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Ν. 148(Ι)/2003

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 3758, 3.10.2003

Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του
Συντάγµατος.
Αριθµός 148(I) του 2003
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Για σκοπούς θέσπισης συστήµατος ελέγχου της ποιότητας των πετρελαιοειδών και καυσίµων ώστε να
συνάδουν µε τις προδιαγραφές, που εκάστοτε καθορίζονται µε πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
καθώς και µε·άλλες προδιαγραφές πρόσθετες προς εκείνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και
τίτλος. Καυσίµων Νόµοι του 2003 έως 2015.
40(Ι) του 2007
12(Ι) του 2009
111(Ι) του 2013
37(Ι) του 2015.
Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων» σηµαίνει την άδεια που χορηγείται, σύµφωνα µε

187(I) του 2002. το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας Νόµου του 2002·

2 του 12(Ι) του «απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί
2009. Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόµου˙
215(Ι) του 2002
196(Ι) του 2004
162(Ι) του 2005
17(Ι) του 2006.
2(α) του 40(Ι) του «αποθήκη» σηµαίνει οποιαδήποτε δεξαµενή αποθήκευσης πετρελαιοειδών και
2007. καυσίµων και περιλαµβάνει τις δεξαµενές των οχηµάτων µεταφοράς πετρελαιοειδών

και καυσίµων, τις δεξαµενές πετρελαιοειδών και καυσίµων πλοίων και οποιαδήποτε
άλλη δεξαµενή για αποθήκευση πετρελαιοειδών και καυσίµων·
2(γ) του 37(Ι) «αποκλειστική οικονοµική ζώνη της ∆ηµοκρατίας» σηµαίνει την αποκλειστική
του 2015. οικονοµική ζώνη της ∆ηµοκρατίας, όπως καθορίζεται στον περί της Αποκλειστικής

Οικονοµικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή

64(Ι) του 2004 αντικαθίσταται·
97(Ι) του 2014.

2(β) του 111(Ι) «αρµόδια αρχή» σηµαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας·
του 2013.

«αρχείο µεθόδων» σηµαίνει το φάκελο του Υπουργείου που φέρει τον τίτλο: «Μέθοδοι
∆οκιµασίας και Μέθοδοι ∆ειγµατοληψίας»·
«αρχείο προδιαγραφών» σηµαίνει το φάκελο του Υπουργείου που·φέρει τον τίτλο:
«Προδιαγραφές Πετρελαιοειδών και Καυσίµων»·
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2(γ) του 37(Ι) «Αρχή Λιµένων Κύπρου» σηµαίνει την Αρχή Λιµένων Κύπρου, η οποία καθιδρύεται
του 2015. σύµφωνα µε το άρθρο 4 του περί της Αρχής Λιµένων Κύπρου Νόµου, όπως αυτός
38 του 1973 εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
59 του 1977
28 του 1979
195 του1986
20 του 1987
62 του 1987
207 του 1988
229 του 1989
59(Ι) του 1992
51(Ι) του 1993
2(Ι) του 1997
136(Ι) του 2002
134(Ι) του 2004
164(Ι) του 2004
38(Ι) του 2006
155(Ι) του 2007
86(Ι) του 2008
94(Ι) του 2008
71(Ι) του 2011.

«Αρχιεπιθεωρητής» σηµαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που ορίζεται µε βάση τις διατάξεις
του εδαφίου (2), του άρθρου 6·
Κεφ. 285. «αστυνοµικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί
26 του 1959 Αστυνοµίας Νόµου·
19 του 1960
21 του 1964
29 του 1966
59 του 1966
53 του 1968
43 του1972
78 του 1986
18 του 1987
69 του 1987
248 του 1988
27 του 1989
227 του 1989
42 του 1990
99 του 1990
192 του 1991
36(I) του 1992
8(I) του 1993
64(I)του 1996
94(I) του 1998
112(I) του 1999
36(I) του 2002
68(I) του 2003.
2(α) του 37(Ι) του «βαρύ µαζούτ» (heavy fuel oil) σηµαίνει2015.

(i) κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουµένων των καυσίµων
πλοίων, το οποίο υπάγεται σε κωδικό ΣΟ από 2710 19 51 έως 2710 19 68, 2710 20
31, 2710 20 35, 2710 20 39, ή
(ii) κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου, εκτός από το πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης και τα καύσιµα πλοίων, το οποίο, λόγω των ορίων απόσταξής
του, υπάγεται στην κατηγορία των βαρέων ελαίων που προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα και του οποίου λιγότερο από εξήντα πέντε επί τοις
εκατό (65%) κατ’ όγκο (περιλαµβανοµένων των απωλειών) αποστάζει σε
θερµοκρασία 250°C, µε τη µέθοδο ASTM D86. Εάν η απόσταξη δεν µπορεί να
προσδιοριστεί µε τη µέθοδο ASTM D86, το πετρελαϊκό προϊόν κατατάσσεται επίσης
στην κατηγορία του βαρέως µαζούτ·
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«βενζίνη» σηµαίνει οποιοδήποτε πτητικό πετρελαιοειδές, προοριζόµενο για τη
λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης, µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη για την
προώθηση των µηχανοκινήτων οχηµάτων και το οποίο εµπίπτει στους κωδικούς Σ.Ο.
2710 11 4100, 2710 11 4500, 2710 11 4900, 2710 11 5100, 2710 11 5900·
2(β) του 111(Ι) «βιοκαύσιµα» σηµαίνει υγρά ή αέρια καύσιµα µεταφορών τα οποία παράγονται από
του 2013. βιοµάζα·
2(β) του 111(Ι) «βιοµάζα» σηµαίνει το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και
του 2013. καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συµπεριλαµβανοµένων των

φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκοµία και τις συναφείς βιοµηχανίες,
συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το
βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των βιοµηχανικών και των οικιακών αποβλήτων·
2(β) του 111(Ι) «βιορευστά» σηµαίνει τα υγρά καύσιµα για ενεργειακούς σκοπούς, εκτός από
του 2013. µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρµανσης και

της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιοµάζα·
2(β) του 40(Ι) του «δεξαµενές πετρελαιοειδών και καυσίµων πλοίων» σηµαίνει τις αποθήκες πλοίων που
2007. περιέχουν πετρελαιοειδή και καύσιµα που προορίζονται για καύση επί των πλοίων·

«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία·
2(β) του 40(Ι) του «∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός» σηµαίνει το ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό, ο
2007. οποίος ιδρύθηκε µε τη Σύµβαση περί του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού, η οποία

υπογράφηκε στη Γενεύη στις 6 Μαρτίου του 1948·
«∆ικαστήριο» σηµαίνει ∆ικαστήριο αρµόδιας δικαιοδοσίας·
2(β) του 111(Ι) «εθνικό σύστηµα» σηµαίνει το εθνικό σύστηµα τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για
του 2013. τα βιοκαύσιµα και βιορευστά το οποίο θεσπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 10Θ·

«ειδοποίηση» σηµαίνει γραπτή ειδοποίηση·
2(β) του 111(Ι) «εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου ανά µονάδα ενέργειας» σηµαίνει τη συνολική
του 2013. µάζα εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου ισοδύναµων µε CO2 που συνδέονται µε το

καύσιµο ή µε την παρεχόµενη ενέργεια, διαιρούµενη διά του συνολικού ενεργειακού
περιεχοµένου του καυσίµου ή της παρεχόµενης ενέργειας (το καύσιµο εκφρασµένο
στη χαµηλή θερµογόνο δύναµή του)·

2(β) του 111(Ι) «εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής» σηµαίνει όλες τις καθαρές
του 2013. εκποµπές CO2, CH4 και N2O που µπορούν να αποδοθούν στα καύσιµα

(περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε συστατικών ανάµειξης) ή στην παρεχόµενη
ενέργεια και σε αυτές περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά στάδια, από τη λήψη ή την
καλλιέργεια, περιλαµβανοµένων των αλλαγών στη χρήση γης, τις µεταφορές και τη
διανοµή, την επεξεργασία και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά το οποίο
παράγονται·

2(β) του 111(Ι) «ελεγκτής» σηµαίνει πιστοποιηµένος φορέας ή επαληθευτής πιστοποιηµένος από
του 2013. διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης ή πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα που

καθορίζει ο Υπουργός µε ∆ιάταγµα του και είναι εγκεκριµένος από την αρµόδια αρχή·
2(γ) του 37(Ι) του «ελλιµενισµένα πλοία» σηµαίνει πλοία που βρίσκονται ασφαλώς προσδεδεµένα ή
2015. αγκυροβοληµένα σε κοινοτικό λιµένα κατά τη διάρκεια της παραµονής τους για

φόρτωση, εκφόρτωση ή διανυκτέρευση, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που
διανύουν όταν δεν εκτελούν εργασίες φορτοεκφόρτωσης·
«εµπορία» σηµαίνει την εισαγωγή, διάθεση, διανοµή και την πώληση οποιουδήποτε
πετρελαιοειδούς ή καυσίµου στη ∆ηµοκρατία·
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«Εντεταλµένος Επιθεωρητής» σηµαίνει πρόσωπο, το οποίο ορίζεται ως Επιθεωρητής
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 για να ασκεί καθήκοντα επιθεώρησης και ελέγχου,
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 7·
2(β) του 40(Ι) του «Επιθεωρητής Πλοίων» σηµαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγείται εξουσία ελέγχου της
2007. ποιότητας των καυσίµων πλοίων δυνάµει της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) του

άρθρου 6·
«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
2(γ) του 37(Ι)
του 2015.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L. 324,
29.11.2002, σ. 1.

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2099/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Νοεµβρίου 2002, για την
επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)
και για την τροποποίηση των κανονισµών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την
πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·

2(α) του 111(Ι) «καύσιµα πλοίων» σηµαίνει κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου που
του 2013. προορίζεται για χρήση από πλοία ή χρησιµοποιείται επ’ αυτών, συµπεριλαµβανοµένων

Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 59,
27.2.1998, σ. 1.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 164,
30.6.1994, σ. 15.

των καυσίµων που ορίζονται στο πρότυπο ISO 8217 και περιλαµβάνει κάθε υγρό
καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου που χρησιµοποιείται σε σκάφη εσωτερικής
ναυσιπλοΐας ή σκάφη αναψυχής, όπως ορίζονται στην Οδηγία 97/68/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997, για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της
εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής
καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα και στην Οδηγία
94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994,
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής, όταν τα σκάφη αυτά
βρίσκονται στη θάλασσα·
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
«κρίσιµο φορτίο» σηµαίνει την ποσοτική εκτίµηση έκθεσης σε ένα ή περισσότερους
ρυπαντές, κάτω της οποίας δεν υφίστανται βλαβερές συνέπειες σε ευαίσθητα στοιχεία
του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις τρέχουσες γνώσεις·

2(β) του 111(Ι) «κριτήρια αειφορίας» σηµαίνει τα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιµα και τα
του 2013. βιορευστά που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (6) του άρθρου 10∆·
2(β) του 40(Ι) του
2007.
45 του 1963
32 του 1965
82 του 1968
62 του 1973
102 του 1973
42 του 1979
25 του 1980
14 του 1982
57 του 1986
64 του 1987
28(Ι) του 1995
37(Ι) του 1996
138(Ι) του 2003
169(Ι) του 2004
108(Ι) του 2005.

«κυπριακό πλοίο» σηµαίνει πλοίο το οποίο είναι εγγεγραµµένο στο Νηολόγιο
Κυπριακών Πλοίων, δυνάµει των διατάξεων του περί Εµπορικής Ναυτιλίας
(Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόµου και φέρει την κυπριακή
σηµαία·

«κωδικός» σηµαίνει τους κωδικούς, όπως αυτοί διατυπώνονται στην πρώτη και

224(I) του 2002 δεύτερη στήλη του δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων
5(I) του 2003 Καταναλώσεως Νόµων του 2002 έως (Αρ.5) του 2003·
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77(I) του 2003
78(I) του 2003
105(I) του 2003
106(I) του 2003.
2(β) του 40(Ι) του «MARPOL» σηµαίνει τη ∆ιεθνή Σύµβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία
2007. του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το σχετικό Πρωτόκολλο του 1978 και η οποία

κυρώθηκε µε τον περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της

57 του 1989 Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεµάτων Νόµο·
11(ΙΙΙ) του 1995
11(ΙΙΙ) του 2001
38(ΙΙΙ) του 2003
46(ΙΙΙ) του 2004
36(ΙΙΙ) του 2005.

«µέθοδος ASTM» σηµαίνει τη µέθοδο, η οποία έχει καθοριστεί από την αµερικανική
εταιρεία δοκιµών υλικών στην έκδοση 1976 των προτύπων ορισµών και
προδιαγραφών για τα πετρελαϊκά και τα λιπαντικά προϊόντα·
«µέθοδος δειγµατοληψίας» σηµαίνει τη µέθοδο που ακολουθείται για τη λήψη
δειγµάτων πετρελαιοειδών και καυσίµων από Εντεταλµένους Επιθεωρητές, η οποία
καθορίζεται στο αρχείο µεθόδων·
«µέθοδος δοκιµασίας» σηµαίνει το πρότυπο, µε βάση το οποίο γίνεται η δοκιµασία για
καθορισµό της τιµής των παραµέτρων που αποτελούν τις προδιαγραφές των
πετρελαιοειδών και καυσίµων, το οποίο καθορίζεται στο αρχείο µεθόδων·
2(β) του 37(Ι) του «µέθοδος µείωσης εκποµπών» σηµαίνει κάθε εξάρτηµα, υλικό, συσκευή ή όργανο
2015. προς εγκατάσταση σε πλοίο ή άλλη διαδικασία, εναλλακτικό καύσιµο ή µέθοδος

συµµόρφωσης, τα οποία χρησιµοποιούνται αντί του χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο
καυσίµου πλοίων που πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόµου και είναι δυνατόν να
εξακριβωθεί, να ποσοτικοποιηθεί και να επιβληθεί·
«µηχανοκίνητο όχηµα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των

86 του 1972 περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµων του 1972 έως (Αρ. 2)
37 του 1974 του 2002·
58 του 1976
20 του 1978
64 του .1978
72 του 1981
83 του 1983
75 του 1984
72 του 1985
134 του 1989
152 του 1991
241 του 1991
44(Ι)του 1992
5(Ι)του 1993
28(Ι)του 1993
49(Ι)του 1994
5(I) του 1996
45(I) του 1996
95(Ι)του 1996
56(I) του 1998
1(I) του 1999
18(I) του 1999
66(Ι)του 1999
117(I) του 1999
61(Ι)του2000
80(I) του 2000
81(I) του 2000
110(I) του 2000
38(I) του 2001
98(I) του 2001
20(I) του 2002
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237(I) του 2002.

«ντίζελ» σηµαίνει τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης, τα οποία εµπίπτουν στον κωδικό
Σ.Ο.27 10 19 4100 και χρησιµοποιούνται για µηχανοκίνητα οχήµατα·
2(α) του 37(Ι) του «ντίζελ πλοίων» σηµαίνει κάθε καύσιµο πλοίων, όπως ορίζεται για την ποιότητα
2015. DMB στον πίνακα I του προτύπου ISO 8217, εξαιρουµένης της αναφοράς στην

περιεκτικότητα σε θείο·
2(β) του 40(Ι) του «ο έχων την εκµετάλλευση πλοίου» σηµαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο
2007. πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυµνού πλοίου (bareboat charterer), ο

οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος
αναλαµβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συµφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόµενα
καθήκοντα, τις ευθύνες και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόµο,
τους Κανονισµούς και τα ∆ιατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει αυτού·
2(β) του 111(Ι) «Οδηγία 98/70/ΕΚ» σηµαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
του 2013. Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων
Επίσηµη βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου·
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 350,
28.12.1998, σ. 58·
L 287,
14.11.2000, σ. 46·
L 76,
22.3.2003, σ. 10·
L 284,
31.10.2003, σ. 1·
L 140,
5.6.2009, σ. 88·
L 147,
2.6.2011, σ. 15·
2(β) του 40(Ι) του
2007.
Επίσηµη
Εφηµερίδα της
Ε.Ε.: L 76,
22.3.2003,
σ. 10.

