κινδύνου είναι τέτοιο ώστε η επένδυση δεν θα
πραγµατοποιηθεί εάν δεν χορηγηθεί απαλλαγή·
(γ) η υποδοµή πρέπει να ανήκει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διακριτό, τουλάχιστον από
την άποψη της νοµικής του προσωπικότητας, από τους διαχειριστές δικτύου στα δίκτυα των
οποίων θα κατασκευασθεί η εν λόγω υποδοµή·
(δ) επιβάλλονται τέλη στους χρήστες της εν λόγω υποδοµής·
(ε) η χορήγηση απαλλαγής δεν αποβαίνει σε βάρος του ανταγωνισµού ή της
αποτελεσµατικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου ή της
αποτελεσµατικής λειτουργίας του διεπόµενου από ρυθµιστικές διατάξεις συστήµατος µε το
οποίο συνδέεται η υποδοµή.
(2) Το εδάφιο (1) ισχύει επίσης και σε περίπτωση σηµαντικής αύξησης του δυναµικού ήδη
υπάρχουσας υποδοµής ή σε περίπτωση τροποποίησης ήδη υπάρχουσας υποδοµής που έχουν
ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη νέων πηγών προµήθειας φυσικού αερίου.
(3) Η ΡΑΕΚ αποφασίζει, ανά περίπτωση, σχετικά µε την απαλλαγή που αναφέρεται στα
εδάφια (1) και (2).
(4) Εάν η εν λόγω υποδοµή χωροθετείται στο έδαφος της Κύπρου και ενός άλλου ή και
περισσοτέρων κρατών µελών, η ΡΑΕΚ µπορεί να λαµβάνει συµβουλευτική γνώµη από τον
Οργανισµό, η οποία θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την απόφασή της, εντός δύο
µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ζητήθηκε η εξαίρεση από την τελευταία από τις
ρυθµιστικές αυτές αρχές. Εάν η ΡΑΕΚ καταλήξει σε συµφωνία µε τις υπόλοιπες οικείες
ρυθµιστικές αρχές για την απόφαση εξαίρεσης εντός έξι µηνών, ενηµερώνεται ο
Οργανισµός για την απόφαση αυτή.
(5) Η ΡΑΕΚ δύναται να ζητά από κοινού µε τις υπόλοιπες σχετικές ρυθµιστικές αρχές την
παράταση της περιόδου των έξι µηνών για την απόφαση εξαίρεσης, για µέγιστο διάστηµα
τριών µηνών.
(6) Η εξαίρεση επιτρέπεται να καλύπτει το σύνολο ή µέρος του δυναµικού της νέας
υποδοµής ή της υφιστάµενης υποδοµής µε σηµαντικά αυξηµένο δυναµικό.
(7) Κατά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση εξαίρεσης, λαµβάνεται υπόψη, για κάθε
περίπτωση χωριστά, η ανάγκη να επιβληθούν όροι όσον αφορά τη διάρκεια της εξαίρεσης
και τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υποδοµή. Κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά µε
τους εν λόγω όρους λαµβάνονται υπόψη κυρίως το πρόσθετο δυναµικό που πρόκειται να
κατασκευασθεί ή η τροποποίηση του υπάρχοντος δυναµικού, ο χρονικός ορίζοντας του
έργου και οι εθνικές περιστάσεις.
(8) Πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η ΡΑΕΚ αποφασίζει τους κανόνες και τους
µηχανισµούς για τη διαχείριση και την κατανοµή δυναµικού. Σύµφωνα µε τους κανόνες
αυτούς πρέπει να απαιτείται να καλούνται όλοι οι δυνητικοί χρήστες της υποδοµής να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για µίσθωση δυναµικού, προτού γίνει η κατανοµή δυναµικού στη
νέα υποδοµή, ακόµη και για ιδία χρήση. Η ΡΑΕΚ απαιτεί οι κανόνες διαχείρισης της
συµφόρησης να περιλαµβάνουν την υποχρέωση προσφοράς του αχρησιµοποίητου
δυναµικού στην αγορά και οι χρήστες της υποδοµής να έχουν το δικαίωµα να
διαπραγµατεύονται το δυναµικό που διαθέτουν βάσει συµβάσεων στη δευτερογενή αγορά.
Κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) στις παραγράφους
(α), (β) και (ε), η ΡΑΕΚ λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα της εν λόγω διαδικασίας
κατανοµής δυναµικού.
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(9) Η απόφαση εξαίρεσης, συµπεριλαµβανοµένων των όρων που αναφέρονται στο εδάφιο
(7), αιτιολογείται δεόντως και δηµοσιεύεται.
(10) Η απόφαση απαλλαγής κοινοποιείται αµελλητί από τη ΡΑΕΚ στην Επιτροπή µαζί µε
όλες τις σχετικές µε την εν λόγω απόφαση πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να
υποβάλλονται στην Επιτροπή συνολικά, ώστε να της επιτρέπουν να λάβει τεκµηριωµένη
απόφαση. Ειδικότερα, οι πληροφορίες περιλαµβάνουν:
(α) τους λεπτοµερείς λόγους βάσει των οποίων η ΡΑΕΚ χορήγησε ή απέρριψε την
απαλλαγή, µαζί µε την παραποµπή στο εδάφιο (1), συµπεριλαµβανοµένου και του σχετικού
σηµείου ή σηµείων του προαναφερθέντος εδαφίου επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση
αυτή, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών πληροφοριών που αιτιολογούν την ανάγκη
απαλλαγής·
(β) την ανάλυση η οποία διεξήχθη για τις επιπτώσεις της απαλλαγής στον ανταγωνισµό και
στην αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου·
(γ) τους λόγους για τη χρονική περίοδο και το µερίδιο του συνολικού δυναµικού της
υποδοµής φυσικού αερίου για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή·
(δ) σε περίπτωση που η εξαίρεση αφορά διασύνδεση, το αποτέλεσµα της διαβούλευσης της
ΡΑΕΚ µε τις ενδιαφερόµενες ρυθµιστικές αρχές·
(ε) τη συµβολή της υποδοµής στη διαφοροποίηση της προµήθειας φυσικού αερίου.
(11) Η ΡΑΕΚ συµµορφώνεται εντός µηνός µε την απόφαση της Επιτροπής να τροποποιήσει
ή να ανακαλέσει την απόφαση εξαίρεσης και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
(12) Η έγκριση µιας απόφασης εξαίρεσης από την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη µετά
την έκδοση της απόφασης, εάν έως τότε δεν έχει αρχίσει ακόµη η κατασκευή της υποδοµής,
και πέντε έτη µετά την έκδοση της απόφασης, εάν η υποδοµή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία,
εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε µείζονα εµπόδια που
βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο του προσώπου στο οποίο χορηγήθηκε η εξαίρεση.
49 του 219(Ι) του
2012.
Αγορές λιανικής.

