Κ.Δ.Π. 375/2016

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ
ΜΕΡΟ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ
Αριθμός 4984

Παρασκεσή, 23 Δεκεμβρίοσ 2016

2471

Απιθμόρ 375
Oι πεπί Πποώθηζηρ και Δνθάππςνζηρ ηηρ Φπήζηρ ηυν Ανανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ (Καθοπιζμόρ Ύτοςρ
Τέλοςρ Καηανάλυζηρ) Κανονιζμοί ηος 2016, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος
άπθπος 44 (ζη) ηυν πεπί Πποώθηζηρ και Δνθάππςνζηρ ηηρ Φπήζηρ ηυν Ανανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ
Νόμυν ηος 2013 έυρ 2015, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή,
δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ
Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος,
Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010).
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΑΝΕΩΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2013 ΕΩ 2015
________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 44 (ζη)
112(I) ηνπ 2013
121(I) ηνπ 2015
157(I) ηνπ 2015.

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ άξζξνπ 44 ησλ πεξί Πξνώζεζεο θαη Ελζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ
Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο Νόκσλ ηνπ 2013 έσο 2015, εθδίδεη ηνπο πην θάησ
Καλνληζκνύο.

πλνπηηθόο ηίηινο.

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνώζεζεο θαη Ελζάξξπλζεο ηεο
Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο (Καζνξηζκόο Ύςνπο Σέινπο Καηαλάισζεο)
Καλνληζκνί ηνπ 2016.

Εξκελεία.

2.-(1) ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα-

122(Ι) ηνπ 2003
239(Ι) ηνπ 2004
143(Ι) ηνπ 2005
173(Ι) ηνπ 2006
92(Ι) ηνπ 2008
211(Ι) ηνπ 2012
206(Ι) ηνπ 2015.

«απηνπαξαγσγή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ Νόκνπ ηνπ 2003∙
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«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνώζεζεο θαη Ελζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ
Πεγώλ Ελέξγεηαο Νόκν ηνπ 2013∙
«πξνκεζεπηήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ηηο
άξζξνπ 2 ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ Νόκνπ ηνπ 2003∙

δηαηάμεηο ηνπ

(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο θαη δελ
εξκελεύνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο όξνπο απηνύο από ην
Νόκν.
Καζνξηζκόο ηνπ
ύςνπο ηνπ ηέινπο
θαηαλάισζεο θαη ηεο
εκεξνκελίαο έλαξμεο
ηεο επηβνιήο ηνπ.

ε

3-(1) Από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2017, ην ηέινο θαηαλάισζεο πνπ ζα ρξεώλεηαη θαη
αλαγξάθεηαη ζην ζρεηηθό ινγαξηαζκό ή ηηκνιόγην θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ
εθδίδεηαη θαη απνζηέιιεηαη πεξηνδηθά από ηνλ πξνκεζεπηή ζε θάζε θαηαλαισηή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη ζε θάζε πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζε απηνπαξαγσγή, είλαη 1,0 επξσζέλη
αλά θηινβαηώξα θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
(2) Οη επάισηνη θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, όπσο απηνί θαζνξίδνληαη από ην
Δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνύ, πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 93 θαη ηνπ
εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ Νόκνπ ηνπ 2003,
θαηαβάιινπλ 0,5 επξσζέλη αλά θηινβαηώξα θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

Επηζηξνθή πνζνύ
πνπ θαηαβιήζεθε
από ηνπο
παξαγσγνύο ΑΠΕ
ην 2015.

4. Σν πνζό ηνπ έθηαθηνπ πξάζηλνπ ηέινπο πνπ θαηαβιήζεθε ην 2015 από ηνπο παξαγσγνύο
ε
αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο πξνο ην Σακείν ζα ηνπο επηζηξαθεί κέρξη ηελ 31 Δεθεκβξίνπ
ηνπ 2019, ζε δόζεηο νη νπνίεο ζα θαζνξηζηνύλ από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ.

Δηάξθεηα ηεο ηζρύνο
ηνπ ηέινπο θαη ησλ
παξόλησλ
Καλνληζκώλ.

5.-(1) Σν ηέινο θαηαλάισζεο ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκό 3, επηβάιιεηαη κέρξη θαη
ε
ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2019.
(2) Οη παξόληεο Καλνληζκνί ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ
ε
Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο θαη κέρξη ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2019.