«Οδηγία 2003/17/ΕΚ» σηµαίνει την Οδηγία 2003/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 2003, για την τροποποίηση της
οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, όπως
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

2(β) του 40(Ι) του
2007.
Επίσηµη
Εφηµερίδα της
E.E.: L 191,
22.7.2005,
σ. 59.

«Οδηγία 2005/33/ΕΚ» σηµαίνει την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005, για την τροποποίηση της
οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά µε την περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο,
όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

2(β) του 111(Ι)
του 2013.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 140,
5.6.2009, σ. 16.

«Οδηγία 2009/28/ΕΚ» σηµαίνει την Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά µε την προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την τροποποίηση και την
συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ·

2(β) του 111(Ι)
του 2013.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 140,
5.6.2009, σ. 88.

«Οδηγία 2009/30/ΕΚ» σηµαίνει την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 µε την οποία
τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το
ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση µηχανισµού για την
παρακολούθηση και τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, τροποποιείται
η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίµων
που χρησιµοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία
93/12/ΕΟΚ·
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2(β) του 111(Ι) «οικονοµικός φορέας» σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, το οποίο
του 2013. εµπλέκεται σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και προµήθειας του

βιοκαυσίµου ή βιορευστού, από την παραγωγή της πρώτης ύλης µέχρι την τελική
κατανάλωσή του για ενεργειακούς σκοπούς·
2(α) του 37(Ι) του «Παράρτηµα VI της MARPOL» σηµαίνει την εκάστοτε επικαιροποιηµένη εκδοχή του
2015. Παραρτήµατος µε τίτλο «Κανονισµοί για την Πρόληψη της Ρύπανσης του Αέρα από

Πλοία», το οποίο προστέθηκε στην MARPOL µε το Πρωτόκολλο του 1997 που
κυρώθηκε δυνάµει του περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης
57 του 1989
της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεµάτων (Τροποποιητικού)
11(III) του 1995
11(III) του 2001 Νόµου του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:
38(ΙΙΙ) του 2003
46(ΙΙΙ) του 2004.

Νοείται ότι, στην εκάστοτε αναθεωρηµένη εκδοχή του Παραρτήµατος VI της
MARPOL περιλαµβάνονται οι τροποποιήσεις σ' αυτό που υιοθέτησε η Επιτροπή
Ναυτιλιακής Ασφάλειας του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού στις 10 Οκτωβρίου
2008, µε την Απόφασή της MEPC 176(58) οι οποίες τροποποιήσεις τέθηκαν διεθνώς
σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2010·
2(γ) του 37(Ι) του «περιοχές ελέγχου των εκποµπών SOx » σηµαίνει θαλάσσιες περιοχές που ορίζονται
2015. µε αυτόν τον τρόπο από το ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (∆ΝΟ) δυνάµει του

Παραρτήµατος VI της MARPOL·
2(β) του 111(Ι) «πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προορίζονται για χρήση από κινητά µη οδικά
του 2013. µηχανήµατα (συµπεριλαµβανοµένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας)

γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής» σηµαίνει οποιοδήποτε

Επίσηµη υγρό προερχόµενο από το πετρέλαιο που εµπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 2710 19 43 και
Εφηµερίδα
2710 20 11 και προορίζεται για χρήση σε κινητήρες αναφερόµενους στις Οδηγίες του
της Ε.Ε.: L 164,
30.6.1994, σ. 15, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 94/25/ΕΚ, 97/68/ΕΚ και 2000/25/ΕΚ·
L 59,
27.2.1998, σ. 1,
L 173,
12.7.2000, σ.1.
2(α) του 37(Ι) του «πετρέλαιο εσωτερικής καύσης» σηµαίνει2015.

(i) κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουµένων των καυσίµων
πλοίων, το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710
19 48, 2710 20 17 ή 2710 20 19, ή
(ii) κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουµένων των καυσίµων
πλοίων, του οποίου λιγότερο από το εξήντα πέντε επί τοις εκατό (65%) κατ’ όγκο
(συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών) αποστάζει σε θερµοκρασία 250°C και του
οποίου τουλάχιστον ογδόντα πέντε επί τοις εκατό (85%) κατ’ όγκο (συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών) αποστάζει σε θερµοκρασία 350°C µε τη µέθοδο ASTM D86,
από τον παρόντα ορισµό εξαιρούνται τα πετρέλαια ντίζελ που υπάγονται στον κωδικό
2710 41 00 που χρησιµοποιούνται από τα µηχανοκίνητα οχήµατα, καθώς επίσης και
τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται από κινητά µη οδικά µηχανήµατα, γεωργικούς και
δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής·
2(α) του 37(Ι) του «πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων» σηµαίνει κάθε καύσιµο πλοίων, όπως
2015. ορίζεται για τις ποιότητες DMX, DMA και DMZ στον πίνακα I του προτύπου ISO

8217, εξαιρουµένης της αναφοράς στην περιεκτικότητα σε θείο·
«πετρελαιοειδή και καύσιµα» σηµαίνει ουσίες που µπορούν να αναφλεγούν στον αέρα
και µε την καύση τους απελευθερώνουν ενέργεια·
2(β) του 40(Ι) του «πλοίαρχος» σηµαίνει πρόσωπο, το οποίο έχει τη διακυβέρνηση πλοίου·
2007.
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«προδιαγραφή» σηµαίνει το σύνολο των τιµών των παραµέτρων, που καθορίζονται
από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των ∆ιαταγµάτων, που δυνατόν να
εκδοθούν µε βάση αυτόν για το κάθε πετρελαιοειδές και καύσιµο, και οι οποίες
καταχωρούνται στο αρχείο προδιαγραφών·
2(β) του 111(Ι) «προµηθευτής» σηµαίνει το φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίµων
του 2013. ή της ενέργειας από σηµείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται

ειδικός φόρος κατανάλωσης, οποιοσδήποτε άλλος σχετικός φορέας που έχει ορισθεί
από κράτος µέλος·
2 του 12(Ι) του «προµηθεύτρια εταιρεία» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει,
2009. διανέµει ή/και πωλεί πετρελαιοειδή και καύσιµα σε αποθήκη˙
2(β) του 40(Ι) του «τεχνολογία µείωσης των εκποµπών» ∆ιαγράφηκε µε το 2(β) του 37(Ι) του 2015.
2007.
2(β) του 40(Ι) του «Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας» σηµαίνει το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας του
2007. Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων·

«τρίτη χώρα» σηµαίνει κάθε χώρα, η οποία δεν αποτελεί κράτος µέλος·
2 του 12(Ι) του «υπεύθυνος αποθήκης» σηµαίνει πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση,
2009. λειτουργία, συντήρηση και/ή φύλαξη αποθήκης˙
2(β) του 40(Ι) του «Υπηρεσία Ενέργειας» σηµαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εµπορίου,
2007. Βιοµηχανίας και Τουρισµού.».

«Υπουργείο» σηµαίνει το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.
2(γ) του 37(Ι) «χωρική θάλασσα της ∆ηµοκρατίας» σηµαίνει τη χωρική θάλασσα της ∆ηµοκρατίας,
του 2015. όπως καθορίζεται στον περί της Χωρικής Θάλασσας Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
45 του 1964 τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
95(Ι) του 2014.
3 του 111(Ι) του
2013.
Πεδίο εφαρµογής.
3 του 37(Ι) του
2015.

3.- (1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται για τα πετρελαιοειδή και τα καύσιµα, τα οποία
αποτελούν ή είναι δυνατόν να αποτελόσουν αντικείµενο εµπορίας ή/και χρήσης στην
επικράτεια της ∆ηµοκρατίας, στη χωρική θάλασσα της ∆ηµοκρατίας, στην
αποκλειστική οικονοµική ζώνη της ∆ηµοκρατίας, καθώς επίσης και σε κυπριακά
πλοία.
(2) Ειδικότερα, όσον αφορά τα οδικά οχήµατα και τα µη οδικά κινητά µηχανήµατα
(συµπεριλαµβανοµένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται
στη θάλασσα), τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα σκάφη αναψυχής
όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα, καθορίζονται –
(α) τεχνικές προδιαγραφές για λόγους υγείας και περιβάλλοντος για τα καύσιµα που
χρησιµοποιούνται στα οχήµατα µε κινητήρα επιβαλλόµενης ανάφλεξης και στα
οχήµατα µε κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση, λαµβανοµένων υπόψη των τεχνικών
απαιτήσεων των κινητήρων αυτών· και
(β) ο στόχος για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά τον κύκλο
ζωής.
(3) Με τον παρόντα Νόµο καθιερώνονται κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιµα και τα
βιορευστά.

Σκοπός. 4. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι ο καθορισµός και ο έλεγχος των προδιαγραφών

των πετρελαιοειδών και καυσίµων.
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ΜΕΡΟΣ II
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αρµοδιότητες 5. Ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
Υπουργού.

(α) Να µεριµνά για την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος Νόµου,
4(1) του 111(Ι) (β) να εκδίδει ∆ιατάγµατα που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
του 2013. ∆ηµοκρατίας µε βάση το άρθρο 16 για τα πιο κάτω:

(i) τις προδιαγραφές, περιλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, των
πετρελαιοειδών και καυσίµων·
(ii) το περιεχόµενο της δέουσας πληροφόρησης που παρέχουν οι προµηθευτές προς
τους καταναλωτές, στα σηµεία πώλησης, για τα διάφορα µίγµατα βενζίνης µε
βιοκαύσιµα, τα µίγµατα ντίζελ µε βιοκαύσιµα και τα µίγµατα παραγώγων
πετρελαιοειδών µε βιοκαύσιµα, στα οποία τα ποσοστά βιοκαυσίµων υπερβαίνουν το
10 % κατ΄ όγκον·
4(α) του 37(Ι) του (iii) την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοίων που χρησιµοποιούνται από
2015. πλοία ανεξαρτήτως σηµαίας, µεταξύ άλλων, στα λιµάνια, στη χωρική θάλασσα και

στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη της ∆ηµοκρατίας, στις περιοχές ελέγχου των
εκποµπών SOx και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης της ∆ηµοκρατίας ή από κυπριακά
πλοία στις αντίστοιχες θαλάσσιες ζώνες και περιοχές κράτους µέλους άλλου από τη
∆ηµοκρατία·
3(α) του 40(Ι) του (γ) να τηρεί ενηµερωµένο αρχείο µε τις αποθήκες που βρίσκονται σε χερσαίες
2007. εγκαταστάσεις,

(δ) να τηρεί ενηµερωµένο αρχείο µεθόδων, αναφορικά µε τις µεθόδους που
αναφέρονται στον παρόντα Νόµο ή σε Κανονισµούς και ∆ιατάγµατα, που εκδίδονται
δυνάµει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα,
(ε) να τηρεί ενηµερωµένο αρχείο προδιαγραφών, αναφορικά µε τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στον παρόντα Νόµο, ή σε Κανονισµούς και ∆ιατάγµατα, που εκδίδονται
δυνάµει του άρθρου 15 ή 16, αντίστοιχα,
(στ) να ορίζει Εντεταλµένους Επιθεωρητές που θα διενεργούν επιτόπιους
δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε αποθήκες,
(ζ) να ορίζει τα εργαστήρια, στα οποία διενεργούνται οι εργαστηριακοί έλεγχοι,
(η) να συµβουλεύεται τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για τον καθορισµό
προδιαγραφών για το υγραέριο και για πετρελαιοειδή και καύσιµα, που προορίζονται
για χρήση σε µηχανοκίνητα οχήµατα,
(θ) να συνεργάζεται µε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την
εφαρµογή άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων ή προσωρινής άδειας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του. άρθρου 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας Νόµου του
2002,
(ι) να συνεργάζεται µε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος Νόµου,
(ια) να υποβάλλει ετήσια ενηµερωτική έκθεση στην Επιτροπή, αναφορικά µε την
τήρηση των εκάστοτε καθοριζοµένων προδιαγραφών πετρελαιοειδών και καυσίµων,
που ρυθµίζονται µε πράξεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
3(β) του 40(Ι) του (ιβ) να υποβάλλει στη Επιτροπή, έως την 30η Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση, σχετικά µεCopyright © Leginet Ltd 2002-2015. All rights reserved.
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2007.

(i) την ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ που χρησιµοποιήθηκαν στη ∆ηµοκρατία
κατά το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, στα πλαίσια του συστήµατος
παρακολούθησης της ποιότητας των καυσίµων, σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/17/ΕΚ,
(ii) την περιεκτικότητα σε θείο του βαρέως µαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης, του ντίζελ πλοίων, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και των
καυσίµων πλοίων που χρησιµοποιήθηκαν στη ∆ηµοκρατία κατά το αµέσως
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/33/ΕΚ,
4(β) του 37(Ι) του (ιγ) να τηρεί σε συνεργασία µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, µητρώο
2015. τοπικών προµηθευτών καυσίµων πλοίων, το οποίο δηµοσιεύεται στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου,
3(γ) του 40(Ι) του (ιδ) να συνεργάζεται µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς επίσης και µε
2007. άλλους Υπουργούς για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, των

Κανονισµών και των ∆ιαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει των άρθρων 15 και 16,
αντίστοιχα,
4(2) του 111(Ι) (ιε) να ορίζει, µε ∆ιάταγµα, που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16 και δηµοσιεύεται
του 2013. στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, τους προµηθευτές που είναι υπεύθυνοι για

την παρακολούθηση και υποβολή έκθεσης για τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου
κύκλου ζωής ανά µονάδα ενέργειας από τα παρεχόµενα καύσιµα και ενέργεια·
(ιστ) να καθορίζει, µε ∆ιάταγµα, που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16 και
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, τους ενδιάµεσους στόχους
για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κύκλου ζωής ανά µονάδα
ενέργειας από το καύσιµο ή την παρεχόµενη ενέργεια σε σύγκριση µε το βασικό
πρότυπο καυσίµου, τους οποίους οι προµηθευτές έχουν υποχρέωση να επιτύχουν,
καθώς και τους επιπρόσθετους ενδεικτικούς στόχους·
(ιζ) να καθορίζει, µε ∆ιάταγµα, που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16 και δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, τη µεθοδολογία για τον προσδιορισµό του
βασικού προτύπου καυσίµου, βάσει των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κύκλου
ζωής ανά µονάδα ενέργειας από τα ορυκτά καύσιµα το 2010·
(ιη) να καθορίζει, µε ∆ιάταγµα, που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16 και
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, τη µεθοδολογία
υπολογισµού των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στον κύκλο ζωής από
βιοκαύσιµα·
(ιθ) να καθορίζει, µε ∆ιάταγµα, που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16 και
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, τη µεθοδολογία
υπολογισµού των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στον κύκλο ζωής από(i) άλλα καύσιµα πλην των βιοκαυσίµων·
(ii) ενέργεια· και
(iii) ηλεκτρικά οδικά οχήµατα·
(κ) να καθορίζει, µε ∆ιάταγµα, που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16 και δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας το ποσοστό ανάµιξης σε ενεργειακό
περιεχόµενο των συµβατικών καυσίµων των µεταφορών µε βιοκαύσιµα που έχουν
υποχρέωση οι προµηθευτές καυσίµων των µεταφορών να επιτύχουν, τη µεθοδολογία
υπολογισµού του εν λόγω ποσοστού, καθώς και τα στοιχεία που οι εν λόγω
προµηθευτές παρέχουν στην αρµόδια αρχή µε το µηνιαίο δελτίο πωλήσεων των
συµβατικών καυσίµων και βιοκαυσίµων·
(κα) να καθορίζει, µε ∆ιάταγµα, που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16 και
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας κατάλογο υγρών καυσίµων
τα οποία παράγονται από βιοµάζα και τα οποία χαρακτηρίζονται βιορευστά·
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(κβ) να καθορίζει, µε ∆ιάταγµα, που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16 και
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας κατάλογο µε τα ελάχιστα
προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής προκειµένου να του χορηγείται έγκριση
από την αρµόδια αρχή για να ελέγχει και να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης
των κριτηρίων αειφορίας·
4(γ) του 37(Ι) του (κγ) να µεριµνά για τη διαθεσιµότητα των καυσίµων πλοίων που πληρούν τις
2015. εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και να πληροφορεί την Επιτροπή για τη

διαθεσιµότητα των εν λόγω καυσίµων πλοίων στα λιµάνια και τους σταθµούς της
∆ηµοκρατίας·
4(γ) του 37(Ι) του (κδ) να ενηµερώνει την Επιτροπή, όταν διαπιστώνεται ότι πλοίο που προσεγγίζει
2015. λιµάνι της ∆ηµοκρατίας δεν συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές για τα καύσιµα των

πλοίων λόγω µη διαθεσιµότητας τέτοιων καυσίµων·
4(γ) του 37(Ι) του (κε) να καθορίζει, µε ∆ιάταγµα, που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16, τις ισοδύναµες
2015. τιµές των εκποµπών για τις µεθόδους µείωσης των εκποµπών που εφαρµόζονται σε

πλοία και τα κριτήρια για τη χρήση µεθόδων µείωσης των εκποµπών από πλοία·
4(γ) του 37(Ι) του (κστ) να καθορίζει, µε ∆ιάταγµα, που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16, τις
2015. λεπτοµέρειες τήρησης του µητρώου τοπικών προµηθευτών καυσίµων πλοίων, καθώς

και τις υποχρεώσεις των τοπικών προµηθευτών καυσίµων πλοίων·
4(γ) του 37(Ι) του (κζ) να µεριµνά σε συνεργασία µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για την
2015. εγκατάσταση, όπου είναι εφικτό, συστηµάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα

λιµάνια της ∆ηµοκρατίας.
5 του 111(Ι) του 5Α. Η αρµόδια αρχή έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
2013.
Εξουσίες της
αρµόδιας αρχής.

