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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006
Προοίμιο.

Για σκοπούς συμπλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

Επίσημη

«Οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Εφημερίδα της

Συμβουλίου

E.E.: L33,
4.2.2006, σ. 22.

18ης

της

Ιανουαρίου

2006,

περί

των

μέτρων

διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων
υποδομής»,
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 2008 και θα διαβάζεται

122(Ι) του 2003

μαζί με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του

239(Ι) του 2004

2003 έως 2006, (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως ο «βασικός

143(Ι) του 2005

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται

173(Ι) του 2006.

μαζί ως οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003
έως 2008.

Τροποποίηση του

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

άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «κράτος μέλος»
με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«<κράτος μέλος> σημαίνει κράτος που είναι μέλος της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

και/ή

συμβαλλόμενο

μέρος

στη

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία
γράφτηκε

στο

Οπόρτο

την

2α

Μαΐου

1992,

και

προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4180, 29/10/2008

92(I)/2008
2

στις Βρυξέλλες την 17 Μαΐου 1993 και όπως η Συμφωνία
αυτής περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται∙», και
(β)

με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών:
«<ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό> σημαίνει την
ικανότητα ενός συστήματος ηλεκτρισμού να εφοδιάζει τους
τελικούς καταναλωτές με ηλεκτρισμό όπως προβλέπεται στον
παρόντα Νόμο∙
<ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης> σημαίνει την
κάλυψη της προβλέψιμης ζήτησης ηλεκτρισμού από τους
καταναλωτές χωρίς να είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα
περιορισμού της κατανάλωσης∙
<λειτουργική

ασφάλεια

δικτύου>

σημαίνει

τη

συνεχή

λειτουργία του δικτύου μεταφοράς και, όπου αρμόζει, του
δικτύου διανομής υπό προβλέψιμες συνθήκες∙
<Οδηγία 2005/89/ΕΚ> σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006
περί των μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό
και

περί

επενδύσεων

υποδομής,

όπως

εκάστοτε

τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙».
Τροποποίηση του

3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με

άρθρου 24 του

την προσθήκη, στο τέλος αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

βασικού νόμου.

«Η εν λόγω έκθεση καλύπτει τη συνολική επάρκεια του
συστήματος ηλεκτρισμού να ικανοποιήσει την παρούσα και
μελλοντική

ζήτηση

ακόλουθων στοιχείων:

ηλεκτρισμού

περιλαμβανομένων

των
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(α) λειτουργική ασφάλεια δικτύων∙
(β) προβλεπόμενη εξισορρόπηση ζήτησης και προσφοράς
για την επόμενη πενταετία∙ και
(γ) προοπτικές ασφάλειας παροχής ηλεκτρισμού για χρονικό
διάστημα μεταξύ πέντε και δεκαπέντε ετών από την
ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.».
Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

άρθρου 25 του

αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (5)

βασικού νόμου.

και (6), αντίστοιχα:
«(5) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (γ) και
(στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 και των παραγράφων (δ)
και (στ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η ΡΑΕΚ
καθορίζει μέτρα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό προκειμένου να
διευκολύνει ένα σταθερό επενδυτικό κλίμα.

Κατά την

εφαρμογή των μέτρων, η ΡΑΕΚ λαμβάνει υπόψη τα
ακόλουθα:
(α) Τη σημασία που έχει η εξασφάλιση του συνεχούς
εφοδιασμού με ηλεκτρισμό∙
(β) τη

σημασία

ενός

διαφανούς

και

σταθερού

ρυθμιστικού πλαισίου∙
(γ) την

εσωτερική

αγορά

και

τις

δυνατότητες

διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της
ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρισμό∙
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(δ) το επίπεδο λειτουργικότητας των δικτύων∙
(ε) τη σημασία εξασφάλισης της ορθής εφαρμογής
του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της

33(Ι) του 2003
234Α(Ι) του 2004

Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της

139(Ι) του 2005

Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου και του περί της

162(Ι) του 2006

Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και

43(Ι) του 2007.

Θερμότητας Νόμου, καθόσον οι διατάξεις τους

174(Ι) του 2006.

σχετίζονται

με

την

ασφάλεια

παροχής

εξασφαλιστεί

επαρκής

ηλεκτρισμού∙
(στ) την

ανάγκη

αποθεματική

να

δυναμικότητα

παραγωγής

για

σταθερή χρήση∙ και
(ζ)

την ανάγκη καθιέρωσης ευέλικτης αγοράς.

(6) Κατά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο
εδάφιο (5), η ΡΑΕΚ λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα ακόλουθα:
(α) Το βαθμό διαφοροποίησης στην παραγωγή
ηλεκτρισμού∙
(β) τη σημασία της μείωσης των μακροπρόθεσμων
συνεπειών που έχει η αύξηση της ζήτησης για
ηλεκτρισμό∙
(γ) τη σημασία της ενθάρρυνσης της ενεργειακής
αποτελεσματικότητας και της υιοθέτησης νέων
τεχνολογιών, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της
ζήτησης, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη
διανομή ενέργειας∙ και
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(δ) τη σημασία της κατάργησης των διοικητικών
φραγμών για τις επενδύσεις σε υποδομές και τη
δυναμικότητα παραγωγής.».

Ph.Hadj./vm(23.01.049.101.2008vm-rythmisi agoras Hlektrismou)
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