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Ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε
το Αρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 239(Ι) του 2004
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003
Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε
τίτλο—
«Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-·
λίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας
96/92/ ΕΚ» (ΕΕ L 176 της 15,7.2ΟΟ3, σ. 37),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού
(Τροποποιητικός) Νόµος του 2004 και θα διαβάζεται µαζί µε τον περί
Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο του 2003 (που στο εξής θα αναφέρεται
ως «ο βασικός νόµος») και ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος θα αναφέρονται
µαζί ως οι περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµοι του 2003 και 2004.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «αιτητής» µε τον ακόλουθο
νέο ορισµό:
«'αιτητής' σηµαίνει πρόσωπο, το οποίο υποβάλλει αίτηση για
χορήγηση άδειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 »,
(β) µε την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «απευθείας γραµµή» µε τον
ακόλουθο νέο ορισµό:
«"απευθείας γραµµή" σηµαίνει γραµµή ηλεκτρικής ενέργεια, η
οποία συνδέει—
(α) µια αποµονωµένη µονάδα παραγωγής µε έναν αποµονωµένο
πελάτη· ή
(β) έναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και µια επιχείρηση
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προµηθεύει απευθείας
τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις και επιλέγοντες
καταναλωτές»,
(γ) µε την ένθεση, στον ορισµό του όρου «διανοµή», αµέσως µετά τις λέξεις
«µεταξύ υποσταθµών» (έκτη γραµµή), κόµµατος καθώς και των λέξεων «µη
συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας»,
(δ) µε την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «διασύνδεση» µε τον ακόλουθο
νέο ορισµό:
«'διασύνδεση' σηµαίνει εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για τη
διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων»,
(ε) µε την κατάργηση του όρου «∆ιευθυντής Συστήµατος Μεταφοράς» και του
ορισµού αυτού,
(στ) µε την αντικατάσταση, στον ορισµό του όρου «επικουρική υπηρεσία», της
λέξης «ηλεκτρισµού» (δεύτερη γραµµή) µε τις λέξεις «ηλεκτρικής
ενέργειας»,

Προοίµιο
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(ζ) µε την αντικατάσταση, στον ορισµό του όρου «Λογαριασµός
∆ΣΜ», των λέξεων «∆ιευθυντής Συστήµατος Μεταφοράς» (δεύτερη και
τρίτη γραµµή) µε τις λέξεις «∆ιευθυντής ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς»,
(η) µε την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων
νέων όρων και των ορισµών αυτών:
«'ασφάλεια' σηµαίνει τόσο την ασφάλεια του εφοδιασµού και της
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και την τεχνική ασφάλεια,
'∆ιευθυντής ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς' σηµαίνει το
φυσικό πρόσωπο, το οποίο διορίζεται ως ∆ιευθυντής του
∆ιαχειριστή Συστήµατός Μεταφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (2) του άρθρου 57,
'ενεργειακή αποδοτικότητα' ή 'διαχείριση της ζήτησης' σηµαίνει
τη συνολική ή ολοκληρωµένη προσέγγιση, στόχος της οποίας είναι
να επηρεάσει την ποσότητα και το χρονικό προγραµµατισµό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µε σκοπό τη µείωση της
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και των φορτίων αιχµής,
δίνοντας το προβάδισµα στις επενδύσεις για µέτρα ενεργειακής
αποδοτικότητας ή άλλα µέτρα όπως οι συµβάσεις προµήθειας µε
δικαίωµα διακοπής, έναντι των επενδύσεων για την αύξηση του
δυναµικού παραγωγής, εάν οι πρώτες από τις προαναφερόµενες
επενδύσεις αποτελούν την αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη
εναλλακτική λύση, λαµβανοµένων υπόψη
του θετικού
περιβαλλοντικού
αντίκτυπου
που
προκύπτει
από
τη µειωµένη
Τροποποίηση
κατανάλωση
ενέργειας
και
των
συναφών».
του άρθρου 24
του βασικού
3. Το άρθρο 24 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:
νόµου.
(α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού,
της λέξης «διευκολύνει» (πρώτη γραµµή), µε τη λέξη «διασφαλίζει» και
µε την ένθεση, αµέσως πριν τη λέξη «ανταγωνισµό» (δεύτερη γραµµή),
της λέξης «ουσιαστικό»,
(β) µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):
«(4) Η ΡΑΕΚ δηµοσιεύει κάθε 2 χρόνια, το αργότερο µέχρι την
31 Ιουλίου, έκθεση, στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις της
από την παρακολούθηση των θεµάτων ασφάλειας του εφοδιασµού,
καθώς επίσης και οποιαδήποτε µέτρα έχουν ληφθεί ή προβλέπεται
να ληφθούν για την αντιµετώπιση τους και διαβιβάζει την εν λόγω
Αντικατάσταση
έκθεση στην Επιτροπή».
του άρθρου 35
του βασικού
4. Το άρθρο 35 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
νόµου.
άρθρο:
35.—(1)
Η ΡΑΕΚ δύναται να παρέχει εξαίρεση από την
«Παροχή
εξαιρέσεων.
υποχρέωση
κατοχής άδειας για τις δραστηριότητες που
αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του
άρθρου 34, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως ήθελε
καθορίσει.
(2) Εξαίρεση δύναται να παρασχεθεί για—:
(α) Αυτοπαραγωγή ηλεκτρισµού ισχύος µέχρι 1MW από
οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα µιας ειδικής κατηγορίας,
(β) παραγωγή ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας ισχύος µέχρι 5MW, ή
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(γ) προµήθεια ηλεκτρισµού από συγκεκριµένο πρόσωπο, η ολική
ισχύς της οποίας δεν υπερβαίνει το 0,5ΜW για κάθε σταθµό
παραγωγής.
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να ασκήσει µια ή περισσότερες
από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) µέχρι (γ) του
εδαφίου (3) υποβάλλει αίτηση για παροχή εξαίρεσης στη ΡΑΕΚ, σε τύπο που
καθορίζει η ΡΑΕΚ.
(4) Οι εξαιρέσεις που παραχωρούνται δυνάµει του παρόντος άρθρου
καταχωρούνται στο Μητρώο.
(5) Οι διατάξεις του άρθρου 16 εφαρµόζονται αναλόγως.
(6) Εξαίρεση, η οποία δεν έχει προηγουµένως ανακληθεί σύµφωνα µε
οποιοδήποτε όρο περιέχεται σ' αυτή, συνεχίζει να ισχύει για τη χρονική
περίοδο που καθορίζεται στην εξαίρεση».
5. Το άρθρο 37 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη µετατροπή του υφισταµένου κείµενου αυτού σε εδάφιο (1), και
(β) µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου
εδαφίου (2):
«(2) Πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση κατά τα διαλαµβανόµενα στο
εδάφιο (1) µόνο εφόσον—
(α) Εάν είναι φυσικό πρόσωπο, είναι πολίτης κράτους µέλους και διαµένει σε
κράτος µέλος,
(β) εάν είναι νοµικό πρόσωπο, είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος, και σε
περίπτωση εταιρείας έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους
µέλους και έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την
κύρια εγκατάσταση της εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας».
6. Το άρθρο 57 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την κατάργηση του
τροποποίηση εδαφίου (2)(β) αυτού.
7. Το άρθρο 61 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού µε την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(γ) τη διερεύνηση και προώθηση οποιασδήποτε προοπτικής για τη διασύνδεση
του συστήµατος µεταφοράς µε άλλα συστήµατα, µετά από οδηγίες του
Υπουργού».
8. Το εδάφιο (5) του άρθρου 62 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της λέξης «λαµβάνεται» (πρώτη γραµµή) µε τη
λέξη «λαµβάνονται»,
(β) µε την αντικατάσταση των παραγράφων (γ) και (δ) αυτού µε τις
ακόλουθες νέες παραγράφους, αντίστοιχα:
«(γ) οι διασυνδέσεις ή ευκαιρίες για διασυνδέσεις µε άλλα συστήµατα
µεταφοράς και διανοµής, οι οποίες διερευνήθηκαν µετά από οδηγίες του
Υπουργού κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 61(1)(γ)· και
(δ) οι αναπτυξιακοί στόχοι σε συνολική και περιφερειακή βάση στη
∆ηµοκρατία».
9. Το άρθρο 76 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση της
παραγράφου (η) του εδαφίου (2) αυτού µε την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(η) της ΡΑΕΚ ή του Γραφείου της ΡΑΕΚ».

