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Αρ. 4678, 18.12.2018
Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 145(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2017
Προοίμιο.

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με το άρθρο 3(3) και το άρθρο 37(12) της πράξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Επίσημη
Εφημερίδα
της E.E.:
L 211, 14.8.2009,
σ.55.

«Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την
κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ»,

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
122(Ι) του 2003
239(Ι) του 2004
143(Ι) του 2005
173(Ι) του 2006
92(Ι) του 2008
211(Ι) του 2012
206(Ι) του 2015
18(Ι) του 2017.

1. Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ρύθμισης
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 μέχρι 2018.

Τροποποίηση του
άρθρου 25 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το
εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4Α):
«(4A) Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα ένστασης σχετικά με απόφαση ή ρυθμιστική
απόφαση για μεθοδολογία που λήφθηκε σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή, όταν σύμφωνα με
το άρθρο 15 η ΡΑΕΚ έχει υποχρέωση διαβούλευσης σχετικά με τα προτεινόμενα τιμολόγια ή
μεθοδολογίες, δύναται να υποβάλει ένσταση στη ΡΑΕΚ για επανεξέταση το αργότερο εντός 2
μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης ή της ρυθμιστικής απόφασης ή του προσχεδίου
απόφασης ή ρυθμιστικής απόφασης:
Νοείται ότι, η εν λόγω ένσταση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα:
Νοείται περαιτέρω ότι, η διαδικασία υποβολής ένστασης στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το παρόν
εδάφιο καθορίζεται και δημοσιοποιείται από τη ΡΑΕΚ.».

Τροποποίηση
του άρθρου 106
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 106 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«106.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 91(1)(α), η ΡΑΕΚ καθορίζει, με απόφαση
ή/και ρυθμιστική απόφασή της, τα ακόλουθα:
(α) Τον ύστατο προμηθευτή για ορισμένη περίοδο.
(β) Το μηχανισμό και τα κριτήρια επιλογής του ύστατου προμηθευτή, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του παρόντος Νόμου τα οποία είναι αποτελεσματικά, αντικειμενικά, διαφανή,
αμερόληπτα και δεν εξαιρούν εκ των προτέρων κανένα κάτοχο άδειας προμήθειας από
του να καθοριστεί ως ύστατος προμηθευτής.
(γ) Τη μεθοδολογία καθορισμού των τιμών στις οποίες οι καταναλωτές θα απολαύουν του
δικαιώματος καθολικής υπηρεσίας.
(2) Η ΡΑΕΚ κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αποφάσεις ή/και ρυθμιστικές
αποφάσεις της που εκδίδει δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), καθώς και κάθε
τροποποίηση αυτών.».