46.-(1) Για να διευκολυνθεί η δηµιουργία εύρυθµων και διαφανών αγορών λιανικής στην
Ένωση, η ΡΑΕΚ µεριµνά ώστε οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες του διαχειριστή συστήµατος
µεταφοράς, των διαχειριστών συστηµάτων διανοµής, των επιχειρήσεων προµήθειας και των
πελατών και, εφόσον είναι αναγκαίο, άλλων συντελεστών της αγοράς, να είναι
καθορισµένοι όσον αφορά τις συµβατικές ρυθµίσεις, τις δεσµεύσεις προς πελάτες, τους
κανόνες ανταλλαγής δεδοµένων και εκκαθάρισης, την κυριότητα δεδοµένων και την ευθύνη
των µετρήσεων.
(2) Οι εν λόγω κανόνες δηµοσιοποιούνται, στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των
πελατών και των προµηθευτών στα δίκτυα και υπόκεινται στην εξέταση και έγκριση της
ΡΑΕΚ.
ΜΕΡΟΣ Χ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έκδοση
Κανονισµών.
50(α) του 219(Ι) του
2012.

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

50(β) του 219(Ι) του

(i) την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 9·
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2012.
50(γ) του 219(Ι) του
2012.

(ii) την εξέταση αίτησης και χορήγηση 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),

50(δ) του 219(Ι) του
2012.
50(ζ) του 219(Ι) του
2012.
50(θ) του 219(Ι) του
2012.

