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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ
Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 9 της πράξης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:
Επίσημη

«Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Εφημερίδα της

Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της

E.E. : L52, της
21.2.2004, σ.50.

συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της
οδηγίας 92/42/ΕΚ»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης της Αγοράς

τίτλος.

Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται

122(Ι) του 2003

μαζί με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του

239(Ι) του 2004

2003 έως 2005 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός

143(Ι) του 2005.

νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα διαβάζονται
μαζί ως οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003
έως 2006.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως :

του άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

(α) Με τη διαγραφή του όρου «συμπαραγωγή θερμότητας και
ηλεκτρισμού» και του ορισμού αυτού,
(β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«“μονάδα συμπαραγωγής” έχει την έννοια που αποδίδεται

174(I) του 2006.

στον

όρο

αυτό

από

τον

περί

της

Προώθησης

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο.

της
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“συμπαραγωγή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
αυτό από τον περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο. και
“συμπαραγωγή

υψηλής απόδοσης”

έχει την έννοια που

αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Προώθησης της
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο.».
Τροποποίηση

3.

του άρθρου 24

τροποποιείται ως ακολούθως:

του βασικού

Το

εδάφιο

(1)

του

άρθρου

24

του

βασικού

νόμου

νόμου.

(α)

με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (ι) αυτού, της
λέξης «και»,

(β)

με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ια) αυτού,
της τελείας με άνω τελεία, και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ια) αυτού,
των ακόλουθων νέων παραγράφων, αντίστοιχα:
(ιβ)

να ενθαρρύνει το σχεδιασμό μονάδων συμπαραγωγής
ώστε

να

ανταποκρίνονται

δικαιολογημένη
θερμότητας

ζήτηση
και

την

για

στην

οικονομικά

παραγωγή

αποφυγή

χρήσιμης

παραγωγής

περισσότερης θερμότητας από τη χρήσιμη.
(ιγ)

να ενθαρρύνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.».

Τροποποίηση

4.

του άρθρου 38

ακολούθως:

του βασικού

Το

άρθρο

38

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται

ως

νόμου.

(α)

με τη μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε
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εδάφιο (1), και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού,
του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(2) Κατά τη διαδικασία έκδοσης αδειών, τα κριτήρια και
οι κανόνες που ακολουθούνται είναι αντικειμενικοί,
διαφανείς και αμερόληπτοι και λαμβάνονται υπόψη οι
ιδιαιτερότητες

των

διαφόρων

τεχνολογιών

συμπαραγωγής.».
Τροποποίηση

5.

Το

εδάφιο

(1)

του

άρθρου

89

του

βασικού

νόμου

του άρθρου 89 τροποποιείται με τη διαγραφή στο τέλος αυτού των λέξεων
του

βασικού «θερμότητας και ηλεκτρισμού».

νόμου.

Αρ. Φακ.: 23.01.222.2006
ΚΧ/ΦΜ

