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Αξηζκόο 580 

Οη πεξί Πξνδηαγξαθώλ Πεηξειαηνεηδώλ θαη Καπζίκσλ (Άδεηα Δκπνξίαο Μνιπβδνύρνπ Βελδίλεο) 
(Τξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
15(2)(α) ησλ πεξί Πξνδηαγξαθώλ Πεηξειαηνεηδώλ θαη Καπζίκσλ Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2013, αθνύ θαηαηέζεθαλ 
ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ 
ησλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Η) ηνπ 2010). 

 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΚΑΤΗΜΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΔΩ 2013 
__________________ 

Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 15(2)(α) 
 
Πξννίκην. 
 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 140, 
5.6.2009,  
ζ. 88.  

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο 
Κνηλφηεηαο κε ηίηιν - 
 
 «νδεγία 2009/30/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009 
κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε νδεγία 98/70/ΔΚ φζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βελδίλε, ην 
ληίδει θαη ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ηελ θαζηέξσζε κεραληζκνχ γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξνπνπνηείηαη ε νδεγία 
1999/32/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ πξνδηαγξαθή ησλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηα πινία εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο θαη θαηαξγείηαη ε νδεγία 93/12/ΔΟΚ.», 

  
 

148(Η) ηνπ 2003 
40(Η) ηνπ 2007 
12(Η) ηνπ 2009 

111(Η) ηνπ 2013. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 15(2)(α) ησλ πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 
2013, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
3.10.2003. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη 
Καπζίκσλ (Άδεηα Δκπνξίαο Μνιπβδνχρνπ Βελδίλεο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη 
ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ (Άδεηα Δκπνξίαο 
Μνιπβδνχρνπ Βελδίλεο) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «νη 
βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη ν βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί 
σο νη πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ (Άδεηα Δκπνξίαο Μνιπβδνχρνπ 
Βελδίλεο) Καλνληζκνί ηνπ 2003 θαη 2014. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 4 ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2.  Ζ παξάγξαθνο (2) ηνπ Καλνληζκνχ 4 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ  
αληηθαηάζηαζε ζ’ απηή ηεο θξάζεο «ην 0,5% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ βελδίλεο ζηε Γεκνθξαηία 
θαη νη νπνίεο πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ παιαηά νρήκαηα» (έθηε θαη έβδνκε γξακκή) 
κε ηε θξάζε «ην 0,03 % ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ βελδίλεο ζηε Γεκνθξαηία, πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ παιαηά νρήκαηα θαη λα δηαηεζνχλ κέζσ νκάδσλ εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ.». 
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