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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.

Για

σκοπούς

περαιτέρω

εναρμόνισης

με

την

πράξη

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

Ε.Ε.: L 52,
21.02.2004,
σ. 50.

συμπαραγωγής
θερμότητα

στην

ενέργειας

βάσει

εσωτερική

της

αγορά

ζήτησης

για

χρήσιμη

ενέργειας

και

για

την

τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προώθησης της

τίτλος.

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικός)

174(Ι) του 2006.

Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Προώθησης της
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο (που στο εξής
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Προώθησης της
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμοι του 2006 και
2012.

Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου 2 του

την προσθήκη του ακόλουθου όρου και του ορισμού αυτού στην

βασικού νόμου.

κατάλληλη αλφαβητική σειρά:
«ηλεκτρονικό μητρώο» σημαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα,
διαθέσιμο στο διαδίκτυο, που χρησιμοποιείται για την έκδοση
και διαχείριση των εγγυήσεων προέλευσης, καθώς και την
παροχή

πληροφοριών

που

αφορούν

στις

εγγυήσεις
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προέλευσης·».
Τροποποίηση

3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (10) αυτού με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (10):
«(10)(α) Η εκδίδουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη
απόφασή της, να αρνηθεί την έκδοση εγγύησης
προέλευσης, εάν διαπιστώνει ότι τα πληροφοριακά
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση του
παραγωγού για έκδοση εγγύησης προέλευσης είναι
ελλιπή, ανακριβή, ψευδή ή παραπλανητικά.
(β) Η αρνητική απόφαση της εκδίδουσας αρχής
κοινοποιείται στη ΡΑΕΚ και στον αιτούντα παραγωγό,
ενημερώνοντάς τον για το δικαίωμά του να υποβάλει
ένσταση προς τη ΡΑΕΚ εναντίον της αρνητικής
απόφασης

της

εργάσιμων

εκδίδουσας

ημερών

από

αρχής,
την

εντός

επτά

επίδοση

της

απόφασης.»·
(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (11)
αυτού και την αναρίθμηση της παραγράφου (γ) αυτού σε
παράγραφο (β)·
(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (15) αυτού με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (15):
(15)(α) Η εκδίδουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη
απόφασή της να ανακαλεί ή τροποποιεί τις εγγυήσεις
προέλευσης που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, αν -
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(i)

έχει ζητηθεί εγγράφως από το δικαιούχο και η
εκδίδουσα αρχή συμφωνεί με το αίτημα·

(ii)

διαπιστωθεί από την εκδίδουσα αρχή ή την ΡΑΕΚ
ότι

χορηγήθηκε

με

βάση

λανθασμένα

ή

παραπλανητικά ή ανακριβή ή ψευδή στοιχεία·
(iii) η εκδίδουσα αρχή διαπιστώνει ότι ο παραγωγός
παραβιάζει

οποιουσδήποτε

όρους

ή

προϋποθέσεις του Νόμου ή παραβιάζει πρόνοιες
των

παρόντων

Κανονισμών

ή

σχετικών

Αποφάσεων της ΡΑΕΚ.
(β) Η εκδίδουσα αρχή ενημερώνει γραπτώς τον
παραγωγό για την πρόθεσή της να ανακαλέσει ή να
τροποποιήσει την εγγύηση προέλευσης που του έχει
παραχωρηθεί, παρέχοντας του ταυτόχρονα το δικαίωμα
να ακουσθεί εντός καθορισμένης ημερομηνίας πριν από τη
λήψη της τελικής απόφασης για ανάκληση ή τροποποίηση
της εγγύησης προέλευσης.
(γ) Οι ανακληθείσες ή τροποποιηθείσες εγγυήσεις
προέλευσης καταχωρούνται σε ειδικούς προς το σκοπό
αυτό λογαριασμούς του ηλεκτρονικού μητρώου.
(δ) (i) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε
περίπτωση που η εκδίδουσα αρχή αποφασίζει να
ανακαλέσει

