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Κ.Δ.Π. 466/2004

Αριθμός 466
Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Μητρώο Αδειών) Κανονισμοί του
2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, δυνάμει των
διατάξεων των άρθρων 20 και 97(2)(β) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Νόμου του 2003, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν
από αυτή δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 20 και 97(2)(β)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που
122(Ι) του 2003.

της παρέχουν τα άρθρα 20 και 97(2)(β) του περί Ρύθμισης της
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, εκδίδει τους ακόλουθους
Κανονισμούς

Συνοπτικός

1.

της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Μητρώο Αδειών) Κανονισμοί του

τίτλος.

Ερμηνεία.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ρύθμισης
2004.

2.

(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Νόμος» σημαίνει τον περί. Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
122(Ι)/2003.

122(Ι)του 2003

Νόμο του 2003 και περιλαμβάνει κάθε νόμο

που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά"

«τέλος παραχώρησης αντιγράφου» σημαίνει το τέλος, το οποίο
καταβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο για να του
παραχωρηθεί από τη ΡΑΕΚ αντίγραφο αποσπάσματος του
Μητρώου Αδειών σύμφωνα με τον Κανονισμό 7.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, χρησιμοποιούνται στους παρόντες
κανονισμούς και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά, σ' αυτούς
θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο
Νόμος.
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Αρμοδιότητα της

3.

(1) Η PAEK είναι αρμόδια και έχει τις συναφείς εξουσίες και

ΡΑΕΚ προς

υποχρεώσεις

για

τη

σύσταση,

διοίκηση

και

διαχείριση

σύσταση,

Μητρώου Αδειών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του

διοίκηση και

άρθρου 20 του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.

διαχείριση
Μητρώου
Αδειών.
(2) Ειδικότερα, η ΡΑΕΚ έχει σε σχέση με τη σύσταση,
διοίκηση και διαχείριση του Μητρώου Αδειών τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
(α)

την καταχώριση στο Μητρώο Αδειών όλων των
αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 34 του
Νόμου, και συγκεκριμένα των πιο κάτω -

(i)

άδειες

κατασκευής

σταθμού

παραγωγής

ηλεκτρισμού

(ii)

άδειες λειτουργίας σταθμού

και παραγωγής

ηλεκτρισμού,

(iii)

άδειες αυτοπαραγωγής ηλεκτρισμού,

(iν)

άδειες προμήθειας ηλεκτρισμού σε επιλέγοντες
καταναλωτές,

(ν)

άδειες προμήθειας ηλεκτρισμού σε μη επιλέγοντες
καταναλωτές,
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(vi)

άδεια

εκτέλεσης

των

αρμοδιοτήτων

του

Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα
με το άρθρο 59 του Νόμου,

(vii)

άδεια

εκτέλεσης

των

αρμοδιοτήτων

του

Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα
με το άρθρο 46 του Νόμου, ή

(viii)

άδεια εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του Ιδιοκτήτη
του Συστήματος Διανομής σύμφωνα με το άρθρο 52
του Νόμου,

(ix)

άδειες για την παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή,
αγορά,

μεταφορά,

διανομή,

προμήθεια

ή

αποθήκευση φυσικού αερίου,
(x)

εξουσιοδοτήσεις

για

την

κατασκευή

και

λειτουργία συστημάτων αγωγών φυσικού αερίου,
συμπεριλαμβανομένων των απευθείας αγωγών,

(β)

την καταχώρηση όλων των εξαιρέσεων από την κατοχή
άδειας που παραχωρήθηκαν δυνάμει του άρθρου 35 του
Νόμου'

(γ)

την

καταχώριση

μεταβιβάσεων

αδειών

σε

οποιοδήποτε πρόσωπο από κάτοχο άδειας, δυνάμει του
Νόμου και του άρθρου-Ι8 των περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004'
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(δ)

την καταχώρηση πληροφοριών ως προς την τροποποίηση
αδειών ή εξαιρέσεων'

(ε)

την καταχώρηση πληροφοριών ως προς την ανάκληση
αδειών ή εξαιρέσεων'

(στ)

την άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας,
που

κατά

την

εκάστοτε

κρατούσα

πρακτική

προσιδιάζει σε τήρηση μητρώου.

(2) Το Γραφείο της ΡΑΕΚ είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και
ομαλή λειτουργία του Μητρώου Αδειών.

Προστασία

4.

(1) Στο Μητρώο Αδειών καταγράφονται τα ονόματα και άλλα

προσωπικών

στοιχεία

των

αδειούχων

επιχειρήσεων

ηλεκτρισμού,

των

δεδομένων.

προσώπων που έχουν διοριστεί ως αντιπρόσωποι των εν λόγω
επιχειρήσεων καθώς και άλλων προσώπων τα οποία δυνατόν να
σχετίζονται με άδειες που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου και των
σχετικών Κανονισμών.'

138(Ι) του 2001

(2) Η τήρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με άδειες και
εξαιρέσεις σύμφωνα με το εδάφιο (1), θα γίνεται χωρίς

37(Ι) του 2003

επηρεασμό των διατάξεων των περί Επεξεργασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του
2001 και 2003.

Τόπος τήρησης
του Μητρώου

5.

Το Μητρώο Αδειών τηρείται στα υποστατικά του Γραφείου της
ΡΑΕΚ.

3862
Δημόσιο

6.

Το Μητρώο Αδειών αποτελεί Δημόσιο Αρχείο δυνάμει του περί
Κρατικού Αρχείου Νόμου του 1991.

Αρχείο.
208 του 1991

Τέλος
παραχώρησης
αντιγράφου.

7.

Το τέλος παραχώρησης αντιγράφου αποσπάσματος του Μητρώου
Αδειών δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 20 του Ί
Νόμου, είναι πενήντα λίρες Κύπρου για κάθε αντίγραφο και
εκατόν λίρες Κύπρου για την παραχώρηση κάθε αντιγράφου ολοκλήρου
του Μητρώου Αδειών.

Έναρξη της

Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία

ισχύος των

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

παρόντων
Κανονισμών