(i) εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά µε τις απαιτήσεις του εθνικού
συστήµατος τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που θεσπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
10Θ·
(ii) ελέγχει κατά πόσο οι φορείς πιστοποίησης και οι επαληθευτές κατέχουν τα
προσόντα που ο Υπουργός καθορίζει µε ∆ιάταγµα του που εκδίδεται δυνάµει της
παραγράφου (κβ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και του άρθρου 16·
(iii) εγκρίνει, τους ελεγκτές οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα που ο Υπουργός
καθορίζει µε ∆ιάταγµα του που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου (ιβ) του εδαφίου
(2) του άρθρου 5 και του άρθρου 16 και τους εγγράφει στο µητρώο εγκεκριµένων
ελεγκτών που τηρεί·
(iv) παραλαµβάνει την ετήσια έκθεση που καθορίζεται στο άρθρο 10Λ και οι ελεγκτές
πρέπει να υποβάλλουν µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους σχετικά µε την εκτέλεση
των ελεγκτικών τους καθηκόντων κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος·
(v) παραλαµβάνει τα πιστοποιητικά αειφορίας που εκδίδουν οι οικονοµικοί φορείς για
τα βιοκαύσιµα και βιορευστά που διέθεσαν στην αγορά·
(vi) ελέγχει κατά πόσο τα πιστοποιητικά αειφορίας περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις
πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 10Κ·
(vii) ελέγχει την τήρηση του ισοζυγίου µάζας που καθορίζεται στο άρθρο 10Η·
(viii) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις για να διαπιστώνει κατά πόσο οι
εγκεκριµένοι ελεγκτές εκτελούν αποτελεσµατικά και µε βάση τις απαιτήσεις του
εθνικού συστήµατος τα ελεγκτικά τους καθήκοντα και η δήλωση επαλήθευσης της
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τήρησης των κριτηρίων αειφορίας είναι αληθής·
(ix) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις για να διαπιστώσει κατά πόσο οι
οικονοµικοί φορείς εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του εθνικού συστήµατος και τα
πιστοποιητικά αειφορίας που εκδίδουν είναι αληθή·
(x) τηρεί ενηµερωµένο µητρώο µε τους προµηθευτές και οικονοµικούς φορείς που
έχουν υποχρέωση τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά που διαθέτουν ή καταναλώνουν να
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας·
(xi) ενηµερώνει την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ταµείου κατά πόσο οι οικονοµικοί
φορείς που έχουν επιλεγεί να δικαιούνται χρηµατοδοτικής στήριξης µε βάση τα
εκάστοτε σχέδια για παραγωγή ή/και χρήση βιοκαυσίµων και βιορευστών, έχουν
συµµορφωθεί µε τα κριτήρια αειφορίας και µπορεί να τους καταβληθεί η επιδότηση,
διαβιβάζοντας τα σχετικά µητρώα·
(xii) ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής κατά πόσο οι οικονοµικοί
φορείς παραγωγής ηλεκτρισµού από βιορευστά µε τους οποίους έχει συνάψει
συµβόλαιο για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, πληρούν τα κριτήρια
αειφορίας, διαβιβάζοντας αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών αειφορίας·
(xiii) διαβιβάζει στο Τµήµα Τελωνείων ενηµερωµένο µητρώο µε τους προµηθευτές και
οικονοµικούς φορείς που έχουν υποχρέωση τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά που
διαθέτουν ή καταναλώνουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας για σκοπούς παροχής
φορολογικής απαλλαγής ή καταβολής µειωµένου φορολογικού συντελεστή, σύµφωνα
µε την εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης νοµοθεσία·
(xiv) ενηµερώνει, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των οικονοµικών φορέων που
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από βιορευστά, την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ταµείου
και το ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής προκειµένου να διακοπεί η οικονοµική
στήριξη και η υποχρέωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας·
(xv) ενηµερώνει την αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους, όταν της ζητηθεί, κατά
πόσο παρτίδα βιοκαυσίµων ή βιορευστών που παράχθηκαν εντός ∆ηµοκρατίας
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας.
4(α) του 40(Ι) του
2007.
Αρχιεπιθεωρητής, Εντεταλµένοι
Επιθεωρητές και
Επιθεωρητές
Πλοίων.
4(β) του 40(Ι) του
2007.

6.- (1)(α) Ο Υπουργός δύναται, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να διορίζει Εντεταλµένους Επιθεωρητές από το
προσωπικό του Υπουργείου, για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρµογής του
παρόντος Νόµου όπως και Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων, που εκδίδονται δυνάµει των
άρθρων 15 και 16.
(β) Οι εξουσίες που χορηγούνται από τον παρόντα Νόµο, αναφορικά µε τον έλεγχο της
ποιότητας των καυσίµων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων
χορηγούνται σε –
(i) οποιοδήποτε επιθεωρητή, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο
δυνάµει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Εµπορικής
Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόµου, και
(ii) οποιοδήποτε επόπτη πλοίων, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο
δυνάµει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Εµπορικής
Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόµου.
(2) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει ένα από τα πρόσωπα, το οποίο διορίστηκε ως
Εντεταλµένος Επιθεωρητής, µε βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), ως
Αρχιεπιθεωρητή.
(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι Εντεταλµένοι Επιθεωρητές
εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται, µε βάση τις
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διατάξεις του άρθρου 7.
(4) Ο Υπουργός δύναται να διορίσει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος θα
αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας
αυτού.
4(γ) του 40(Ι) του (5) Καµία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιονδήποτε Εντεταλµένο Επιθεωρητή ή
2007. Επιθεωρητή Πλοίων για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτού, που έγινε ή λήφθηκε

καλόπιστα µέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των προβλεποµένων από τον
παρόντα Νόµο ή από Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 15, εξουσιών,
αρµοδιοτήτων ή καθηκόντων του.
Εξουσίες εισόδου 7.—(1) Εντεταλµένος Επιθεωρητής δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα,
και επιθεώρησης. επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητας του, να ασκήσει οποιαδήποτε από τις
5(α) του 40(Ι) του ακόλουθες εξουσίες:
2007.

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση, σε οποιαδήποτε
εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη για έλεγχο της ποιότητας του περιεχοµένου
της για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, ή Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων, που
εκδίδονται δυνάµει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα:
Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται µόνο ύστερα από την εξασφάλιση της
συγκατάθεσης του ενοίκου της ή µε δικαστικό ένταλµα,
(β) να ασκεί το ανωτέρω δικαίωµα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόµενος από
εξουσιοδοτηµένο από τον Αρχιεπιθεωρητή πρόσωπο ή, σε περίπτωση που έχει εύλογη
αιτία να αναµένει σοβαρή παρεµπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων του, από
αστυνοµικό,
(γ) να έχει µαζί του οποιοδήποτε εξοπλισµό και υλικό, που κρίνει αναγκαίο, για την
άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων του,
(δ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο
υπό τις περιστάσεις,
(ε) να διατάξει όπως η αποθήκη από την οποία έχει ληφθεί δείγµα ή οτιδήποτε µέσα σε
αυτή, ή οποιοδήποτε µέρος εγκατάστασης όπου λειτουργεί αποθήκη, παραµείνει
άθικτο για όσο χρονικό διάστηµα είναι εύλογα αναγκαίο για τη διενέργεια
οποιασδήποτε εξέτασης ή διερεύνησης, µε βάση την παράγραφο (δ),
(στ) να προβεί σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταµετρήσεις, λήψεις φωτογραφιών και
καταγραφές για τους σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης, µε βάση την παράγραφο (δ),
(ζ) να προβαίνει στη λήψη δειγµάτων πετρελαιοειδών και καυσίµων, σύµφωνα µε τις
µεθόδους δειγµατοληψίας που καθορίζονται στο αρχείο µεθόδων ή µε Κανονισµούς ή
µε ∆ιατάγµατα που δυνατό να εκδοθούν και να διενεργεί δειγµατοληπτικές δοκιµές
αναφορικά µε ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε αποθήκη, συµπεριλαµβανοµένων
ντεπόζιτων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και καυσίµων που αποτελούν µέρος
οποιουδήποτε συστήµατος, ή µηχανοκινήτων οχηµάτων,
(η) να αποσυναρµολογήσει ή να υποβάλει σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έλεγχο (χωρίς
να προκαλέσει ζηµιά ή άλλη οικονοµική επιβάρυνση ή να καταστρέψει, εκτός αν αυτό
είναι απόλυτα αναγκαίο) οποιοδήποτε αντικείµενο ή ουσία που βρίσκεται σε
οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη, στην οποία έχει εισέλθει, µε
βάση την παράγραφο (α),
(θ) να κατάσχει και να κατακρατήσει οποιοδήποτε αντικείµενο ή ουσία που βρίσκεται
σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη για όσο χρονικό διάστηµα
είναι αναγκαίο, για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:
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(i) να το εξετάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αναφέρεται στην
παράγραφο (η),
(ii) να διασφαλίσει ότι δεν θα παραποιηθεί ή αλλοιωθεί πριν την συµπλήρωση της
εξέτασης του,
(iii) να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιµο ως τεκµήριο σε οποιαδήποτε δικαστική
διαδικασία που διενεργείται·
(ι) να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσεις, εφόσον
θεωρεί ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίες σχετικές µε την εξέταση
οποιουδήποτε θέµατος που διερευνά, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου,
(ια) να απαιτήσει όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, το οποίο
είναι αναγκαίο για τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, µε βάση την παράγραφο (δ),
(ιβ) να πάρει αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (ια) ή
οποιασδήποτε καταχώρησης γενοµένης σε αυτά,
(ιγ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία,
συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης να του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, στα
πλαίσια της αρµοδιότητας του, για την άσκηση των καθηκόντων του,
6 του 111(Ι) του (ιδ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση προκειµένου να διαπιστώνει κατά πόσο
2013. παρτίδα πρώτων υλών, βιοκαυσίµων ή βιορευστών πληρεί τα κριτήρια αειφορίας·

(ιε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση προκειµένου να διαπιστώνει κατά πόσο
οι οικονοµικοί φορείς χρησιµοποιούν ένα σύστηµα ισοζυγίου µάζας για να
αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια αειφορίας πληρούνται.
5(β) του 40(Ι) του (2) Επιπρόσθετα των εξουσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), Εντεταλµένοι
2007. Επιθεωρητές και Επιθεωρητές Πλοίων δύνανται, στα πλαίσια διενέργειας

επιθεωρήσεων και ελέγχων που αφορούν πετρελαιοειδή και καύσιµα που προορίζονται
για καύση επί των πλοίων, οποιαδήποτε ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό ή
ταυτότητα της ιδιότητάς τους, να ασκούν, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:
(α) να επιβιβάζονται στα πλοία για έλεγχο της ποιότητας του περιεχοµένου των
δεξαµενών πετρελαιοειδών και καυσίµων πλοίων για τους σκοπούς εφαρµογής του
Νόµου, των Κανονισµών και των ∆ιαταγµάτων, που εκδίδονται δυνάµει των άρθρων
15 και 16,
(β) να ασκούν το αναφερόµενο στην παράγραφο (α) δικαίωµα επιβίβασης και ελέγχου
σε πλοίο συνοδευόµενοι από αστυνοµικό, σε περίπτωση που έχουν εύλογη αιτία να
αναµένουν σοβαρή παρεµπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους,
5 του 37(Ι) του (γ) να υποδεικνύουν τη δεξαµενή ή τις δεξαµενές πετρελαιοειδών και καυσίµων
2015. πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων από τις οποίες θα ληφθούν

δείγµατα για ανάλυση, µεταξύ άλλων, της περιεκτικότητας σε θείο, όταν είναι τεχνικά
εφικτό και οικονοµικά σκόπιµο, καθώς και να λαµβάνουν σφραγισµένα δείγµατα από
τις δεξαµενές καυσίµων πλοίων,
(δ) να απαιτούν τη λήψη δειγµάτων καυσίµων πλοίων κατά την παράδοσή τους στα
πλοία,
(ε) να απαιτούν να ελέγχουν τα ηµερολόγια των πλοίων και τα δελτία παράδοσης της
αποθήκης καυσίµων (bunker delivery notes), καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο
σχετικό µε τις προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και καυσίµων που προορίζονται για
καύση επί των πλοίων,
(στ) να λαµβάνουν έναντι σχετικής απόδειξης παραλαβής δείγµατα πετρελαιοειδών
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που λήφθησαν στο πλαίσιο της εφαρµογής του Παραρτήµατος VI της MARPOL.
Εργαστηριακός 8.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής µεριµνά για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε
έλεγχος ποιότητας δείγµατα πετρελαιοειδών και καυσίµων, όπως καθορίζεται σε Κανονισµούς ή
πετρελαιοειδών ∆ιατάγµατα, που εκδίδονται δυνάµει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα.
και καυσίµων.

(2) Για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στα δείγµατα πετρελαιοειδών και
καυσίµων, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να αναθέτει, έναντι αµοιβής, σε οποιοδήποτε
οριζόµενο από τον Υπουργό, µε βάση το εδάφιο (3), εργαστήριο, στη ∆ηµοκρατία ή
στο εξωτερικό, τη διενέργεια οποιουδήποτε εργαστηριακού ελέγχου.
(3) Ο Υπουργός, µε γνωστοποίηση, που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, ορίζει τα εργαστήρια, στα οποία είναι δυνατό να διενεργούνται οι
ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι.
3 του 12(Ι) του
2009.
Ειδοποίηση
απαγόρευσης,
ειδοποίηση
επαναλειτουργί
ας και
ειδοποίηση
παράτασης της
σφράγισης.

9.(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ή αποδεικνύεται
ότι πετρελαιοειδές ή καύσιµο, µετά τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, δεν
συνάδει µε τις εκάστοτε καθοριζόµενες προδιαγραφές να ζητήσει επανάληψη του
εργαστηριακού ελέγχου.

(2) Σε περίπτωση που µέσω του εργαστηριακού ελέγχου αποδεικνύεται ότι
πετρελαιοειδές ή καύσιµο δεν συνάδει µε τις εκάστοτε καθοριζόµενες προδιαγραφές,
ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να:
Παράρτηµα Ι.

