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Κ.Δ.Π. 448/2015

Αριθμός 448
Ο ΠΕΡΘ ΡΤΘΜΘΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΣΡΘΜΟΤ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟΘ 122(Θ) ΣΟΤ 2003, 239(Θ) ΣΟΤ 2004, 143(Θ) ΣΟΤ 2005, 173(Θ) ΣΟΤ 2006, 92(Θ) ΣΟΤ 2008, 211(Θ) ΣΟΤ 2012)
ΡΤΘΜΘΣΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 04/2015
ΣΕΛΟ ΔΜΚ (ΔΘΑΣΘΜΗΗ Δ-ΔΜ) ΓΘΑ ΣΟ ΕΣΟ 2015
Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Ελέξγεηαο Κύπξνπ (ΡΑΕΚ), κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Κύπξνπ (ΔΜΚ) θαη αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνπλ ηα άξζξα 26(1), 31 θαη 32 ησλ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Αγνξάο
Ηιεθηξηζκνύ Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2012, σο επίζεο θαη ε Κ.Δ.Π. 208/2015 «Δήισζε Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο θαη
Μεζνδνινγία Δηαηηκήζεσλ Ηιεθηξηζκνύ», Ρπζκηζηηθή Απόθαζε Αξ. 02/2015, εθδίδεη ηελ παξνύζα Ρπζκηζηηθή Απόθαζε
αλαθνξηθά κε ην ηέινο ΔΜΚ (Δηαηίκεζε Δ-ΔΜ) γηα ην έηνο 2015.
Η ΡΑΕΚ αθνύ έιαβε, κεηαμύ άιισλ, ππόςε:


Σηο πξόλνηεο ησλ Πεξί Ρύζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2012, θαη ζπγθεθξηκέλα:
-

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 θαη 25, πνπ πξνλννύλ ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο, θαζήθνληα θαη εμνπζίεο ηεο ΡΑΕΚ
ζηνλ ηνκέα ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ,

-

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26(1)(α), πνπ πξνλνεί όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηώλ ηεο, ε ΡΑΕΚ δύλαηαη λα ιακβάλεη Ρπζκηζηηθέο Απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο λα
θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ξπζκίδεη ηελ Αγνξά Ηιεθηξηζκνύ θαη πνηνη από ηνπο θαηόρνπο αδεηώλ ζα
δεζκεύνληαη από κηα ηέηνηα Ρπζκηζηηθή Απόθαζε,

-

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26(2)(β), πνπ πξνλνεί όηη ε ΡΑΕΚ πξνηνύ ιάβεη νπνηαδήπνηε Ρπζκηζηηθή Απόθαζε
δεκνζηεύεη πξνζρέδην ηεο Ρπζκηζηηθήο Απόθαζήο ηεο κε ην νπνίν θαιεί ηνπο θαηόρνπο αδεηώλ, αηηεηέο αδεηώλ
ή άιια ελδηαθεξόκελα πξόζσπα λα ππνβάινπλ ζρόιηα,



Σηο πξόλνηεο ησλ εθδνζέλησλ Καλνληζκώλ πνπ απνξξένπλ από ηνπο πεξί Ρύζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ
Νόκνπο ηνπ 2003 έσο 2012, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Π. 208/2015 «Δήισζε Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο
θαη Μεζνδνινγία Δηαηηκήζεσλ Ηιεθηξηζκνύ», Ρπζκηζηηθή Απόθαζε Αξ. 02/2015, ζηελ νπνία νξίδεηαη, κεηαμύ
άιισλ, ε Δηαηίκεζε Δ:ΔΜ πνπ επηηξέπεη ηελ αλάθηεζε ησλ δαπαλώλ ηνπ ΔΜΚ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην θόζηνο
πνπ επηβαξύλεηαη ν ΔΜΚ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Κύπξνπ.



Σηο πξόλνηεο ησλ πξνεγνύκελσλ Ρπζκηζηηθώλ Απνθάζεσλ ηεο ΡΑΕΚ ζρεηηθά κε ην ππό αλαθνξά ζέκα γηα ην ηέινο
ηνπ ΔΜΚ, κε ηειεπηαία ηε Ρπζκηζηηθή Απόθαζε Αξ. 02/2013, κε ηελ νπνία ε ΡΑΕΚ απνθάζηζε θαη ελέθξηλε ην
ηέινο ηνπ ΔΜΚ ζηα 0,11 €c/kWh γηα ην 2014.



Σελ εηζήγεζε ηνπ ΔΜΚ πνπ ππνβιήζεθε ζηε ΡΑΕΚ ζηηο 10 Απγνύζηνπ 2015 κέζσ ζρεηηθήο ηνπ επηζηνιήο, γηα λα
παξακείλεη ην ηέινο ΔΜΚ (Δ-ΔΜ: Δηαηίκεζε γηα ηηο δαπάλεο ηνπ ΔΜΚ) ζηα 0,11 €c/kWh όπσο ίζρπζε θαη γηα ην
2014 ζύκθσλα κε ηε Ρπζκηζηηθή Απόθαζε Αξ. 02/2013.

Καζώο επίζεο:


Σν Πξνζρέδην Ρπζκηζηηθήο Απόθαζεο πνπ έθδσζε ε ΡΑΕΚ ζρεηηθά κε ην ππό αλαθνξά ζέκα, ην νπνίν
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΕΚ, ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο
Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζηηο 23 Οθησβξίνπ 2015, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηέζεθε ζε δηαβνύιεπζε θαη θιήζεθαλ
νη θάηνρνη Αδεηώλ, αηηεηέο Αδεηώλ θαη άιια ελδηαθεξόκελα πξόζσπα λα ππνβάινπλ ζρόιηα, ελζηάζεηο ή/θαη
παξαζηάζεηο εληόο 30 εκεξώλ (ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 23 Ννεκβξίνπ 2015) από ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο.



Δελ ππνβιήζεθαλ, θαηά ηελ πην πάλσ δηαβνύιεπζε, νπνηνδήπνηε ζρόιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο.

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΝ θαη ΕΓΚΡΘΝΟΤΝ ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΜΚ, ήηνη ην ηέινο ΔΜΚ γηα ην 2015 θαη εληεύζελ έσο όηνπ ηύρεη
αλαζεώξεζεο (Δ-ΔΜ: Δηαηίκεζε γηα ηηο δαπάλεο ηνπ ΔΜΚ) λα παξακείλεη ζηα 0,11 €c/kWh όπσο ίζρπζε θαη γηα ην
2014.