(γ) τη διαδικασία ρυθµιζόµενης πρόσβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32,

50(η) του 219(Ι) του
2012.
50(θ) του 219(Ι) του
2012.

(ε) την προστασία πελατών κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 40,

10(α) του 103(Ι) του
2006.
50(θ) του 219(Ι) του
2012.

(ζ) τα τέλη υποβολής αίτησης, τέλη παροχής εξαίρεσης από άδεια, τέλη µεταβίβασης και
τέλη τροποποίησης άδειας,

10(β) του 103(Ι) του
2006.
50(θ) του 219(Ι) του
2012.

(η) τις εξουσίες έρευνας της ΡΑΕΚ, και

10(β) του 103(Ι) του
2006.
50(θ) του 219(Ι) του
2012.

(θ) οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού ή σε σχέση µε το
οποίο ο παρών Νόµος προβλέπει για έκδοση Κανονισµών.

Υποχρέωση προς
εχεµύθεια.
51(α)(β)(γ)(δ) του
219(Ι) του 2012.

48.-(1) Η ΡΑΕΚ, το Γραφείο της ΡΑΕΚ, οι διαχειριστές συστήµατος διανοµής, ο
διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς, αποθήκευσης, εγκαταστάσεων ΥΦΑ, οι ιδιοκτήτες
των δικτύων διανοµής και µεταφοράς, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εγκαταστάσεων
ΥΦΑ ή οποιοδήποτε άλλο 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:

(δ) τη διαδικασία επιβολής και ελέγχου των Υποχρεώσεων ∆ηµόσιας Ωφέλειας, σύµφωνα
µε το άρθρο 39,

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 ∆ικαστηρίου της ∆ηµοκρατίας,
(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάµει του περί
Ερευνητικών Επιτροπών Νόµου,
Κεφ. 44
36 του 1982
84 του 1983.

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

(ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης, δυνάµει των περί
Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήµευσης Εσόδων από Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις
Νόµων του 1996 έως 2000,
51(ε) του 219(Ι) του
2012.

51(στ) του 219(Ι)
του 2012.
11 του 103(Ι) του
2006.
52(α) του 219(Ι) του
2012.
Επιπτώσεις
παράλειψης
καταβολής τέλους.

52(β) του 219(Ι) του
2012.

(στ) έναντι της ΡΑΕΚ όσον αφορά οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ασκεί οποιαδήποτε
αρµοδιότητα µε βάση τον παρόντα Νόµο ή Κανονισµούς που δυνατό να εκδοθούν.
(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 πενήντα µία χιλιάδες ευρώ (€51.000,00) ή και στις δύο
αυτές ποινές.
48Α.-(1) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του καθορισµένου ετήσιου τέλους εντός
τριών (3) µηνών 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.

(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 47(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.

Ποινικά αδικήµατα
κατά παράβαση του
άρθρου 8.
53(α) του 219(Ι) του
2012.

49. Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή αντιπροσώπου του, κατά
παράβαση του άρθρου 8 -

53(β) του 219(Ι) του
2012.

(α) Κατασκευάζει ή/και εκµεταλλεύεται εγκαταστάσεις φυσικού
αποθήκευσης, ή/και δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών εξοπλισµών·

αερίου,

ή/και

(β) διεξάγει τη δραστηριότητα του διαχειριστή συστήµατος·
(γ) εκτελεί οποιαδήποτε από τις αρµοδιότητες του ιδιοκτήτη εγκατάστασης φυσικού αερίου,
ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης, ή/και δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών
εξοπλισµών·
(δ) προµηθεύει φυσικό αέριο, µεταξύ άλλων και σε πελάτες χονδρικής·
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53(γ) του 219(Ι) του
2012.
Ποινικά αδικήµατα.
54(α) του 219(Ι) του
2012.

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 ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€85.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
50. Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή δια 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,
54(β) του 219(Ι) του
2012.

(γ) παραλείπει να συµµορφωθεί ή παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 29 που αφορούν την
τήρηση λογαριασµών,

12 του 103(Ι) του
2006.