(α) εκδώσει εις διπλούν ειδοποίηση απαγόρευσης σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, το
πρωτότυπο της οποίας επιδίδεται από Εντεταλµένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο της
αποθήκης και το αντίγραφο τηρείται στο Υπουργείο˙ και
(β) ζητήσει από Εντεταλµένο Επιθεωρητή να προβεί στη σφράγιση αποθήκης κατά
τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (3).
(3) Εντεταλµένος Επιθεωρητής κατά τη διαδικασία σφράγισης προβαίνει, ανάλογα
µε την περίπτωση, στις ακόλουθες ενέργειες:
(α) Καλεί τον υπεύθυνο της αποθήκης να αποµονώσει την αποθήκη από τα υπόλοιπα
συστήµατα, είτε µε αποσύνδεσή της, είτε κλείνοντας τις βάνες παροχής καυσίµου, τις
οποίες και σφραγίζει˙
(β) σφραγίζει όλα τα σηµεία της αποθήκης που κρίνει αναγκαίο έτσι ώστε να
διασφαλίζεται ότι η αποθήκη δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί˙
(γ) επικολλά σε διάφορα εµφανή σηµεία της αποθήκης κόκκινη ταινία πάνω στην
οποία αναγράφεται µε µαύρα κεφαλαία γράµµατα ότι το πετρελαιοειδές είναι εκτός
προδιαγραφών και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού˙
(δ) στην περίπτωση που η αποθήκη είναι συνδεδεµένη µε αντλία πρατηρίου, ζητά
από τον υπεύθυνο αποθήκης όπως οι βάνες τροφοδοσίας από την αποθήκη στην
αντλία κλείσουν˙
(ε) σφραγίζει τις βάνες τροφοδοσίας και την κάνουλα της αντλίας και επικολλά σε
διάφορα εµφανή σηµεία της αντλίας κόκκινη ταινία πάνω στην οποία αναγράφεται
συνεχώς µε µαύρα κεφαλαία γράµµατα ότι το πετρελαιοειδές είναι εκτός
προδιαγραφών και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού˙
(στ) καλεί τον υπεύθυνο της αποθήκης να παρουσιάσει γραπτό σχέδιο ενεργειών, στο
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οποίο καθορίζεται µε λεπτοµέρεια ο τρόπος διαχείρισης του πετρελαιοειδούς ή
καυσίµου˙
(ζ) ενηµερώνει τον υπεύθυνο αποθήκης, εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα
παραλαβής του σχεδίου ενεργειών, κατά πόσο το σχέδιο είναι ικανοποιητικό ή όχι.
(4)(α) Σε περίπτωση που το σχέδιο δεν ικανοποιεί τον Αρχιεπιθεωρητή, ο
Αρχιεπιθεωρητής διαβουλεύεται µε τον υπεύθυνο της αποθήκης για τυχόν
τροποποιήσεις ή βελτιώσεις του σχεδίου ενεργειών.
(β) Ο υπεύθυνος της αποθήκης υποβάλλει στον Αρχιεπιθεωρητή αναθεωρηµένο
σχέδιο ενεργειών.
(γ) Ο Αρχιεπιθεωρητής, εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής του
αναθεωρηµένου σχεδίου, ενηµερώνει τον υπεύθυνο της αποθήκης για την απόφασή
του σχετικά µε το σχέδιο.
(δ) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής δεν ικανοποιείται από το αναθεωρηµένο
σχέδιο, επαναλαµβάνεται η πιο πάνω διαδικασία.

Παράρτηµα ΙΙ.

(5) Ο Αρχιεπιθεωρητής ο ίδιος προσωπικά ή µέσω Εντεταλµένου Επιθεωρητή
επιβλέπει την εκτέλεση των ενεργειών του εγκεκριµένου σχεδίου προκειµένου να
αποφασίσει για την έκδοση ειδοποίησης επαναλειτουργίας, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα ΙΙ.
(6) Ο Αρχιεπιθεωρητής εφόσον ικανοποιηθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι
ενέργειες του εγκεκριµένου σχεδίου εκδίδει εις διπλούν ειδοποίηση
επαναλειτουργίας, το πρωτότυπο της οποίας επιδίδεται από Εντεταλµένο
Επιθεωρητή στον υπεύθυνο της αποθήκης και αντίγραφο τηρείται στο Υπουργείο.

Παράρτηµα ΙΙΙ.

Παράρτηµα IV.

(7) Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος αποθήκης δεν προβεί στην εκτέλεση των
ενεργειών του εγκεκριµένου σχεδίου, ο Αρχιεπιθεωρητής εκδίδει ειδοποίηση
παράτασης της σφράγισης σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, το πρωτότυπο της οποίας
επιδίδεται από Εντεταλµένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο αποθήκης και αντίγραφο
τηρείται στο Υπουργείο.
(8) Εντεταλµένος Επιθεωρητής, µετά την επίδοση των ειδοποιήσεων που
αναφέρονται στα εδάφια (2), (5) και (7), συµπληρώνει ένορκη δήλωση, σύµφωνα µε
το Παράρτηµα IV.
(9) Στην περίπτωση που το εκτός των καθοριζοµένων προδιαγραφών πετρελαιοειδές
ή καύσιµο λήφθηκε από αποθήκη, ο Αρχιεπιθεωρητής επιπρόσθετα των ανωτέρω:
(α) δύναται να ενηµερώσει την προµηθεύτρια εταιρεία αναφορικά µε την ανεύρεση
σε αποθήκη πετρελαιοειδούς ή καυσίµου που δεν συνάδει µε τις καθοριζόµενες
προδιαγραφές˙
(β) στην περίπτωση που προµηθεύτρια εταιρεία έχει σύµβαση αποκλειστικής
προµήθειας πρατηρίου ή αποθήκης µε πετρελαιοειδή και καύσιµα, καλεί την
προµηθεύτρια εταιρεία να συµµετέχει στην αποµάκρυνση του πετρελαιοειδούς από
την αποθήκη, στον καθαρισµό της αποθήκης, στη διάθεσή του εκτός προδιαγραφών
πετρελαιοειδούς ή καυσίµου ως πετρελαιοειδούς ή καυσίµου άλλης κατηγορίας ή ως
αποβλήτου σύµφωνα µε τον περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόµο ή στη
λήψη οποιουδήποτε άλλου µέτρου εγγυάται τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.
(10)(α) Σε περίπτωση που το πετρελαιοειδές ή καύσιµο δεν δύναται να
χρησιµοποιηθεί ως πετρελαιοειδές ή καύσιµο άλλης κατηγορίας, διατίθεται ως
απόβλητο σύµφωνα µε τον περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόµο.
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(β) Σε περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου (α), ο
Αρχιεπιθεωρητής προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, συµπεριλαµβανοµένης της
διαβούλευσης µε την αρµόδια δυνάµει του περί Στερεών και Επικίνδυνων
Αποβλήτων Νόµου αρχή, ώστε να διασφαλίζεται ότι το εν λόγω πετρελαιοειδές ή
καύσιµο διατίθεται ως απόβλητο.
Ιεραρχική 10.-(1) Κατά της απόφασης για σφράγιση ή για παράταση της σφράγισης, επιτρέπεται
προσφυγή. η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, εντός 30 ηµερών από την

επίδοση της εκάστοτε προβλεπόµενης ειδοποίησης στον υπεύθυνο διαχείρισης,
λειτουργίας, συντήρησης ή φύλαξης της αποθήκης.
(2) Ο Υπουργός εξετάζει αµέσως κάθε προσφυγή που ασκείται, µε βάση το εδάφιο (1),
και αν σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίπτωση ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή
σκόπιµο, ακούει ή µε άλλο τρόπο δίνει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να
υποστηρίξει τους λόγους, στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή. Ο Υπουργός
αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και κοινοποιεί αµέσως την απόφαση του
στον προσφεύγοντα:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου του, µετά
από διαβούλευση µε τον Αρχιεπιθεωρητή, να εξετάσει ορισµένα θέµατα που
προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισµα της εξέτασης
αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφαση του για την προσφυγή.
6 του 40(Ι) του
2007.
Απαγόρευση
απόπλου πλοίου.

10Α.-(1) Επιθεωρητής Πλοίων δύναται να απαγορεύει τον απόπλου πλοίου σε
περίπτωση που ο εργαστηριακός έλεγχος του δείγµατος πετρελαιοειδούς που λήφθηκε
από τη δεξαµενή πετρελαιοειδών και καυσίµων του πλοίου ή/και του δείγµατος που
λήφθηκε στο πλαίσιο της εφαρµογής του Παραρτήµατος VI της MARPOL, καταδείξει
ότι η περιεκτικότητα του καυσίµου σε θείο που χρησιµοποιείται για καύση από το
πλοίο υπερβαίνει την εκάστοτε καθοριζόµενη από ∆ιάταγµα που εκδίδεται δυνάµει
του άρθρου 16.
(2) Ο Επιθεωρητής Πλοίων συντάσσει σχετική έκθεση, µε την οποία βεβαιώνει την
παράβαση και καλεί τον πλοίαρχο σε απολογία.
(3) Ο Επιθεωρητής Πλοίων δύναται να απαγορεύσει τον απόπλου του πλοίου µέχρις
ότου βεβαιωθεί ότι η περιεκτικότητα των καυσίµων σε θείο συνάδει µε την εκάστοτε
καθοριζόµενη και εφόσον καταβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιµο ήθελε
επιβληθεί κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11Α.
(4) Τα έξοδα επιθεώρησης του πλοίου για βεβαίωση της συµµόρφωσης βαρύνουν το
πλοίο και καταβάλλονται προ της άρσης της απαγόρευσης απόπλου.
(5) Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, πρέπει να
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη
καθυστέρηση του πλοίου.
(6) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης του πλοίου, ο έχων την
εκµετάλλευση του πλοίου δικαιούται αποζηµίωση για τις τυχόν απώλειες ή τη ζηµιά
που έχει υποστεί:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που προβάλλεται ο ισχυρισµός της αδικαιολόγητης
απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έχων την
εκµετάλλευση του πλοίου.

6 του 37(Ι) του
2015.
∆ιαδικασίες για
µη συµµορφούµενα πλοία
λόγω µη
διαθεσιµότη-

10ΑΑ-(1) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πλοίο δεν συµµορφώνεται µε τις
προδιαγραφές για τα καύσιµα των πλοίων που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και
στα ∆ιατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει αυτού, τότε ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να
απαιτήσει από τον έχοντα την εκµετάλλευση του πλοίου ή τον πλοίαρχό του τις
ακόλουθες πληροφορίες:

Copyright © Leginet Ltd 2002-2015. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 17 of 39

148(I)/2003
τας στην αγορά
κατάλληλων
καυσίµων.

(i) Να παρουσιάσει κατάλογο ενεργειών που αναλήφθηκαν στην προσπάθεια για
επίτευξη συµµόρφωσης, και
(ii) να παρέχει στοιχεία ότι προσπάθησε να αγοράσει καύσιµα πλοίου που
συµµορφώνονται µε τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου, ακολουθώντας το σχέδιο
πλου του και, αν δεν υπήρχαν διαθέσιµα καύσιµα εκεί όπου είχε σχεδιασθεί, ότι
έγιναν προσπάθειες να εντοπιστούν εναλλακτικές πηγές γι’ αυτά τα καύσιµα και ότι,
παρά τις βέλτιστες προσπάθειες να ληφθούν καύσιµα πλοίων που συµµορφώνονται
µε τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου, δεν υπήρχαν διαθέσιµα για αγορά τέτοια
καύσιµα πλοίων:
Νοείται ότι, δεν απαιτείται από το πλοίο να παρεκκλίνει από το σχεδιασµένο πλου
του ή να καθυστερεί αδικαιολόγητα το ταξίδι του για να επιτύχει τη συµµόρφωση.
(2) Αν ένα πλοίο παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο
Αρχιεπιθεωρητής λαµβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις και τα στοιχεία που
υποβάλλονται ώστε να προσδιορισθούν οι κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να
λάβουν χώρα, συµπεριλαµβανοµένης της µη λήψης µέτρων ελέγχου.
(3) Πλοίο που αδυνατεί να αγοράσει καύσιµα που συµµορφώνονται µε τις πρόνοιες
του παρόντος Νόµου και των ∆ιαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει αυτού, προτού
εισέλθει σε λιµάνι της ∆ηµοκρατίας, οφείλει να ενηµερώσει, την Αρχή Λιµένων
Κύπρου και τις αρµόδιες αρχές του κράτους της σηµαίας του. Η Αρχή Λιµένων
Κύπρου ενηµερώνει άµεσα το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας και τον
Αρχιεπιθεωρητή.
(4) Κυπριακό πλοίο που αδυνατεί να αγοράσει καύσιµα που συµµορφώνονται µε τις
πρόνοιες του παρόντος Νόµου και των ∆ιαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει αυτού,
προτού εισέλθει σε λιµάνι της αλλοδαπής, οφείλει να ενηµερώσει το Τµήµα
Εµπορικής Ναυτιλίας, καθώς και τις αρµόδιες αρχές του λιµένα προορισµού του.
(5) Σε περίπτωση που, πλοίο προσεγγίσει λιµάνι της ∆ηµοκρατίας και έχει
χορηγήσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την έλλειψη διαθεσιµότητας καυσίµων
πλοίων που συµµορφώνονται µε τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου και των
∆ιαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει αυτού, ο Αρχιεπιθεωρητής συντάσσει σχετική
έκθεση και την υποβάλλει στον Υπουργό, ο οποίος τη γνωστοποιεί στην Επιτροπή.
7 του 111(Ι) του
2013.
Υποχρεώσεις
των
προµηθευτών.

10Β.-(1) Κάθε έτος και το αργότερο µέχρι τις 15 Μαρτίου του επόµενου έτους, οι
προµηθευτές που όρισε ο Υπουργός µε ∆ιάταγµά του που εκδόθηκε σύµφωνα µε την
παράγραφο (ιε) του άρθρου 5 και το εδάφιο (7) του άρθρου 16, υποβάλλουν έκθεση
στην αρµόδια αρχή σχετικά µε την ένταση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου των
καυσίµων και της ενέργειας που προµηθεύουν εντός της ∆ηµοκρατίας παρέχοντας
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) το συνολικό όγκο κάθε τύπου καυσίµου ή ενέργειας που προµηθεύουν,
αναφέροντας τον τόπο αγοράς και την προέλευσή του· και
(β) τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στο κύκλο ζωής ανά µονάδα ενέργειας:
Νοείται ότι η αρµόδια αρχή προβαίνει σε επαλήθευση των εκθέσεων.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), οι προµηθευτές µειώνουν όσον το
δυνατόν πιο σταδιακά τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κύκλου ζωής ανά
µονάδα ενέργειας από το καύσιµο και την παρεχόµενη ενέργεια µέχρι 10 % έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2020, σε σύγκριση µε το βασικό πρότυπο καυσίµου, όπως αυτό
καθορίζεται σε ∆ιάταγµα που εκδίδεται από τον Υπουργό µε σύµφωνα µε την
παράγραφο (ιζ) του άρθρου 5 και το εδάφιο (9) του άρθρου 16.
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(3) Η σταδιακή µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου η οποία αναφέρεται
στο εδάφιο (2) γίνεται σύµφωνα µε τους ενδιάµεσους στόχους που καθορίζονται µε
∆ιάταγµα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου (ιστ) του άρθρου 5
και του εδαφίου (8) του άρθρου 16 καθόσον δε αφορά τους προµηθευτές η µείωση
καθορίζεται στο 6% µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2020:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που µια οµάδα προµηθευτών επιλέξει να εκπληρώσει τις
πιο πάνω υποχρεώσεις µείωσης από κοινού, θεωρούνται ως ένας προµηθευτής.
(4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται να καθορίσει
µε ∆ιάταγµά του που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου (ιστ) του άρθρου 5 και του
εδαφίου (8) του άρθρου 16 τους επιπρόσθετους ενδεικτικούς στόχους για µείωση
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου προκειµένου να επιτευχθεί µείωση µέχρι 10
% έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020.
(5) Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιµα
υπολογίζονται σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που καθορίζεται µε ∆ιάταγµα του
Υπουργού που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου (ιη) του άρθρου 5 και του εδαφίου
(9) του άρθρου 16.
(6) Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στον κύκλο ζωής από άλλα καύσιµα πλην
των βιοκαυσίµων, από ενέργεια και από τα ηλεκτρικά οδικά οχήµατα υπολογίζονται
σύµφωνα µε τις µεθοδολογίες που καθορίζονται µε ∆ιατάγµα του Υπουργού που
εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (ιθ) του άρθρου 5 και του εδαφίου (9) του
άρθρου 16.
(7) Οι προµηθευτές αναµιγνύουν βιοκαύσιµα στα συµβατικά καύσιµα των
µεταφορών ώστε να πετύχουν·
(α) τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κύκλου ζωής ανά µονάδα
ενέργειας από τα καύσιµα που προµηθεύουν που αναφέρεται στο εδάφιο (3)· και
(β) το ποσοστό ανάµιξης σε ενεργειακό περιεχόµενο των συµβατικών καυσίµων των
µεταφορών µε βιοκαύσιµα το οποίο καθορίζεται µε ∆ιάταγµα του Υπουργού που
εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου (κ) του άρθρου 5 και του εδαφίου (10) του
άρθρου 16, προκειµένου να συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου το µερίδιο της
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές σε όλες τις µορφές µεταφορών να αντιπροσωπεύει
το 2020 ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις
µεταφορές στη ∆ηµοκρατία, ο οποίος καθορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 4 της
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
(8) Οι προµηθευτές που αναφέρονται στο εδάφιο (7) έχουν υποχρέωση να
υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή, κάθε µήνα, δελτίο πωλήσεων συµβατικών
καυσίµων και βιοκαυσίµων.
(9) Η αρµόδια αρχή τηρεί µητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι προµηθευτές, καθώς
και οι παραγωγοί, εισαγωγείς και πωλητές βιοκαυσίµων.
7 του 111(Ι) του
2013.
∆υνατότητα
συµβολής των
παρόχων
ηλεκτρικής
ενέργειας για
χρήση στα
οδικά οχήµατα
στη µείωση των
εκποµπών.

