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Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 εκδί
δεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 

με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 199{I) του 2007 

ΝΟΜΟΣ ποΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓορΑΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ AEPIOV,NOMO 

Συνοπτικό .. 
τJτλος, 

Η Βουλή των Αντιπροσώπωl( ψηφΙζεl ως ακολ,ούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ωςο περl Ρύθμισης της 

Αγοράς Φυσlκού Αερίου (Τροποποιητικός) ,Νόμος του 2007 

183(1) του 2004' και θα διαβάζεται μαζΙμε τους περΙ Ρύθμισης της Αγοράς 

103(1) του 2006, Φυσlκού ΑερΙου Νόμους το'υ 2004 και 2006 (που στη 

συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βάσικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί'ως οι 

περl Ρύθμισης της Αγοράς Φυσlκού ΑερΙου Νόμοι του 2004 

μέχρι 2007, 

ΤροποποJηση του 2, Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

άρθρου 42 του 

βασικού νόμου, 

ακολούθως: 

(α) Η παράγραφος (α) του, εδαφΙου (1) αυτού 

τροποποlεΙται με τη διαγραφή απ' «υ!ή της φράσης 

"κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος 

Νόμου," (πρώτη και δεύτερη,γραμμή)' και 

(β) το εδάφιο '(2) του άρθρου 42 του βασικού νόμου 

τροποποιεΙται με την προσθήκη αμέσως μετά την 

παράγραφο (δ) αυτού, της ακόλουθης, νέας 

παραγράφου και της επιφύλαξης αυτής: 

"(ε) Σε περΙπτωση που το Υπουργlκό Συμβούλιο 

αποφασίσει την ανάθεση της εισαγωγής και 

διάθεσης του φυσικού αερίου στην Κυπριακή 

ΔημοκρατΙα σε μΙα μόνο επιχεΙρηση και τη 

δημιουργlα ενός χερσαίου τερματικού σταθμού 

ως του αποκλειστικού σταθμού για την 

παραλαβή, αποθήκευση και αεριοποΙηση του 

υγροποιημένου φυσικού αερΙου στην Κυπριακή, 



2001 

Δημοκρατία, η. εφcφμογlι των •. άρΘρων 8 έως· 

.14, 16(1), (2) και (3), 18,21,22(5) κάι (6), 23; 

27, 28, 31, 32 και 33 αναστέλλεται: 

Νοείται ότι, μέχρις ότου ληφΘεί απόφαση από το 

Υπουργικό Συμβούλ)ο η ΡΑΕΚ Θα ενεργεlκατά 

παρέκκλιση των πιο πάνω άρΘρων, απέχοντας από 

την έκδοση αδειών, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν Θα 

. τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η επίτευξη του σκοπού· της 

παρούσας παραγράφου.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Μιχαλάκη Καραολή, 1445 ΛευκωσΙα, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - ·www.mof.gov.cylgpo 
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς Ε1 ,00 - € 1 ,71 το καθένα 

Ετήσια συνδρομή: Ε40,00 - €68,34 