Τροποποίηση
του άρθρου 37
του βασικού
Νόµου.

Τροποποίηση
του άρθρου 57
του βασικού
Νόµου.
Τροποποίηση
του άρθρου 61
του βασικού
νόµου.
Τροποποίηση
του άρθρου 62
του βασικού
νόµου.

Τροποποίηση
του άρθρου 76
του βασικού
νόµου.
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Τροποποίηση
του άρθρου 81
του βασικού
νόµου.
Τροποποίηση
του άρθρου 86
του βασικού
νόµου.

Αντικατάσταση
του άρθρου 88
του βασικού
νόµου.
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10. Το άρθρο 81 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση
της παραγράφου (η) του εδαφίου (3) αυτού µε την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(η) της ΡΑΕΚ ή του Γραφείου της ΡΑΕΚ».
11. Το εδάφιο (3) του άρθρου 86 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3)(α) Όταν υπάρχει πρόθεση για σύνδεση απευθείας γραµµής µε το σύστηµα µεταφοράς ή διανοµής αφού πρώτα εξεταστούν οι τεχνικές προδιαγραφές και εγκριθούν από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή τον
Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής, αντίστοιχα, η ΡΑΕΚ δίνει οδηγίες στον
ιδιοκτήτη της απευθείας γραµµής που κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το εδάφιο (1), να µεταβιβάσει την κυριότητα της απευθείας γραµµής στον Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς ή στον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής, σύµφωνα µε τέτοιους όρους, συµπεριλαµβανοµένων και όρων για αποζηµίωση,
όπως δύναται να συµφωνηθούν µεταξύ του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς, του Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής και του ιδιοκτήτη της απευθείας γραµµής.
(β) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η ανωτέρω αναφερόµενη συµφωνία µεταξύ του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς και του Ιδιοκτήτη Συστήµατος τότε αποφασίζει η ΡΑΕΚ».
12. Το άρθρο 88 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρο:
88. Ο Υπουργός δύναται, µε απόφαση του που δηµοσιεύεται
«Υπηρεσίες
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να δίδει οδηγίες στη
∆ηµόσιας
Ωφέλειας.
ΡΑΕΚ, να επιβάλλει, µε την έκδοση ρυθµιστικής απόφασης της ή
εφόσον κρίνεται αναγκαίο µε την έκδοση Κανονισµών, σε οποιοδήποτε κάτοχο άδειας, Υποχρεώσεις ∆ηµόσιας Ωφέλειας, οι
οποίες δυνατό να περιλαµβάνουν υποχρεώσεις αναφορικά µε·
(α) Τη διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας·
(β) την κανονικότητα, ποιότητα και τιµή της παροχής ηλεκτρισµού·
(γ) την προστασία του περιβάλλοντος·
(δ) την ενεργειακή αποδοτικότητα και
(ε) την προστασία του κλίµατος».