10Γ. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε οδικά οχήµατα µπορούν να
επιλέγουν να συµβάλλουν στην υποχρέωση µείωσης των εκποµπών που προβλέπεται
στο εδάφιο (2) του άρθρου 10Β, εάν µπορούν να αποδείξουν ότι µπορούν να µετρούν
και παρακολουθούν επαρκώς την παρεχόµενη ηλεκτρική ενέργεια για χρήση σε αυτά
τα οχήµατα.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2015. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 19 of 39

148(I)/2003
7 του 111(Ι) του
2013.
Καθορισµός
κριτηρίων
αειφορίας των
βιοκαυσίµων.

10∆.-(1) Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες ύλες καλλιεργήθηκαν εντός ή εκτός της
επικράτειας της ∆ηµοκρατίας ή της Κοινότητας, η ενέργεια από βιοκαύσιµα πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 10Β, µόνο
εφόσον αυτά πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως
(6):
Νοείται ότι τα βιοκαύσιµα που παράγονται από απόβλητα και κατάλοιπα, πλην των
καταλοίπων της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας και της δασοκοµίας
χρειάζεται να πληρούν µόνο τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο εδάφιο (2),
προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο
10Β.
(2)(α) Η µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που επιτυγχάνεται µε τη χρήση
βιοκαυσίµων που λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) πρέπει να είναι τουλάχιστον 35%.
(β) Από την 1η Ιανουαρίου 2017, η µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που
επιτυγχάνεται µε τη χρήση βιοκαυσίµων που λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς
που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%.
(γ) Από την 1η Ιανουαρίου 2018 η εν λόγω µείωση των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% για τα βιοκαύσιµα που παράγονται σε
εγκαταστάσεις των οποίων η παραγωγή θα αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2017 ή
µετά.
(δ) Η µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που επιτυγχάνεται µε τη χρήση
βιοκαυσίµων πρέπει να υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που καθορίζεται
µε ∆ιάταγµα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου (ιη) του άρθρου
5 και του εδαφίου (9) του άρθρου 16.
(3) Τα βιοκαύσιµα που λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόµενες από εδάφη
µε υψηλή αξία βιοποικιλότητας, δηλαδή από εδάφη που είχαν έναν από τους
ακόλουθους χαρακτηρισµούς τον Ιανουάριο του 2008 ή µετέπειτα, είτε τα εδάφη
αυτά εξακολουθούν να έχουν αυτόν το χαρακτηρισµό, είτε όχι:
(α) πρωτογενή δάση και άλλες δασωµένες εκτάσεις, δηλαδή δάση και άλλες
δασωµένες εκτάσεις γηγενών ειδών, εφόσον δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης
δραστηριότητας και δεν έχουν διαταραχθεί σηµαντικά οι οικολογικές διεργασίες·
(β) ζώνες που ορίστηκαν:
(i) εκ του νόµου ή από τη σχετική αρµόδια αρχή για σκοπούς προστασίας της φύσης·
ή
(ii) την προστασία σπάνιων, απειλούµενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστηµάτων ή
ειδών που αναγνωρίζονται από διεθνείς συµφωνίες ή συµπεριλαµβάνονται σε
καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικούς οργανισµούς ή από τη ∆ιεθνή
Ένωση για τη ∆ιατήρηση της Φύσης, µε την επιφύλαξη της αναγνώρισής τους από
την Επιτροπή,
εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν
θίγει αυτούς τους σκοπούς προστασίας της φύσης·
(γ) λειµώνες υψηλής βιοποικιλότητας, που είναι:
(i) φυσικός λειµώνας ο οποίος θα παραµείνει λειµώνας ελλείψει ανθρώπινων
δραστηριοτήτων και ο οποίος διατηρεί τη σύνθεση των φυσικών ειδών και τα
οικολογικά χαρακτηριστικά και διεργασίες· ή
(ii) µη φυσικός λειµώνας ο οποίος θα παύσει να είναι λειµώνας ελλείψει ανθρώπινων
δραστηριοτήτων και ο οποίος παρουσιάζει µεγάλο πλούτο ειδών και καµία
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υποβάθµιση, εκτός αν υποβάλλονται στοιχεία ότι η συγκοµιδή πρώτων υλών είναι
απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισµού του ως λειµώνα.
(4) Τα βιοκαύσιµα που λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόµενες από εδάφη
υψηλών αποθεµάτων άνθρακα, δηλαδή από εδάφη που είχαν τον Ιανουάριο του 2008
και δεν έχουν πλέον, έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισµούς:
(α) υγροβιότοποι, δηλαδή εδάφη καλυπτόµενα ή κορεσµένα από νερό µόνιµα ή για
σηµαντικό µέρος του έτους·
(β) συνεχώς δασωµένες περιοχές, δηλαδή εκτάσεις µε επιφάνεια µεγαλύτερη από 1
εκτάριο µε δένδρα ύψους άνω των 5 µέτρων και µε συγκόµωση που καλύπτει πέραν
του 30 %, ή µε δένδρα ικανά να φθάσουν τα όρια αυτά επί τόπου·
(γ) έκταση µε επιφάνεια µεγαλύτερη από 1 εκτάριο µε δέντρα ύψους άνω των 5
µέτρων και συγκόµωση που καλύπτει µεταξύ 10% και 30% ή µε δέντρα ικανά να
φτάσουν τα όρια αυτά επιτόπου, εκτός εάν παρασχεθούν στοιχεία ότι το απόθεµα
άνθρακα της περιοχής πριν και µετά τη µετατροπή είναι τέτοιο ώστε, όταν
εφαρµοστεί η µεθοδολογία που καθορίζεται µε ∆ιάταγµα του Υπουργού που
εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου (ιη) του άρθρου 5 και του εδαφίου (9) του
άρθρου 16, θα πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2):
Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν πρέπει να εφαρµόζονται εάν,
κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών, το έδαφος είχε τον ίδιο χαρακτηρισµό µε
εκείνον που είχε τον Ιανουάριο του 2008.
(5) Τα βιοκαύσιµα που λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόµενες από εδάφη
που ήταν τυρφώνες τον Ιανουάριο του 2008, εκτός εάν παρασχεθούν στοιχεία ότι η
καλλιέργεια και συγκοµιδή αυτής της πρώτης ύλης δεν συνεπάγεται την
αποστράγγιση προηγουµένως µη αποστραγγισµένου εδάφους.

Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε. L 30,
31.1.2009, σ.
16.
7 του 111(Ι) του
2013.
Επέκταση των
σκοπών
εφαρµογής των
κριτηρίων
αειφορίας.

(6) Οι γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται στη ∆ηµοκρατία και στην
Κοινότητα και χρησιµοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίµων, τα οποία
λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), πρέπει να
λαµβάνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που προβλέπονται στις
διατάξεις υπό τον τίτλο «Περιβάλλον», στο Μέρος Α και στο σηµείο 9 του
Παραρτήµατος II του Κανονισµού (EΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιανουαρίου 2009, σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής και τη
θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και σύµφωνα µε τις
ελάχιστες απαιτήσεις για καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6(1) του εν λόγω Κανονισµού.
10Ε. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 10∆(1), τα κριτήρια αειφορίας που
καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (6) του άρθρου 10∆, πρέπει να πληρούνται από τα
βιοκαύσιµα και τα βιορευστά, προκειµένου αυτά να λαµβάνονται υπόψη για τους
σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 17(1) της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ:

Νοείται ότι τα βιοκαύσιµα και βιορευστά που παράγονται από απόβλητα και
κατάλοιπα, πλην των καταλοίπων της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας
και της δασοκοµίας χρειάζεται να πληρούν µόνο τα κριτήρια αειφορίας που
καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10∆, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη
για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 17(1) της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
7 του 111(Ι) του
2013.

10Ζ. Η αρµόδια αρχή, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου
10∆ και στο άρθρο 10Ε, δεν πρέπει να αρνείται να λαµβάνει υπόψη βιοκαύσιµα και
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Υποχρέωση
αρµόδιας αρχής
για τα κριτήρια
αειφορίας.

βιορευστά που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως
(6) του άρθρου 10∆, επικαλούµενη άλλους λόγους αειφορίας.

7 του 111(Ι) του
2013.
Επαλήθευση της
τήρησης των
κριτηρίων
αειφορίας για τα
βιοκαύσιµα και
βιορευστά µε
εφαρµογή
σύστήµατος
ισοζυγίου
µάζας.

10Η. Όταν τα βιοκαύσιµα λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 10Β
και τα βιοκαύσιµα και βιορευστά λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου
10Ε, η αρµόδια αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να αποδεικνύουν ότι τα
κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 10∆,
πληρούνται µε το να χρησιµοποιούν ένα σύστηµα ισοζυγίου µάζας το οποίο -

(α) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή βιοκαυσίµων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά
αειφορίας να αναµειγνύονται·
(β) απαιτεί οι πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά αειφορίας και τα µεγέθη
των παρτίδων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) να αποδίδονται στο µείγµα· και
(γ) προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων που αποσύρονται από το µείγµα
περιγράφεται ως έχον τα ίδια χαρακτηριστικά αειφορίας, στις ίδιες ποσότητες, µε το
σύνολο όλων των παρτίδων που προστίθενται στο µείγµα.
7 του 111(Ι) του
2013.
Θέσπιση
εθνικού
συστήµατος
τήρησης των
κριτήριων
αειφορίας.

10Θ.-(1) Θεσπίζεται εθνικό σύστηµα τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα
βιοκαύσιµα και τα βιορευστά.

(2) Το εθνικό σύστηµα απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να αποδεικνύουν τη
συµµόρφωση των βιοκαυσίµων και βιορευστών µε τα κριτήρια αειφορίας που
καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 10∆, µε(α) την υποβολή αξιόπιστων πληροφοριών που αποδεικνύουν την τήρηση των
κριτηρίων αειφορίας, και να θέτουν στη διάθεση της αρµόδιας αρχής, κατόπιν
σχετικού αιτήµατός της, τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαµόρφωση των
πληροφοριών·
(β) την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ανεξάρτητου ελέγχου των υποβαλλόµενων
πληροφοριών και την παροχή στοιχείων που να αποδεικνύουν τη διενέργεια του
ελέγχου αυτού και ο έλεγχος πρέπει να επαληθεύει ότι τα συστήµατα που
χρησιµοποιούνται από τους οικονοµικούς φορείς είναι ακριβή, αξιόπιστα και δεν
επιδέχονται απάτη, να αξιολογείται η συχνότητα και η µεθοδολογία των
δειγµατοληψιών και η ορθότητα των δεδοµένων· και
(γ) την υποβολή κατάλληλων και σχετικών πληροφοριών για τα µέτρα που
λαµβάνονται για την προστασία του εδάφους, του νερού και του αέρα, την
αποκατάσταση των υποβαθµισµένων εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής
κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει, καθώς και κατάλληλες και
σχετικές πληροφορίες για τα µέτρα που λαµβάνονται για να ληφθούν υπόψη τα
ακόλουθα στοιχεία:
(i) ο αντίκτυπος της αυξηµένης ζήτησης βιοκαυσίµων στην κοινωνική βιωσιµότητα
εντός της ∆ηµοκρατίας, της Κοινότητας και των τρίτων χωρών µε αυξηµένη ζήτηση
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βιοκαυσίµων·
(ii) o αντίκτυπος της πολιτικής βιοκαυσίµων της ∆ηµοκρατίας και της Κοινότητας
στη διαθεσιµότητα τροφίµων σε προσιτές τιµές, ιδίως για τους κατοίκους που ζουν
σε αναπτυσσόµενες χώρες, και γενικότερα αναπτυξιακά ζητήµατα·
(iii) η τήρηση των δικαιωµάτων χρήσης της γης·
(iv) για τρίτες χώρες και κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν
σηµαντική πηγή πρώτων υλών για τα βιοκαύσιµα που καταναλώνονται εντός της
∆ηµοκρατίας και της Κοινότητας, κατά πόσο η χώρα αυτή έχει επικυρώσει και
εφαρµόζει καθεµιά από τις ακόλουθες Συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας:
– Σύµβαση περί της Αναγκαστικής ή Υποχρεωτικής Εργασίας (αριθ. 29)·
– Σύµβαση περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας Συνδικαλιστικού
∆ικαιώµατος (αριθ. 87)·
– Σύµβαση περί Εφαρµογής των αρχών του ∆ικαιώµατος Οργανώσεως και
συλλογικής διαπραγµατεύσεως (αριθ. 98)·
– Σύµβαση περί ίσης αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων για εργασία
ίσης αξίας (αριθ. 100)·
– Σύµβαση για την Κατάργηση της Αναγκαστικής Εργασίας (αριθ. 105)·
– Σύµβαση για τη ∆ιάκριση στην Απασχόληση και στο Επάγγελµα (αριθ. 111)·
– Σύµβαση περί του Κατωτάτου ορίου ηλικίας Εισόδου εις την Απασχόληση (αριθ.
138)·
– Σύµβαση για την Απαγόρευση των Χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και
την Άµεση ∆ράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (αριθ. 182),
καθώς και τις ακόλουθες συµβάσεις:
– το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια·
– τη Σύµβαση για το ∆ιεθνές Εµπόριο ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που
απειλούνται µε Εξαφάνιση.
(3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), δύνανται
να είναι οι ακόλουθες:
(i) η τήρηση του κριτηρίου για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
των βιοκαυσίµων που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10∆ αποδεικνύεται
είτε µε τη λήψη προκαθορισµένης τιµής για τη συγκεκριµένη οδό παραγωγής είτε µε
τον υπολογισµό της πραγµατικής τιµής, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που καθορίζει
ο Υπουργός µε ∆ιάταγµά του που εκδίδεται δυνάµει της παρ. (ιη) του άρθρου 5 και
του εδαφίου (9) του άρθρου 16· και
(ii) η τήρηση των κριτηρίων που αφορούν τα εδάφη που καθορίζονται στα εδάφια
(3), (4) και (5) του άρθρου 10∆, αποδεικνύεται µε στοιχεία ότι τα εδάφη από τα
οποία λαµβάνονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίµων και βιορευστών
δεν έχουν τους χαρακτηρισµούς που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια και τα
αποδεικτικά στοιχεία της τήρησης των κριτηρίων για τα εδάφη δύνανται να είναι
αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, χάρτες, εγγραφές/βάσεις δεδοµένων,
τοπογραφικές µελέτες, ή άλλης µορφής έγγραφα που αφορούν τη συγκεκριµένη
περιοχή από την οποία λαµβάνονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίµων
και βιορευστών.
(4) Ο ανεξάρτητος έλεγχος των πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο (β)
του εδαφίου (2) διενεργείται από εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος πρέπει
είτε να έχει διαπιστευτεί για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων είτε να διαθέτει τα
ελάχιστα προσόντα που ο Υπουργός καθορίζει µε ∆ιάταγµά του που εκδίδεται
δυνάµει της παραγράφου (κβ) του άρθρου 5 και του εδαφίου (12) του άρθρου 16.
(5) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ο ελεγκτής δύναται να προβαίνει στις
ακόλουθες ενέργειες προκειµένου να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των
κριτηρίων αειφορίας:
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(α) προσδιορίζει τις δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα που είναι συναφείς µε
τα κριτήρια αειφορίας·
(β) εντοπίζει κατά πόσο καλύπτεται η επαλήθευση της τήρησης κριτηρίων αειφορίας
από εθελοντικό σύστηµα αναγνωρισµένο από την Επιτροπή, από διµερή ή πολυµερή
συµφωνία που έχει συναφθεί µεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών και έχει
αναγνωριστεί από την Επιτροπή για το σκοπό αυτό ή από εθνικό σύστηµα άλλου
κράτους µέλους της Ένωσης, νοουµένου ότι παρέχεται δήλωση επαλήθευσης, ή
πιστοποιητικό, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία τήρησης των εν λόγω κριτηρίων
αειφορίας·
(γ) αναλύει τους κινδύνους που θα µπορούσαν να συνεπάγονται ουσιώδεις
ανακρίβειες, µε βάση τις επαγγελµατικές γνώσεις του και τις πληροφορίες που έχει
υποβάλει ο οικονοµικός φορέας·
(δ) καθορίζει το επίπεδο διασφάλισης για περιορισµό του κίνδυνου ότι τα
αποδεικτικά στοιχεία περιέχουν σφάλµατα, λαµβάνοντας υπόψη το είδος και την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα·
(ε) καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος που του παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχει
το αναγκαίο διάστηµα εµπιστοσύνης για έκδοση δήλωσης επαλήθευσης·
(στ) καταρτίζει πρόγραµµα επαλήθευσης, το οποίο αντιστοιχεί στην ανάλυση
κινδύνων, καθώς και στο πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του
οικονοµικού φορέα και στο οποίο καθορίζονται οι µέθοδοι δειγµατοληψίας που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τις δραστηριότητες του συγκεκριµένου
οικονοµικού φορέα·
(ζ) εκτελεί το πρόγραµµα επαλήθευσης συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία
σύµφωνα µε τις καθορισµένες µεθόδους δειγµατοληψίας, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό συµπληρωµατικό στοιχείο, στα οποία βασίζει το πόρισµα της επαλήθευσης·
(η) ελέγχει και επαληθεύει ότι τα κριτήρια αειφορίας τηρούνται εντός του
συστήµατος ισοζυγίου µάζας που χρησιµοποιεί ο οικονοµικός φορέας·
(θ) πριν καταλήξει στο οριστικό πόρισµα της επαλήθευσης και στην έκδοση
δήλωσης επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, ζητά από τον
οικονοµικό φορέα να συµπληρώσει τα ενδεχόµενα κενά της διαδροµής ελέγχου, να
εξηγήσει διακυµάνσεις ή να αναθεωρήσει ισχυρισµούς ή υπολογισµούς:
Νοείται ότι, ο ελεγκτής δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες,
προκειµένου να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας για να εκδίδει τη
δήλωση επαλήθευσης.
(6) Οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανεξάρτητα εάν τα
βιοκαύσιµα και τα βιορευστά παράγονται εντός της ∆ηµοκρατίας ή της Κοινότητας ή
εισάγονται.
7 του 111(Ι) του
2013.
∆ιµερείς και
πολυµερείς
συµφωνίες µε
τρίτες χώρες και
εθελοντικά
εθνικά ή διεθνή
συστήµατα.

