ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)
Προσθήκη νέου Κεφαλαίου 19 με τα Άρθρα 85Α και 85Β, σχετικά με την εφαρμογή
του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης κατά την Απόφαση ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ1/οικ.8786
(ΦΕΚ Β’ 646/14.5.2010):
«

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 85Α
Ορισμοί
1.

Εγγύηση Προέλευσης (ΕΠ) είναι το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, που εκδίδεται
από τον αρμόδιο Φορέα Έκδοσης και το οποίο πιστοποιεί την προέλευση ηλεκτρικής ενέργειας 1MWh που παράγεται από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ σε μια εγκατάσταση για ορισμένη χρονική περίοδο.

2.

Σκοπός των Εγγυήσεων Προέλευσης είναι η απόδειξη προς τον τελικό καταναλωτή του ποσοστού ή της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που περιλαμβάνεται στο ενεργειακό μείγμα ενός Προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας.

3.

Εγχεόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια είναι η ενέργεια που έχει παραχθεί σε μια εγκατάσταση, όπως αυτή μετράται σε μετρητή που βρίσκεται τοποθετημένος στο όριο
του Δικτύου ή του Συστήματος.

4.

Καθαρή Ηλεκτρική Ενέργεια είναι η Εγχεόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια, στην οποία
δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια που έχει εισαχθεί στην εγκατάσταση.

5.

Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα είναι η συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής
στην κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η οποία προκύπτει από το Μείγμα Παραγωγής
κατά την ίδια περίοδο μετά την εισαγωγή, εξαγωγή και ανάκληση Εγγυήσεων
Προέλευσης από τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους έως και τον Μάρτιο του
τρέχοντος έτους.

6.

Ενεργειακή πηγή είναι η πρωτογενής μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται από μία
εγκατάσταση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

7.

Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτή είναι η συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής
στην κάλυψη της κατανάλωσης των πελατών του εκάστοτε Προμηθευτή κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όπως υπολογίζεται βάσει του Υπολειπόμενου
Ενεργειακού Μείγματος και των Εγγυήσεων Προέλευσης που ανακλήθηκαν για
λογαριασμό του συγκεκριμένου Προμηθευτή.

Άρθρο 85Β
Διαχείριση Εγγυήσεων Προέλευσης και Υπολογισμός
Ενεργειακού Μείγματος
1.

Για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης, ο Λειτουργός της
Αγοράς λειτουργεί, συντηρεί και αναβαθμίζει Πληροφοριακό Σύστημα ΕΠ ενιαίο για όλους τους Φορείς Έκδοσης. Οι προδιαγραφές του ορίζονται από το
Λειτουργό της Αγοράς και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.

2.

Ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει ετησίως το Υπολειπόμενο Ενεργειακό
Μείγμα της χώρας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αντιστοιχούν σε αυτό
και το κοινοποιεί στους Προμηθευτές μέχρι τις 10 Ιουνίου κάθε έτους. Οι λεπτομέρειες του υπολογισμού του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος περιγράφονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3.

Ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει και κοινοποιεί σε κάθε Προμηθευτή έως
τις 10 Ιουνίου κάθε έτους το Ενεργειακό Μείγμα που αντιστοιχεί στον Προμηθευτή καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αντιστοιχούν σε αυτό. Οι
λεπτομέρειες του υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος έκαστου Προμηθευτή περιγράφονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

4.

Κάθε Προμηθευτής έχει τη δυνατότητα εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του ενεργειακού μείγματος που του αντιστοιχεί να εκφράσει
αιτιολογημένη αντίρρηση στους υπολογισμούς του Λειτουργού της Αγοράς. Ο
Λειτουργός της Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις κάθε Προμηθευτή, συντάσσει και υποβάλλει έκθεση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίστηκε
το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα και το Ενεργειακό Μείγμα για κάθε Προμηθευτή.

5.

Έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους ο Λειτουργός της Αγοράς αναρτά στην ιστοσελίδα του στοιχεία σχετικά με το μείγμα παραγωγής της χώρας, το υπολειπόμενο
ενεργειακό μείγμα και το ενεργειακό μείγμα κάθε Προμηθευτή καθώς και πληροφορίες για τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το προηγούμενο έτος.

6.

Προκειμένου ο Λειτουργός της Αγοράς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου:

Α) Οι αρμόδιοι Διαχειριστές, του Συστήματος, του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οφείλουν
να αποστέλλουν ετησίως και έως την 30η Μαρτίου στο Λειτουργό της Αγοράς
τα στοιχεία που αφορούν στην κατανάλωση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του προηγούμενου έτους, κατά τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Β) Οι Φορείς Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης οφείλουν να αποστέλλουν ετησίως και έως την 15η Απριλίου κάθε έτους στο Λειτουργό της Αγοράς, στοιχεία σχετικά με τις Εγγυήσεις Προέλευσης που ανακλήθηκαν προς εκπλήρωση του σκοπού τους, εισήχθησαν και εξήχθησαν από τη χώρα την περίοδο
από την 1η Απριλίου του προηγούμενου έτους έως και την 31η Μαρτίου του
τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα Μητρώα που τηρούν,
Γ) Λαμβάνει υπόψη στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, τα οποία δημοσιεύονται
με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως την 30η Απριλίου κάθε έτους.
»
Το υπάρχον Κεφάλαιο 19 αναριθμείται σε Κεφάλαιο 20.