ή

να

τροποποιήσει

μια

εγγύηση

προέλευσης, ενημερώνει άμεσα τον κάτοχο της
εγγύησης προέλευσης για την απόφασή της και για το
δικαίωμά του να προσφύγει σε περίπτωση ένστασης
ενώπιον της ΡΑΕΚ, καθορίζοντας την προθεσμία
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υποβολής των επτά εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης.
(ii) Η εκδίδουσα αρχή κοινοποιεί στη ΡΑΕΚ άμεσα την
απόφασή της για ανάκληση ή τροποποίηση της
εγγύησης προέλευσης.
(iii) Η γνωστοποίηση της απόφασης της εκδίδουσας
αρχής για ανάκληση ή τροποποίηση στον κάτοχο της
εγγύησης προέλευσης και στη ΡΑΕΚ γίνονται κατά
κανόνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
(ε) Η αναλυτική κατάσταση με τις ανακληθείσες ή
τροποποιηθείσες

εγγυήσεις

προέλευσης

και

τις

ημερομηνίες ανάκλησης ή τροποποίησής τους είναι
διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό μητρώο.
(στ)

Οι εγγυήσεις προέλευσης που έχουν ανακληθεί

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.
(γ) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (15) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (16) και την αναρίθμηση των
εδαφίων (16), (17) και (18) αυτού σε εδάφια (17), (18) και
(19), αντίστοιχα:
«(16)(α) Οι εγγυήσεις προέλευσης ακυρώνονται, όταν
χρησιμοποιηθούν ή όταν λήξει η διάρκεια ισχύος τους.
(β) Στην περίπτωση χρήσης εγγύησης προέλευσης
δεν επιτρέπεται η έκδοση νέων εγγυήσεων προέλευσης σε
αντικατάσταση των ακυρωθέντων.
(γ) Η ΡΑΕΚ, με απόφασή τη, καθορίζει τις περιπτώσεις
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και τους όρους χρήσης των εγγυήσεων προέλευσης που
συνεπάγονται την ακύρωσή τους.
(δ)

Οι

ακυρωθείσες

καταχωρούνται

σε

ειδικούς

εγγυήσεις
προς

το

προέλευσης
σκοπό

αυτό

λογαριασμούς του ηλεκτρονικού μητρώου.
(ε) Η εκδίδουσα αρχή κοινοποιεί στη ΡΑΕΚ άμεσα την
απόφασή της για την ακύρωση της εγγύησης προέλευσης
και οι εν λόγω γνωστοποιήσεις της απόφασής της
γίνονται, κατά κανόνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.».
Τροποποίηση

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται

του άρθρου 12

με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

του βασικού
νόμου.

«(1) Η εκδίδουσα αρχή τηρεί μητρώο στο οποίο (α) εγγράφονται οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής
απόδοσης για τις οποίες δύναται να εκδίδονται
εγγυήσεις προέλευσης·
(β) καταχωρούνται οι εγγυήσεις προέλευσης.».
Τροποποίηση

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 14

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) μέχρι (δ)
αυτού με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (α) μέχρι (δ):
«(α) ο

τύπος

και

το

περιεχόμενο

των

εγγυήσεων

προέλευσης·
(β) ο τρόπος λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου και
τα πληροφοριακά στοιχεία που συνοδεύουν την
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αίτηση για εγγραφή στο μητρώο και την αίτηση για
έκδοση εγγυήσεων προέλευσης·
(γ)

τα τέλη εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και τα τέλη
έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης·

(δ) οι

όροι,

οι

προϋποθέσεις

και

η

διαδικασία

τροποποίησης, ανάκλησης, μεταβίβασης ή έκδοσης
εγγυήσεων προέλευσης.»·και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ζ) αυτού,
της ακόλουθης νέας παραγράφου (η):
«(η)

τις

λεπτομέρειες

που

αφορούν

τη

διαδικασία

πιστοποίησης της εγκατάστασης από εκπρόσωπο της
εκδίδουσας αρχής, την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής
στο ηλεκτρονικό μητρώο, τη δημιουργία λογαριασμού της
εγκατάστασης

στο

ηλεκτρονικό

μητρώο

και

την

κοινοποίηση της απόφασης εγγραφής στο μητρώο στη
ΡΑΕΚ και στην αρμόδια αρχή.».
Αντικατάσταση

6. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο

του άρθρου 18

νέο άρθρο (18):

του βασικού
νόμου.