10Ι.-(1) Οι οικονοµικοί φορείς, δύνανται, εκτός από το εθνικό σύστηµα που
θεσπίζεται, δυνάµει του άρθρου 10Θ, να αποδεικνύουν στην αρµόδια αρχή, την
τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιµα και βιορευστά, µε τους
ακόλουθους τρόπους:

(α) υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδοµένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο
διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας που έχει συναφθεί µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τρίτων χωρών, η οποία περιλαµβάνει διατάξεις για κριτήρια αειφορίας
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που αντιστοιχούν προς τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως
(5) του άρθρου 10∆, και η οποία έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για το
συγκεκριµένο σκοπό· και
(β) υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδοµένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο
εθελοντικού εθνικού ή διεθνούς συστήµατος που καθορίζει πρότυπα για την
παραγωγή προϊόντων βιοµάζας και το οποίο περιέχει ακριβή δεδοµένα όσον αφορά
τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου για τους σκοπούς του εδαφίου (2)
του άρθρου 10∆ ή αποδεικνύει ότι οι παρτίδες βιοκαυσίµων και βιορευστών πληρούν
τα κριτήρια αειφορίας των εδαφίων (3) έως (5) του άρθρου 10∆, και το εν λόγω
σύστηµα έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για το συγκεκριµένο σκοπό:
Νοείται ότι, οι οικονοµικοί φορείς δύνανται να χρησιµοποιούν διαφορετικούς
τρόπους για την απόδειξη της τήρησης διαφορετικών κριτηρίων.
(2) Όταν ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει αποδείξεις ή δεδοµένα τα οποία έχουν
αποκτηθεί στο πλαίσιο συµφωνίας ή εθελοντικού συστήµατος αναγνωρισµένων από
την Επιτροπή για το συγκεκριµένο σκοπό, στο βαθµό που καλύπτονται από την
αναγνώριση, η αρµόδια αρχή δεν πρέπει να απαιτεί από τον προµηθευτή να υποβάλει
περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται στα
εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 10∆ ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου (10Θ).
7 του 111(Ι) του
2013.
Έκδοση
πιστοποιητικού
αειφορίας.

10Κ. Οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να εκδίδουν για κάθε παρτίδα βιοκαυσίµου και
βιορευστού που διέθεσαν στην αγορά πιστοποιητικό αειφορίας το οποίο να
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) ονοµασία και διεύθυνση του οικονοµικού φορέα·
(β) διακριτό αριθµό·
(γ) ονοµασία του συστήµατος πιστοποίησης, τις απαιτήσεις του οποίου το
βιοκαύσιµο ή βιορευστό πληροί·
(δ) πρώτη ύλη παραγωγής·
(ε) χώρα προέλευσης πρώτης ύλης·
(στ) δηλώνεται εάν είναι απόβλητο ή κατάλοιπο·
(ζ) ποσότητα και είδος βιοκαυσίµου ή βιορευστού·
(η) ενεργειακό περιεχόµενο·
(θ) δήλωση ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου10∆·
(ι) ποσοστό µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου·
(ια) δήλωση ότι τηρείται το ισοζύγιο µάζας·
(ιβ) ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.
7 του 111(Ι) του
2013.
Υποχρέωση
ελεγκτών για
υποβολή
ετήσιας
έκθεσης.

10Λ. Οι εγκεκριµένοι από την αρµόδια αρχή ανεξάρτητοι ελεγκτές πρέπει να
υποβάλλουν, το αργότερο µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά µε
την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό
έτος η οποία να περιλαµβάνει πληροφορίες για τον αριθµό των ελέγχων που έχουν
διενεργήσει σε οικονοµικούς φορείς, τις δηλώσεις επαλήθευσης που έχουν εκδώσει,
τον αριθµό των οικονοµικών φορέων που εντόπισαν ως µη συµµορφούµενους και τα
διορθωτικά µέτρα που λήφθηκαν.
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ΜΕΡΟΣ III
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήµατα. 11. –(1) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου
7 του 40(Ι) του του2007.
4(α) του 12(Ι) του (α) Προβαίνει στην εµπορία και/ή χρήση πετρελαιοειδών και καυσίµων, των οποίων οι
2009.

προδιαγραφές δεν συνάδουν µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε ∆ιατάγµατα
που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 16:
Νοείται ότι, η χρήση πετρελαιοειδών και καυσίµων, τα οποία καταναλωτής
προµηθεύεται από πρατήριο λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών και καυσίµων, χωρίς
να προβεί σε αλλοίωση της ποιότητας τους δεν αποτελεί αδίκηµα·

(β) παρακωλύει ή παρεµποδίζει Εντεταλµένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων, ο
οποίος ενεργεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7, στην άσκηση των
καθηκόντων του,
(γ) παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σε αυτό
από οποιοδήποτε Εντεταλµένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων, µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 7,
(δ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω Εντεταλµένο
Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία που
εύλογα ζητά ο Εντεταλµένος Επιθεωρητής ή Επιθεωρητής Πλοίων για το σκοπό
ενάσκησης των εξουσιών του, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 7,
(ε) προβαίνει εσκεµµένα ή αµελώς σε αναληθή ή παραπλανητική δήλωση προς
Εντεταλµένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων,
(στ) παρεµποδίζει άλλο πρόσωπο να απαντήσει σε ερώτηση, η οποία υποβάλλεται σ’
αυτό από Εντεταλµένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων, µε βάση τις διατάξεις της
παραγράφου (ι), του άρθρου 7,
(ζ) παραλείπει να συµµορφωθεί µε ειδοποίηση απαγόρευσης ή ειδοποίηση παράτασης
της σφράγισης, που αναφέρεται στο άρθρο 9,
4(α) του 12(Ι) του (ζ1) παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις της παραγράφου (β)
2009. του εδαφίου (9) του άρθρου 9,
8 του 111(Ι) του (ζ2) παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του σχετικά µε την
2013. παρακολούθηση και υποβολή δεδοµένων σχετικά µε τις εκποµπές αερίων του

θερµοκηπίου κύκλου ζωής ανά µονάδα ενέργειας από τα παρεχόµενα καύσιµα και
ενέργεια, ή/και το ποσοστό σταδιακής µείωσης των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου κύκλου ζωής ανά µονάδα ενέργειας από το παρεχόµενο καύσιµο ή
ενέργεια σε σύγκριση µε το βασικό πρότυπο καυσίµου·
(ζ3) παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το
ποσοστό ανάµιξης των συµβατικών καυσίµων των µεταφορών µε βιοκαύσιµα και την
υποβολή στην αρµόδια αρχή του δελτίου πωλήσεων των συµβατικών καυσίµων και
βιοκαυσίµων·
(ζ4) παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις όσον αφορά την τήρηση των
κριτηρίων αειφορίας.
7 του 37(Ι) του (ζ5) παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του ως τοπικός
2015. προµηθευτής καυσίµων πλοίων
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(η) παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις απαγορευτικές ή επιτακτικές
διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισµών ή ∆ιαταγµάτων, τα οποία εκδίδονται δυνάµει
των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα·
είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τα 5 χρόνια ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 50.000,00 λίρες ή
και στις δύο αυτές ποινές.
4(β) του 12(Ι)
του 2009.

(2) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκηµα βάσει του εδαφίου (1) αποτελεί
υπεράσπιση:
(α) για τον ιδιοκτήτη µηχανοκίνητου οχήµατος από ντεπόζιτο του οποίου λήφθηκε το
εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιµο, το ότι δεν γνώριζε την ποιότητά του
εν λόγω πετρελαιοειδούς ή καυσίµου˙
(β) για τον πρατηριούχο, ο οποίος προµηθεύτηκε το εκτός προδιαγραφών
πετρελαιοειδές ή καύσιµο από προµηθεύτρια εταιρεία, το ότι δεν γνώριζε ότι διέθετε
στην αγορά εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιµο.

4(β) του 12(Ι)
του 2009.

(3)(α) ∆ικαστήριο, ενώπιον του οποίου έχει προσαφθεί κατηγορία εναντίον
προσώπου για αδίκηµα δυνάµει των διατάξεων των παραγράφων (α) ή (ζ) του
εδαφίου (1) δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να εκδίδει διάταγµα δια
του οποίου να απαγορεύει στον κατηγορούµενο την εµπορία οποιουδήποτε
πετρελαιοειδούς ή καυσίµου, σε σχέση µε το οποίο κατ΄ ισχυρισµό διαπράχθηκε το
αδίκηµα, µέχρι της τελικής εκδίκασης της υπόθεσης, αναφορικά µε την οποία έχει
προσαφθεί η κατηγορία.
(β) Το αναφερόµενο στην παράγραφο (α) διάταγµα εκδίδεται κατόπιν αίτησης του
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.

14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(Ι) του 1992
43(Ι) του 1992
102(Ι) του 1992
26(Ι) του 1993
82(Ι) του 1995
102(Ι) του 1996
4(Ι) του 1997
53(Ι) του 1997

(γ) Οι προϋποθέσεις έκδοσης του αναφερόµενου στην παράγραφο (α) διατάγµατος
διέπονται τηρουµένων των αναλογιών, από το άρθρο 32 του περί ∆ικαστηρίων
Νόµου.
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90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999
41(Ι) του 2000
32(Ι) του 2001
40(Ι) του 2002
80(Ι) του 2002
140(Ι) του 2002
206(Ι) του 2002
17(Ι) του 2004
165(Ι) του 2004
268(Ι) του 2004
21(Ι) του 2006
99(Ι) του 2007
170(Ι) του 2007
76(Ι) του 2008
81(Ι) του 2008
118(Ι) του 2008
119(Ι) του 2008.
Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως,
Παράρτηµα
Τρίτο:
20.5.1954
21.6.1956
8.5.1958.
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
∆εύτερο:
12.12.1960
14.10.1965
23.12.1965
29.1.1969
24.10.1969
6.10.1972
18.1.1974
4.6.1976
3.2.1978
23.5.1980
3.9.1982
31.12.1983
25.4.1986
14.11.1986
27.2.1987
12.2.1988
12.10.1990
29.12.1990
23.10.1992
23.12.1992
12.3.1993
2.4.1993
19.11.1993
24.2.1995
2.2.1996
23.2.1996
5.7.1996
19.7.1996
19.7.1996
27.9.1996
18.10.1996
18.10.1996
1.11.1996

(δ) Η διαδικασία έκδοσης του αναφερόµενου στην παράγραφο (α) διατάγµατος
διέπεται, τηρουµένων των αναλογιών, από τους περί Πολιτικής ∆ικονοµίας
∆ιαδικαστικούς Κανονισµούς.
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11.12.1996
11.12.1996
4.4.1997
30.5.1997
13.6.1997
25.7.1997
25.7.1997
31.12.1997
6.2.1998
8.5.1998
29.5.1998
3.7.1998
27.11.1998
23.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
29.12.2000
29.12.2000
29.12.2000
1.6.2001
30.11.2001
21.12.2001
21.12.2001
25.1.2002
18.10.2002
7.2.2003
4.7.2003
18.7.2003
14.11.2003
21.5.2004.
Κεφ. 6.
11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989
51(Ι) του 1999
134(Ι) του 1999
58(Ι) του 2003
66(Ι) του 2004
138(Ι) του 2006.

(ε) Το αναφερόµενο στην παράγραφο (α) διάταγµα δύναται να εκδοθεί και µετά από
µονοµερή (ex parte) αίτηση κατ΄ εφαρµογή τηρουµένων των αναλογιών, του άρθρου
9 του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου και των περί Πολιτικής ∆ικονοµίας
∆ιαδικαστικών Κανονισµών. Στην περίπτωση αυτή για σκοπούς καταχώρησης
ένστασης ή για να καταδειχθεί εκ µέρους του αντιδίκου ο λόγος ώστε να παύσει το
εκδοθέν διάταγµα να παραµένει σε ισχύ, η σχετική προθεσµία που δύναται να τεθεί
από το οικείο ∆ικαστήριο καθορίζεται σε διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τις
δεκατέσσερις ηµέρες.

4(β) του 12(Ι)
του 2009.

(4) ∆ικαστήριο το οποίο εκδικάζει αδίκηµα δύναται να εκδίδει, πέραν των
διαταγµάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (3), οποιοδήποτε άλλο ενδιάµεσο ή τελικό
διάταγµα που είναι απαγορευτικό, αποτρεπτικό, προστακτικό ή ανασταλτικό, µε
σκοπό τον τερµατισµό, την αναστολή ή τη µη επανάληψη της ενέργειας ή της
παράλειψης, που συνιστά το αδίκηµα.

