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Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ για τα επόμενα πέντε Έτη (2023-2027)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της από 16.09.2022 συνάντησης που συγκάλεσε η ΡΑΕ με θέμα «Ετήσιος Προγραμματισμός
ΥΦΑ» και της συζήτησης που έλαβε χώρα, σχετικά με την τροποποίηση των Τελών και Χρεώσεων που
σχετίζονται με την μη πραγματοποίηση των εκφορτώσεων που έχουν περιληφθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα
Εκφορτώσεων ΥΦΑ και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:
•
η ανωτέρω αλλαγή, όπως γνωρίζετε, απαιτεί τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης
του ΕΣΦΑ, όπως ισχύει , καθώς οι Χρήστες ΥΦΑ που θα μετέχουν στις Ετήσιες Δημοπρασίες ΥΦΑ για τα Έτη
2023-2027, θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα τέλη/πρόστιμα σε περίπτωση ακύρωσης/
τροποποίησης προγραμματισμένης εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ
•
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ 232/20.09.2022 επιστολή του ΔΕΣΦΑ προτάθηκε ως ημερομηνία
έναρξης της Ετήσιας Δημοπρασίας ΥΦΑ για τα Έτη 2023-2027 η 3η Οκτωβρίου 2022
καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται καλούμε την Αρχή να εξετάσει την μετάθεση της ημερομηνίας
έναρξης της Ετήσιας Δημοπρασίας ΥΦΑ στην 17η Οκτωβρίου 2022.
Τέλος, σε αυτή τη περίπτωση, η σχετική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ περί τροποποίησης των προαναφερόμενων
Τελών και Χρεώσεων ΥΦΑ θα σας αποσταλεί εντός των επομένων ημερών.

Subject:

Annual LNG Planning for the next five Years (2023-2027)

Honorable Mr. President,
Further to the meeting convened by RAE on 16.09.2022 on the "Annual LNG Planning" and the relevant
discussion, regarding the modification of the Charges and Fines related to the non-realization of the
unloadings already included in the Annual LNG Unloading Plan, and considering that:
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- the above change, as you are aware, requires an amendment to the provisions of the NNGS Code, as in
force, as LNG Users participating in the Annual LNG Auctions for the Years 2023-2027, will need to know in
advance the charges/fines in case of cancellation/modification of scheduled unloading of an LNG Cargo
- according to DESFA’s letter No 232/20.09.2022, it was proposed as the start date of the Annual LNG Auction
for the years 2023-2027, the 3rd of October 2022.
as well as the procedures required, we invite the Authority to consider postponing the start date of the
Annual LNG Auction to 17 October 2022.
Finally, in this case, the relevant DESFA's proposal on the modification of the LNG Charges and Fines will be
submitted to the Authority you within the next few days.

………………………………………..
Με εκτίμηση /Kind Regards

Maria Rita Galli
Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια
Chief Executive Officer
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