«Διοικητικό
πρόστιμο.

18.-(1) Η ΡΑΕΚ δύναται, αυτεπάγγελτα ή μετά από
υποβολή

παραπόνου,

να

εξετάσει

κατά

πόσο

πρόσωπο (α) παρέχει στην εκδίδουσα αρχή, για σκοπούς
έκδοσης

εγγύησης

παραπλανητικές,

ανακριβείς

προέλευσης,
ή

ψευδείς

πληροφορίες,
(β) αναγράφει

στο

πιστοποιητικό

έκδοσης
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εγγύησης

προέλευσης

οποιαδήποτε

πληροφορία η οποία είναι παραπλανητική,
ανακριβής ή ψευδής.
(2) Μετά την διεκπεραίωση της έρευνας που
αναφέρεται

στο

εδάφιο

(1),

η

ΡΑΕΚ

επιδίδει

ειδοποίηση στα πρόσωπα που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) με την οποία καθορίζει (α) την υποχρέωση ή τις υποχρεώσεις τις οποίες
εκ

πρώτης

όψεως

δυνατόν

να

παραβιάζονται· και
(β) την

προθεσμία

μέσα

στην

οποία

το

πρόσωπο αυτό δύναται να υποβάλει γραπτή
ένσταση μέσα σε τριάντα (30) ήμερες από
την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης.
(3) Η ΡΑΕΚ εξετάζει οποιεσδήποτε ενστάσεις
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του
εδαφίου (2).
(4) Κατά την εξέταση οποιασδήποτε ένστασης, η
ΡΑΕΚ

δύναται

αφού

διαπιστώσει

οποιαδήποτε

παραβίαση υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται στο
εδάφιο (1), να εκδώσει απόφαση με την οποία να
διατάσσει το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (2)
να επανορθώσει την παράβαση μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζει στην απόφασή
του.
(5)

Σε

περίπτωση

που

πρόσωπο

δεν

συμμορφώνεται με την απόφαση της ΡΑΕΚ, σύμφωνα
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με το εδάφιο (4), η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει στο
πρόσωπο

αυτό

διοικητικό

υπερβαίνει

τις

εκατόν

(€150.000)

και

σε

πρόστιμο

πενήντα

περίπτωση

που

χιλιάδες

δεν
ευρώ

επανάληψης

ή

συνέχισης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που
δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ
(€250.000).
Η αιτιολογημένη απόφαση της ΡΑΕΚ για

(6)
επιβολή

διοικητικού

προστίμου,

επιδίδεται

στο

πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ότι ευθύνεται για την
παράβαση.
(7)

Το πρόσωπο αυτό δύναται, αφού λάβει την

απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6),
να υποβάλει μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών
γραπτές προτάσεις από την ημερομηνία επίδοσης της
ειδοποίησης στη ΡΑΕΚ.
(8)

Το

ποσό

του

διοικητικού

προστίμου

εισπράττεται από τη ΡΑΕΚ, όταν περάσει άπρακτη η
προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου
Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75)
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής της για
επιβολή του διοικητικού προστίμου ή σε περίπτωση
που ασκήθηκε προσφυγή, μετά την έκδοση μη
ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.
(9) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά
τον

παρόντα

Νόμο

και

δυνάμει

Κανονισμών

επιβαλλομένων από τη ΡΑΕΚ διοικητικών προστίμων,
η ΡΑΕΚ λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το
οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη
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ΡΑΕΚ.
(10) Τα ποσά που εισπράττονται από τη ΡΑΕΚ από
την επιβολή διοικητικού προστίμου λογίζονται ως
έσοδα της ΡΑΕΚ.».
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Αρ. Φακ.: 23.01.053.007-2012
Κλ.Χ/ΕΜΧ