4(β) του 12(Ι)
του 2009.

(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγµα δυνάµει του
εδαφίου (3) ή (4) παραλείπει ή αρνείται να συµµορφωθεί µε αυτό είναι ένοχο
αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι τρεις
χιλιάδες ευρώ (€23.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

8 του 40(Ι) του
2007.
∆ιοικητικό
πρόστιµο.
Παράρτηµα. V.
5 του 12(Ι) του
2009.

11Α.-(1) Εφόσον διαπιστώνεται ότι χρησιµοποιούνται από πλοίο, πετρελαιοειδή και
καύσιµα πλοίων για καύση των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει την
εκάστοτε καθοριζόµενη από ∆ιάταγµα το οποίο εκδίδεται δυνάµει του παρόντος
Νόµου, επιβάλλεται από τον Αρχιεπιθεωρητή διοικητικό πρόστιµο µέχρι του ποσού
των 50.000 λιρών Κύπρου, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο Παράρτηµα V.
(2) Το διοικητικό πρόστιµο επιβάλλεται στον έχοντα την εκµετάλλευση του πλοίου ή
στον πλοίαρχο, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2015. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 29 of 39

148(I)/2003

(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4), το διοικητικό πρόστιµο που
αναφέρεται στο εδάφιο (1) εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόµενο στη
∆ηµοκρατία.
(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής κοινοποιεί στον έχοντα την εκµετάλλευση του πλοίου ή στον
πλοίαρχο την περί επιβολής διοικητικού προστίµου απόφαση και δεν επιτρέπει άρση
της κατά το άρθρο 10Α απαγόρευσης απόπλου, µέχρις ότου καταβληθεί το
διοικητικό πρόστιµο ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση αναγνωρισµένης τράπεζας για
ίσο ποσό, και µε όρους που ικανοποιούν τον Αρχιεπιθεωρητή.
8 του 40(Ι) του
2007.
Ιεραρχική
προσφυγή
εναντίον της
απαγόρευσης
απόπλου και
επιβολής
διοικητικού
προστίµου.

11Β.-(1) Ο έχων την εκµετάλλευση του πλοίου ή ο πλοίαρχος έχει δικαίωµα
ιεραρχικής προσφυγής:
(α) ενώπιον του Υπουργού Συγκοινωνιών και ΄Εργων κατά απόφασης απαγόρευσης
απόπλου,

(β) ενώπιον του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κατά απόφασης
επιβολής διοικητικού προστίµου,
µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης.
(2) Η κατά το προηγούµενο εδάφιο ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την
εκτέλεση της απόφασης.
(3) Ο δυνάµει του εδαφίου (1) αρµόδιος Υπουργός εξετάζει αµέσως κάθε προσφυγή
που ασκείται δυνάµει του εν λόγω εδαφίου και αν σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη
περίπτωση ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή σκόπιµο, ακούει ή µε άλλο τρόπο δίνει
την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους, στους οποίους
στηρίζεται η προσφυγή. Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και
κοινοποιεί αµέσως την απόφασή του στον προσφεύγοντα:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου του να
εξετάσει ορισµένα θέµατα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε
αυτόν το πόρισµα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφασή
του για την προσφυγή.
(4) Το ποσό του διοικητικού προστίµου ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και
περιέρχεται οριστικά στη ∆ηµοκρατία, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση
προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου προθεσµία των εβδοµήντα πέντε
ηµερών, είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του διοικητικού
προστίµου είτε, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή δυνάµει του
εδαφίου (1), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απορριπτικής
απόφασης του Υπουργού.
Ευθύνη
αξιωµατούχων
υπαλλήλων και
λοιπών νοµικών
προσώπων.

12.-(1) Όταν αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου διαπράττεται από νοµικό πρόσωπο
ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ µέρους νοµικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει
διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση, συνενοχή, έγκριση ή ανοχή ή έχει διευκολυνθεί από
την επιδειχθείσα αµέλεια συµβούλου, διευθυντή, γραµµατέα ή οποιουδήποτε άλλου
φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, τόσο το νοµικό
πρόσωπο όσο και το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ένοχα του προαναφερθέντος
αδικήµατος.
(2) Όταν οι υποθέσεις εταιρείας διευθύνονται από µέλος της, το εδάφιο (1)
εφαρµόζεται σε σχέση µε τις πράξεις ή παραλείψεις του µέλους αυτού, που
σχετίζονται µε τις διευθυντικές του ενέργειες, κατά τον ίδιο τρόπο ως εάν ήταν
διευθύνων σύµβουλος της εν λόγω εταιρείας.
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Υποχρέωση προς 13. Ο Υπουργός, ο Αρχιεπιθεωρητής, οι Εντεταλµένοι Επιθεωρητές και οποιοδήποτε
εχεµύθεια. άλλο πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα µε βάση τον παρόντα Νόµο ή

Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 15, απαγορεύεται να ανακοινώνει ή
να χορηγεί σε τρίτους µε οποιοδήποτε τρόπο εµπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες,
που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση της εν
λόγω αρµοδιότητας και έχει καθήκον να προστατεύει οποιαδήποτε δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται µε τα εν λόγω στοιχεία ή πληροφορίες:
Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεµύθεια δεν ισχύει(α) Όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη
διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης,
(β) έναντι ∆ικαστηρίου της ∆ηµοκρατίας,
(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής, που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάµει του περί

Κεφ. 44. Ερευνητικών Επιτροπών Νόµου,
37 του 1982
84 του 1983.

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση, µε βάση το άρθρο 4 του

Κεφ. 155. περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου, και
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(I) του 1996
89(I) του 1997
54(I) του 1998
96(I) του 1998
14(I) του 2001.

(ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης, δυνάµει των περί

61(Ι) του 1996 Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήµευσης Εσόδων από Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις
25(I) του 1997 Νόµων του 1996 έως 2003.
41(I) του 1998
120(I) του 1999
152(I) του 2000
118(I) του 2003.

Επίδοση 14.-(1) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η επίδοση ειδοποίησης απαγόρευσης,
ειδοποιήσεων. ειδοποίησης επαναλειτουργίας ή ειδοποίησης παράτασης της σφράγισης ή ειδοποίησης

που καθορίζεται από Κανονισµούς, που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 15,
πραγµατοποιείται από Εντεταλµένο Επιθεωρητή είτε στο ίδιο προσωπικά ή µε
παράδοση αυτής σε ενήλικο πρόσωπο που διαµένει µε αυτό ή σε υπεύθυνο πρόσωπο
του µέρους όπου αυτό διαµένει ή του µέρους όπου αυτό εργάζεται ή απασχολείται.
(2) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, η επίδοση των ειδοποιήσεων που αναφέρονται
στο εδάφιο (1) πραγµατοποιείται µε παράδοση αυτής στην έδρα του στη ∆ηµοκρατία ή
µε επίδοση αυτής(α) Στο διευθυντή· ή
(β) στο γραµµατέα· ή
(γ) στον κύριο αντιπρόσωπο του· ή
(δ) σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει τον έλεγχο των εργασιών του κατά το
χρόνο επίδοσης.
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(3) Η επίδοση των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποδεικνύεται µε
ένορκη δήλωση του Εντεταλµένου Επιθεωρητή, ο οποίος επέδωσε την ειδοποίηση.
Εξουσία έκδοσης 15.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση του Υπουργού, δύναται να
Κανονισµών. εκδίδει Κανονισµούς, οι οποίοι δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

∆ηµοκρατίας για τον καθορισµό κάθε θέµατος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό
καθορισµού, καθώς και για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Νόµου.
(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1),
οι Κανονισµοί αυτοί µπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
θέµατα—
(α) Τη χορήγηση αδειών και την επιβολή όρων για την εµπορία ή χρήση των
πετρελαιοειδών και καυσίµων, των οποίων οι προδιαγραφές καθορίζονται µε
∆ιατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 16,
(β) τον καθορισµό σχεδίου ενεργειών και διαδικασίας διαχείρισης καυσίµων που δεν
πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε ∆ιατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει
του άρθρου 16,
(γ) τον καθορισµό των καταβλητέων τελών για εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται
και για την έκδοση αδειών,
(δ) εν γένει, τη ρύθµιση θεµάτων, τα οποία αφορούν την εµπορία και χρήση
πετρελαιοειδών και καυσίµων, των οποίων οι προδιαγραφές καθορίζονται µε
∆ιατάγµατα, που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 16.
Εξουσία έκδοσης
∆ιαταγµάτων.
9(1) του 111(Ι)
του 2013.

16.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει ∆ιατάγµατα, µε τα οποία να καθορίζονται
οι ρυθµίσεις τεχνικού χαρακτήρα και ειδικότερα οι προδιαγραφές πετρελαιοειδών και
καυσίµων, περιλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, τα οποία
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

8(α) του 37(Ι) του (1Α) O Υπουργός, µε ∆ιάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
2015. ∆ηµοκρατίας, καθορίζει τη µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοίων που

χρησιµοποιούνται, µεταξύ άλλων, στη χωρική θάλασσα, στην αποκλειστική
οικονοµική ζώνη της ∆ηµοκρατίας, στις περιοχές ελέγχου των εκποµπών SOx, στις
ζώνες ελέγχου ρύπανσης της ∆ηµοκρατίας ή άλλου κράτους µέλους.
(2) Ο Υπουργός δύναται, µετά από έγκριση της Επιτροπής και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται εκάστοτε, να
καθορίζει, µε ∆ιάταγµα, που εκδίδεται µε βάση το εδάφιο (1), αυστηρότερες
προδιαγραφές, από τις εκάστοτε καθοριζόµενες, από την ανωτέρω Οδηγία για
πετρελαιοειδή και καύσιµα, τα οποία αποτελούν αντικείµενο εµπορίας, σε
συγκεκριµένες περιοχές, για µέρος ή για το σύνολο του στόλου µηχανοκίνητων
οχηµάτων, µε σκοπό την προστασία της υγείας του πληθυσµού σε συγκεκριµένη
αστική περιοχή ή του περιβάλλοντος σε συγκεκριµένη οικολογικά ευαίσθητη περιοχή,
σε περίπτωση που η ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ή εύλογα αναµένεται ότι θα
αποτελέσει σοβαρό και επαναλαµβανόµενο πρόβληµα για την ανθρώπινη υγεία ή το
περιβάλλον.
9 του 40(Ι) του 3(α) Ο Υπουργός εκδίδει διάταγµα για τη ρύθµιση των δειγµατοληπτικών ελέγχων στα
2007. πετρελαιοειδή και καύσιµα.

(β) Ειδικότερα για την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου που αφορούν τα καύσιµα
πλοίων, ο Υπουργός σε συνεννόηση µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και ΄Εργων
εκδίδει ∆ιατάγµατα για τη ρύθµιση δειγµατοληπτικών ελέγχων των καυσίµων πλοίων
και για τον καθορισµό των λεπτοµερειών τήρησης µητρώου τοπικών προµηθευτών
8(β) του 37(Ι) του
καυσίµων πλοίων καθώς και τις υποχρεώσεις των τοπικών προµηθευτών καυσίµων
2015.
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πλοίων.
(γ) ∆ιάταγµα που εκδίδεται δυνάµει των παραγράφων (α) και (β) δυνατόν να
προβλέπει ότι το κόστος εργαστηριακού ελέγχου το επιβαρύνεται το πρόσωπο που
υπόκειται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο.
6 του 12(Ι) του (4) Ο Υπουργός µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
2009. ∆ηµοκρατίας δύναται να αντικαθιστά ή να τροποποιεί τα Παραρτήµατα του παρόντος

Νόµου.
9(2) του 111(Ι)
του 2013.

(5) Ο Υπουργός µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας καθορίζει το περιεχόµενο της πληροφόρησης που έχουν υποχρέωση να
παρέχουν οι προµηθευτές προς τους καταναλωτές, στα σηµεία πώλησης, όσον
αφορά(α) την περιεκτικότητα της βενζίνης σε βιοκαύσιµα και, ειδικότερα, την ενδεδειγµένη
χρήση των διαφόρων µιγµάτων βενζίνης·
(β) την περιεκτικότητα του καυσίµου ντίζελ σε βιοκαύσιµα, ιδίως σε (FAME)·
(γ) τα µίγµατα παραγώγων πετρελαιοειδών µε βιοκαύσιµα, στα οποία τα ποσοστά
βιοκαυσίµων υπερβαίνουν το 10 % κατ’ όγκον.

Παράρτηµα VI.

(6) Ο Υπουργός δύναται, µετά από έγκριση της Επιτροπής και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων (4) και (5) του άρθρου 3 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως
αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/30/ΕΚ, να καθορίζει, µε ∆ιάταγµα που
εκδίδεται µε βάση το εδάφιο (1), για τη βενζίνη που περιέχει αιθανόλη, κατά τη
θερινή περίοδο, µέγιστη τάση ατµών 60 kPa και επιπρόσθετα την επιτρεπόµενη
απόκλιση της τάσης ατµών που καθορίζεται στο Παράρτηµα VI, υπό τον όρο ότι η
χρησιµοποιούµενη αιθανόλη είναι βιοκαύσιµο.
(7) Ο Υπουργός µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας ορίζει, τους προµηθευτές που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση
και υποβολή έκθεσης σχετικά µε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κύκλου ζωής
ανά µονάδα ενέργειας από τα παρεχόµενα καύσιµα και ενέργεια.
(8) Ο Υπουργός µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας καθορίζει το ποσοστό σταδιακής µείωσης των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου κύκλου ζωής ανά µονάδα ενέργειας από το καύσιµο ή την παρεχόµενη
ενέργεια σε σύγκριση µε το βασικό πρότυπο καυσίµου, το οποίο οι προµηθευτές
έχουν υποχρέωση να επιτύχουν, καθώς και επιπρόσθετους ενδεικτικούς στόχους.
(9) Ο Υπουργός εκδίδει ∆ιάταγµα µε το οποίο καθορίζει τις µεθοδολογίες για τα
ακόλουθα:
(α) τον υπολογισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο κύκλο ζωής από
βιοκαύσιµα·
(β) τον προσδιορισµό του βασικού προτύπου καυσίµου, βάσει των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου κύκλου ζωής ανά µονάδα ενέργειας από τα ορυκτά καύσιµα το
2010·
(γ) τον υπολογισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στον κύκλο ζωής των
άλλων καυσίµων, εκτός των βιοκαυσίµων και από ενέργεια·
(δ) τον υπολογισµό της συµβολής των ηλεκτρικών οδικών οχηµάτων, που πρέπει να
είναι συµβατή µε το άρθρο 3, παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
(10) Ο Υπουργός µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας καθορίζει το ποσοστό ανάµιξης ανά ενεργειακό περιεχόµενο των
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συµβατικών καυσίµων των µεταφορών µε βιοκαύσιµα το οποίο έχουν υποχρέωση οι
προµηθευτές καυσίµων των µεταφορών να επιτύχουν, τη µεθοδολογία υπολογισµού
του εν λόγω ποσοστού, καθώς και τα στοιχεία που παρέχουν στο µηνιαίο δελτίο
πωλήσεων συµβατικών καυσίµων και βιοκαυσίµων.
(11) Ο Υπουργός µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας καθορίζει κατάλογο µε τα βιορευστά.
(12) Ο Υπουργός µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας καθορίζει κατάλογο µε τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο
ελεγκτής προκειµένου να του χορηγείται έγκριση από την αρµόδια αρχή για να
ελέγχει και να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.
8(γ) του 37(Ι) του (13) O Υπουργός, µε ∆ιάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
2015. ∆ηµοκρατίας, καθορίζει τις ισοδύναµες τιµές των εκποµπών για τις µεθόδους µείωσης

των εκποµπών που εφαρµόζονται σε πλοία και τα κριτήρια για τη χρήση µεθόδων
µείωσης των εκποµπών από πλοία.
Αλλαγή στον 17.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µε Απόφαση του, που δηµοσιεύεται στην
εφοδιασµό σε Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µετά από έγκριση της Επιτροπής και σύµφωνα
αργό πετρέλαιο. µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται

εκάστοτε, να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιµές για ένα ή περισσότερα συστατικά
βενζίνης ή ντίζελ, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες, σε
περίπτωση που, λόγω εκτάκτων γεγονότων ή αιφνίδιας αλλαγής στον εφοδιασµό σε
αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, καταστεί δυσχερής η εφαρµογή των εκάστοτε
καθοριζοµένων προδιαγραφών βενζίνης και ντίζελ, στη ∆ηµοκρατία.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µε Απόφαση του, που δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µετά από έγκριση της Επιτροπής και σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται
εκάστοτε, να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιµές αναφορικά µε την περιεκτικότητα
του βαρέως µαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και του ντίζελ πλοίων σε θείο,
για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες, σε περίπτωση που, λόγω
ξαφνικής αλλαγής στην προµήθεια αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου ή άλλων
υδρογονανθράκων, καταστεί δυσχερής η εφαρµογή των εκάστοτε καθοριζοµένων
προδιαγραφών για την περιεκτικότητα των ανωτέρω αναφεροµένων καυσίµων σε θείο,
στη ∆ηµοκρατία.
9 του 37(Ι) του
2015.
Μέθοδοι µείωσης
εκποµπών.