(δ) παραβαίνει η παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις
οποιωνδήποτε Κανονισµών ή ∆ιατάγµατος, τα οποία εκδίδονται δυνάµει του παρόντος
Νόµου,

54(γ) του 219(Ι) του
2012.
Ποινική ευθύνη
νοµικών προσώπων
και αξιωµατούχων
τους.
55 του 219(Ι) του
2012.

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 ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€85.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
51.-(1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκηµα κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόµου από
νοµικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το 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.

13 του 103(Ι) του
2006.
56(α)(β) του 219(Ι)
του 2012.
Εξουσίες
επιθεώρησης,
ελέγχου και
έρευνας.
122(Ι) του 2003
239(Ι) του 2004
143(Ι) του 2005.

52. Για σκοπούς ελέγχου εφαρµογής του παρόντος Νόµου, η ΡΑΕΚ έχει τις εξουσίες
επιθεώρησης και ελέγχου που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 92, 93 και 95 του
περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου καθώς επίσης τις εξουσίες έρευνας που
καθορίζονται σε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 47(2).

Επίδοση
ειδοποιήσεων.
57 του 219(Ι) του
2012.

53.-(1) Όπου απαιτείται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο επίδοση ειδοποίησης,
ακολουθούνται κατ’ αναλογία οι διατάξεις της διαταγής 51 των Θεσµών Πολιτικής
∆ικονοµίας.
(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
προστίµου.

54.-(1) Η απόφαση της ΡΑΕΚ, για επιβολή διοικητικού προστίµου δυνάµει του άρθρου
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57 του 219(Ι) του
2012.

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 ∆ικαστηρίου, 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
∆ηµοκρατία και τα ποσά που εισπράττονται από τη ΡΑΕΚ, καταβάλλονται στο Υπουργείο
Οικονοµικών.

58 του 219(Ι) του
2012.
Ισότιµοι όροι
ανταγωνισµού.

55.-(1) Τα µέτρα τα οποία δύναται να λαµβάνει η ΡΑΕΚ σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο
προκειµένου να εξασφαλίσει ισότιµους όρους ανταγωνισµού συνάδουν προς τη Συνθήκη
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 30, και προς τη νοµοθεσία
της Ένωσης.
(2) Τα µέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι αναλογικά, διαφανή και δεν
δηµιουργούν διακρίσεις. Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή µόνον κατόπιν
κοινοποίησης στην Επιτροπή και έγκρισης από αυτήν.

58 του 219(Ι) του
2012.
Αίτηµα υποβολής
εξαίρεσης στην
Επιτροπή.

56.-(1) Εάν δεδοµένης της ουσιαστικής πρακτικής εφαρµογής της πρόσβασης στο δίκτυο
της Κύπρου (που συνεπάγεται πλήρως αποτελεσµατική, χωρίς διακρίσεις και εµπόδια
πρόσβαση στο δίκτυο) ορισµένες υποχρεώσεις που επιβάλλει ο παρών Νόµος σε
επιχειρήσεις (µεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις νοµικού διαχωρισµού των διαχειριστών
συστηµάτων διανοµής) δεν είναι ανάλογες προς τον επιδιωκόµενο στόχο, ο Υπουργός
δύναται να υποβάλλει αίτηµα στην Επιτροπή για να εξαιρεθεί από τη συγκεκριµένη
απαίτηση.
(2) Ο Υπουργός κοινοποιεί αµελλητί στην Επιτροπή το αίτηµα, µαζί µε όλα τα σχετικά
απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι θα εξακολουθήσει να ισχύει το συµπέρασµα στο
οποίο κατέληξε η έκθεση ότι, δηλαδή, εξασφαλίζεται η ουσιαστική πρόσβαση στο δίκτυο.

Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόµου.
59(α)(β) του 219(Ι)
του 2012.

57. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

60 του 219(Ι) του
2012.
Άρση της
αναστολής άρθρων
του βασικού νόµου.
199(Ι) του 2007.

60. (του 219(Ι) του 2012) Η αναστολή των άρθρων του βασικού νόµου (183(Ι) του 2004)
που προβλέπεται στον περί Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικό) Νόµο
(199(Ι) του 2007), αίρεται.
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