18.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο Υπουργός, µετά από
διαβούλευση µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, επιτρέπει σε πλοία
οποιοσδήποτε σηµαίας, που βρίσκονται στα λιµάνια, στη χωρική θάλασσα της
∆ηµοκρατίας, στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη και στις ζώνες ελέγχου της
ρύπανσης της ∆ηµοκρατίας, τη χρήση µεθόδων µείωσης εκποµπών, αντί της χρήσης
καυσίµων πλοίων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο που πληρούν τις απαιτήσεις των
εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών.
(2) Τα πλοία που χρησιµοποιούν τις αναφερόµενες στο εδάφιο (1) µεθόδους µείωσης
εκποµπών, επιτυγχάνουν συνεχώς µειώσεις των εκποµπών διοξειδίου του θείου,
τουλάχιστον ισοδύναµες µε εκείνες που θα µπορούσαν να επιτευχθούν µε τη χρήση
καυσίµων που πληρούν τις απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών. Οι
ισοδύναµες τιµές των εκποµπών καθορίζονται σε ∆ιάταγµα που εκδίδει ο Υπουργός
και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(3) Οι αναφερόµενες στο εδάφιο (1) µέθοδοι µείωσης εκποµπών πληρούν τα κριτήρια
που καθορίζονται σε ∆ιάταγµα, που εκδίδει ο Υπουργός και δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(4) Τα ελλιµενισµένα πλοία ενθαρρύνονται, όπου είναι εγκατεστηµένα, να
χρησιµοποιούν συστήµατα παροχής ενέργειας από την ξηρά, ως εναλλακτική λύση για
τη µείωση των εκποµπών.
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(5) Οι µέθοδοι µείωσης εκποµπών προς χρήση σε κυπριακά πλοία και σε πλοία
κράτους µέλους άλλου από τη ∆ηµοκρατία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
55(Ι) του 2002 περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισµός Πλοίων) Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
48(Ι) του 2004 τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των Γνωστοποιήσεων και ∆ιαταγµάτων που
110(Ι) του 2006.
εκδίδονται δυνάµει αυτού, εγκρίνονται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω νόµου
και τις Γνωστοποιήσεις και τα ∆ιατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(6) Οι µέθοδοι µείωσης των εκποµπών προς χρήση σε κυπριακά πλοία και σε πλοία
κράτους µέλους άλλου από τη ∆ηµοκρατία που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισµός Πλοίων) Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των Γνωστοποιήσεων και των ∆ιαταγµάτων που
εκδίδονται δυνάµει αυτού, εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3,
παράγραφος 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, λαµβάνοντας υπόψη(α) τις κατευθυντήριες γραµµές του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού,
(β) τα αποτελέσµατα τυχόν δοκιµών που έχουν διενεργηθεί δυνάµει του εδαφίου (7),
(γ) τις συνέπειες για το περιβάλλον, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι εφικτές
µειώσεις των εκποµπών και οι επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα περίκλειστων λιµανιών,
αγκυροβολιών και εκβολών ποταµών,
(δ) τη δυνατότητα παρακολούθησης και εξακρίβωσης.
(7) Ο Υπουργός, µετά από διαβούλευση µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, και
ενδεχοµένως σε συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη, όπου κρίνεται σκόπιµο, δύναται,
κατά περίπτωση, να εγκρίνει δοκιµές µεθόδων µείωσης των εκποµπών σε κυπριακά
πλοία ή σε πλοία ανεξαρτήτως σηµαίας στα λιµάνια, στη χωρική θάλασσα και στην
αποκλειστική οικονοµική ζώνη της ∆ηµοκρατίας.
(8) Κατά τις δοκιµές που αναφέρονται στο εδάφιο (7), δεν είναι υποχρεωτική η
χρησιµοποίηση καυσίµων πλοίων που να πληρούν τις ισχύουσες κατά τη στιγµή των
δοκιµών προδιαγραφές, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Ο Υπουργός απευθύνει κοινοποίηση γραπτώς στην Επιτροπή και στις αρχές κάθε
ενδιαφεροµένου κράτους λιµένα, τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από την έναρξη των
δοκιµών,
(β) η διάρκεια ισχύος της άδειας για τη διενέργεια των δοκιµών δεν υπερβαίνει τους
δεκαοκτώ (18) µήνες,
(γ) όλα τα πλοία, τα οποία συµµετέχουν στις δοκιµές είναι εφοδιασµένα µε
απαραβίαστο εξοπλισµό για τη συνεχή παρακολούθηση των εκποµπών αερίων από την
καπνοδόχο, τον οποίο χρησιµοποιούν καθόλη τη διάρκεια των δοκιµών,
(δ) όλα τα πλοία, τα οποία συµµετέχουν στις δοκιµές επιτυγχάνουν µειώσεις των
εκποµπών τουλάχιστον ισοδύναµες προς εκείνες που θα µπορούσαν να επιτευχθούν
µέσω των ισχυόντων, κατά το χρόνο των δοκιµών, ορίων περιεκτικότητας των
καυσίµων σε θείο,
(ε) υπάρχουν κατάλληλα συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων, για όλα τα απόβλητα που
παράγονται από τις µεθόδους µείωσης των εκποµπών καθόλη τη διάρκεια των
δοκιµών,
(στ) διενεργείται εκτίµηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στα
οικοσυστήµατα σε περίκλειστους λιµένες, αγκυροβόλια και εκβολές ποταµών καθόλη
τη διάρκεια των δοκιµών, και
(ζ) παρέχονται από τον Υπουργό στην Επιτροπή και δηµοσιεύονται πλήρη
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αποτελέσµατα, εντός έξι (6) µηνών από το τέλος των δοκιµών.
(9) Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) έως
(στ) του εδαφίου (8), καθώς επίσης και για την παροχή στον Υπουργό των
αποτελεσµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) του εν λόγω εδαφίου είναι ο
έχων την εκµετάλλευση του πλοίου.
10 του 37(Ι) του
2015.
Λήψη
οικονοµικών
µέτρων.

18Α. Ο Υπουργός, µετά από διαβούλευση µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων,
δύναται να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης
σχετικά µε τα οικονοµικά µέτρα που µπορούν να ληφθούν για τους έχοντες την
εκµετάλλευση των πλοίων, οι οποίοι ζηµιώνουν από τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου,
νοουµένου ότι τα οικονοµικά αυτά µέτρα είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες
για τις κρατικές ενισχύσεις.

Έναρξη της 19.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ σε
ισχύος του ηµεροµηνία που ορίζει ο Υπουργός, µε γνωστοποίηση του που δηµοσιεύεται στην
παρόντος Νόµου. Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός µπορεί να ορίσει διαφορετικές ηµεροµηνίες για την έναρξη
ισχύος των διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόµου.
(2) Οι διατάξεις του άρθρου 15 και του εδαφίου (1) του άρθρου 16 τίθενται σε ισχύ µε
τη δηµοσίευση του παρόντος Νόµου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
7 του 12(Ι) του 2009
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(άρθρο 9(2)(α))
Αρ. Ειδοπ.: ... ... ... ... ... ...
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµοι
Επειδή στις ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... παραλήφθηκαν από τους Εντεταλµένους
Επιθεωρητές ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ..
συνολικά ... ... ... ... ... ... δείγµατα, από την αποθήκη µε την επωνυµία ... ... ... ... ... ...
που βρίσκεται στη διεύθυνση ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ..., και στα οποία διενεργήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι, οι οποίοι έδειξαν ότι τα
δείγµατα που περιγράφονται πιο κάτω δεν συνάδουν µε τις καθοριζόµενες
προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίµων, απαγορεύεται η λειτουργία της
αποθήκης.
Περιγραφή δειγµάτων που δεν συνάδουν µε τις καθοριζόµενες προδιαγραφές
Α/
Α

Κωδικός Αριθµός
∆είγµατος

Τύπος καυσίµου
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Η αποθήκη θα σφραγιστεί και θα σηµανθεί µε ταινία που αναγράφει «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΕΣ ΕΚΤΟΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ» .
Καλείστε όπως παρουσιάσετε γραπτώς στον Αρχιεπιθεωρητή για έγκριση το σχέδιο ενεργειών που
αναφέρεται στο άρθρο 9(3), µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τους περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών
και Καυσίµων Νόµους και τους Κανονισµούς και τα ∆ιατάγµατα που εκδόθηκαν δυνάµει αυτών.
Σε περίπτωση που δεν παρουσιάσετε γραπτώς στον Αρχιεπιθεωρητή για έγκριση, σχέδιο ενεργειών για
συµµόρφωση µε τους περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµους και τους
Κανονισµούς και τα ∆ιατάγµατα που εκδόθηκαν δυνάµει αυτών, ή δεν εκτελέσετε τις ενέργειες του
σχεδίου, θα εκδοθεί Ειδοποίηση Παράτασης της Σφράγισης.
…………………………
Ηµεροµηνία

…………………………
Αρχιεπιθεωρητής

Η Ειδοποίηση Απαγόρευσης παραλήφθηκε από:
Όνοµα: … … … … … … … … … …… … … … … … … … … …… … … … … … … … … …
Ιδιότητα: … … … … … … … … … …… … … … … … … … … …… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …… … …
Ηµεροµηνία

………………………………………
Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(άρθρο 9(5))
Αρ. Ειδοπ.: … … … … … ...
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµοι
Επειδή στην αποθήκη σας µε την επωνυµία … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… ... που βρίσκεται στη διεύθυνση … … ... ... ... ... ... … … ... ... ... ... ... … … ... ... ... ... ... … … ... ...
... ... ..., διενεργήθηκε στις ... ... ... ... ... ... ... ... ... δειγµατοληψία από τους Εντεταλµένους Επιθεωρητές
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... και ο εργαστηριακός
έλεγχος έδειξε ότι … … …. δείγµατα µε κωδικούς αριθµούς … … … … … … … … ... δεν ήταν
σύµφωνα µε τις καθοριζόµενες προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίµων, και η λειτουργία της
αποθήκης σας απαγορεύτηκε µε την υπ΄ αριθµό … … … … … … … ... Ειδοποίηση Απαγόρευσης και
επειδή εφαρµόσατε το εγκεκριµένο από τον Αρχιεπιθεωρητή σχέδιο ενεργειών για συµµόρφωση µε
τους περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµους, ο Αρχιεπιθεωρητής αποφάσισε να
εκδώσει την παρούσα Άδεια Επαναλειτουργίας.
…………………………
Ηµεροµηνία

…………………………………………
Αρχιεπιθεωρητής

Η Ειδοποίηση Επαναλειτουργίας παραλήφθηκε από:
Όνοµα: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ιδιότητα: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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……………………
Ηµεροµηνία

……………………
Υπογραφή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(άρθρο 9(7))
Αρ. Ειδοπ.: … … … … …

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµοι
Επειδή στις ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... παραλήφθηκαν από τους Εντεταλµένους Επιθεωρητές ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... … ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
συνολικά ... ... ... ... ... δείγµατα από την αποθήκη µε την επωνυµία ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... που
βρίσκεται στη διεύθυνση ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ..., και στα οποία διενεργήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι οι οποίοι έδειξαν ότι τα δείγµατα δεν ήταν
σύµφωνα µε τις καθοριζόµενες προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίµων, και η λειτουργία της
αποθήκης σας απαγορεύτηκε µε την υπ΄ αριθµό … … … … … … … ... Ειδοποίηση Απαγόρευσης,
και επειδή δεν παρουσιάσετε σχέδιο ενεργειών / δεν εκτελέσετε τις ενέργειες του σχεδίου για
συµµόρφωση µε τους περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµους και τους
Κανονισµούς και τα ∆ιατάγµατα που εκδόθηκαν δυνάµει αυτών, παρατείνεται η σφράγιση της
αποθήκης µέχρι τη πλήρη συµµόρφωση µε την πιο πάνω νοµοθεσία και την έκδοση από τον
Αρχιεπιθεωρητή Ειδοποίηση Επαναλειτουργίας.

…………………………
Ηµεροµηνία

………………………………
Αρχιεπιθεωρητής

Η Ειδοποίηση Παράτασης της Σφράγισης παραλήφθηκε από:
Όνοµα: … … … … … … … … … … … … … … … …
Ιδιότητα: … … … … … … … …… … … … … … … …

… … … … … … … …… … … … …
Ηµεροµηνία

… … …… … … … … … … …
Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
(άρθρο 9(8))
Αρ. Εν. ∆ηλ.: … … … … … ...
ΕΝΟΡΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµοι
Εγώ ο … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ορισµένος από τον
Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, σύµφωνα µε τη Γνωστοποίηση …, ως Εντεταλµένος
Επιθεωρητής για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρµογής των περί Προδιαγραφών
Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµων του 2003 έως 2008 και των δυνάµει αυτών εκδιδόµενων
Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων, επέδωσα στις … … … … … … … … και ώρα … … … … … ... στον
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. την Ειδοποίηση … … … … … …
… … … ... ... ... µε αρ. Ειδοπ. … … … … ..., που έκδωσε ο Αρχιεπιθεωρητής .
Υπογραφή … … … … … … … … … … … … …
Ηµεροµηνία … … … … … … … … … … … ».
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11 του 40(Ι) του 2007.
7 του 12(Ι) του 2009.
Παράρτηµα V
(άρθρο 11Α)
∆ιοικητικό Πρόστιµο

Περιεκτικότητα σε θείο % (m/m) πέραν της
καθοριζόµενης
0,01-0,10
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Μέχρι Λίρες Κύπρου
£
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

»
.

10 του 111(Ι) του 2013.
Παράρτηµα VI
(άρθρο 16(6))
Επιτρεπόµενη απόκλιση της τάσης ατµών σε βενζίνη που περιέχει βιαιθανόλη
Περιεχόµενη βιοαιθανολή (% v/v)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Επιτρεπόµενη απόκλιση της τάσης ατµών (kPa)1
0
3,7
6,0
7,2
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8,0
8,0
7,9
7,9
7,8
7,8

Η επιτρεπόµενη απόκλιση της τάσης ατµών για ενδιάµεση περιεκτικότητα βιοαιθανόλης µεταξύ των
παραπάνω τιµών καθορίζεται µε παρεµβολή ευθείας γραµµής µεταξύ της αµέσως µεγαλύτερης και της
αµέσως µικρότερης τιµής του περιεχοµένου της βιοαιθανόλης σε σχέση µε τη µέση τιµή.

1

Οι τιµές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιµές». Κατά τον καθορισµό των οριακών
τιµών τους εφαρµόστηκαν οι όροι του προτύπου CYS EN ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου –
καθορισµός και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας σχετικά µε τις µεθόδους δοκιµής», ενώ στον καθορισµό
ελάχιστης τιµής, ελήφθη υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R πάνω από το µηδέν (R=αναπαραγωγιµότητα). Τα
αποτελέσµατα µεµονωµένων µετρήσεων ερµηνεύονται βάσει των κριτηρίων του προτύπου CYS EN ISO
4259:2006.”.
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