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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

προδιαγραφές,

που

εκάστοτε

ώστε

να

συνάδουν

καθορίζονται

με

με

τις

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.

τίτλος.

Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος του 2003.

Ερμηνεία.

2.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προδιαγραφών

Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει

διαφορετική έννοια «άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων» σημαίνει την άδεια που
187(Ι) του 2002.

χορηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης
της Ατμόσφαιρας Νόμου του 2002.

«αποθήκη»

σημαίνει

οποιαδήποτε

δεξαμενή

αποθήκευσης

πετρελαιοειδών και καυσίμων και περιλαμβάνει τις δεξαμενές των
οχημάτων

μεταφοράς

πετρελαιοειδών

και

καυσίμων

και

οποιαδήποτε άλλη δεξαμενή για αποθήκευση πετρελαιοειδών και
καυσίμων.
«αρχείο μεθόδων» σημαίνει το φάκελο του Υπουργείου που φέρει τον
τίτλο: «Μέθοδοι ∆οκιμασίας και Μέθοδοι ∆ειγματοληψίας».
«αρχείο προδιαγραφών» σημαίνει το φάκελο του Υπουργείου που
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φέρει τον τίτλο: «Προδιαγραφές Πετρελαιοειδών και Καυσίμων».
«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που ορίζεται με
βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2), του άρθρου 6.
Κεφ. 285.
26 του 1959

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο
2 του περί 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(Ι) του 1992
8(Ι) του 1993
64(Ι) του 1996
94(Ι) του 1998
112(Ι) του 1999
36(Ι) του 2002
68(Ι) του 2003.

«βαρύ μαζούτ» (heavy fuel oil) σημαίνει:

(α)

Κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, το οποίο
εμπίπτει στους κωδικούς Σ.Ο.2710 19 5100 έως 2710 19
6900, ή

(β)

κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εκτός από
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πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και ντίζελ 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 65% κατ’ όγκο,
περιλαμβανομένων των απωλειών, αποστάζει σε θερμοκρασία
250°C με τη μέθοδο ASTM D86· το πετρελαϊκό προϊόν
κατατάσσεται επίσης στην κατηγορία του βαρέος μαζούτ, έστω
αν η απόσταξη δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο
ASTM D86.

«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.
«∆ημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή ∆ημοκρατία.
«∆ικαστήριο» σημαίνει ∆ικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.
«ειδοποίηση» σημαίνει γραπτή ειδοποίηση.
«εμπορία» σημαίνει την εισαγωγή, διάθεση, διανομή και την πώληση
οποιουδήποτε πετρελαιοειδούς ή καυσίμου στη ∆ημοκρατία.
«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.
«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
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«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.
«κωδικός» σημαίνει τους κωδικούς, όπως αυτοί διατυπώνονται στην
224(Ι) του 2002
5(Ι) του 2003
77(Ι) του 2003
78(Ι) του 2003

πρώτη

και

δεύτερη

στήλη

του

δεύτερου

Πίνακα

των

περί

Τελωνειακών ∆ασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 2002
έως (Αρ.5) του 2003.

105(Ι) του 2003
106(Ι) του 2003.

«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.
«μηχανοκίνητο όχημα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό
86 του 1972

το άρθρο 2 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας

37 του 1974

Κινήσεως Νόμων του 1972 έως (Αρ.2) του 2002.

58 του 1976
20 του 1978
64 του 1978
72 του 1981
83 του 1983
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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(Ι) του 1996
45(Ι) του 1996
95(Ι) του 1996
56(Ι) του 1998
1(Ι) του 1999
18(Ι) του 1999
66(Ι) του 1999
117(Ι) του 1999
61(Ι) του 2000
80(Ι) του 2000
81(Ι) του 2000
110(Ι) του 2000
38(Ι) του 2001
98(Ι) του 2001
20(Ι) του 2002
237(Ι) του 2002.

«ντίζελ» σημαίνει τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης, τα οποία
εμπίπτουν στον κωδικό Σ.Ο.27 10 19 4100 και χρησιμοποιούνται για
μηχανοκίνητα οχήματα.
«ντίζελ πλοίων» (marine gas oil) σημαίνει:
(α)

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, που προορίζεται για ναυτική
χρήση, ή
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(β)

καύσιμο, το ιξώδες ή η πυκνότητα του οποίου εμπίπτει στο
εύρος του ιξώδους ή της πυκνότητας, που καθορίζονται για τα
ναυτικά κλάσματα στον πίνακα 1 του ISO 8217 (1996),

αλλά δεν περιλαμβάνει το ντίζελ πλοίων, το οποίο χρησιμοποιείται
από πλοία, τα οποία κινούνται μεταξύ τρίτης χώρας και της
∆ημοκρατίας.
«πετρέλαιο εσωτερικής καύσης» (gas oil) σημαίνει κάθε υγρό
καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου:

(α)

Το οποίο εμπίπτει στον κωδικό Σ.Ο.2710 19 4500 και
Σ.Ο.2710 19 4900, ή

(β)

το οποίο, λόγω των ορίων απόσταξής του, υπάγεται στην
κατηγορία των ενδιάμεσων κλασμάτων που προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα και του οποίου τουλάχιστον
85% κατ’ όγκο, περιλαμβανομένων των απωλειών, αποστάζει
σε θερμοκρασία 350°C με τη μέθοδο ASTM D86, και

το οποίο δεν περιλαμβάνει το ντίζελ και τα καύσιμα που
χρησιμοποιούνται από μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικούς
ελκυστήρες.
«πετρελαιοειδή και καύσιμα» σημαίνει ουσίες που μπορούν να
αναφλεγούν στον αέρα και με την καύση τους απελευθερώνουν
ενέργεια.
«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.
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«τρίτη χώρα» σημαίνει κάθε χώρα, η οποία δεν αποτελεί κράτος
μέλος.
«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού.
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού.
Πεδίο

3.

εφαρμογής.

πετρελαιοειδή και καύσιμα, τα οποία αποτελούν ή είναι δυνατόν να

Οι

διατάξεις

του

παρόντος

Νόμου

εφαρμόζονται

στα

αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας και χρήσης στην επικράτεια της
∆ημοκρατίας.
Σκοπός.

4.

Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός και ο έλεγχος

των προδιαγραφών των πετρελαιοειδών και καυσίμων.
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,

(β)

να ορίζει, με ∆ιάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου
16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
∆ημοκρατίας, τις προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και
καυσίμων,

(γ)

να τηρεί ενημερωμένο αρχείο με τις αποθήκες,

(δ)

να τηρεί ενημερωμένο αρχείο μεθόδων, αναφορικά με τις
μεθόδους που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ή σε
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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 ελέγχοι,

(η)

να συμβουλεύεται τον Υπουργό Συγκοινωνιών και
΄Εργων για τον καθορισμό προδιαγραφών για το
υγραέριο και για πετρελαιοειδή και καύσιμα, που
προορίζονται για χρήση σε μηχανοκίνητα οχήματα,

(θ)

να

συνεργάζεται

Κοινωνικών

με

τον

Ασφαλίσεων

Υπουργό
για την

Εργασίας

και

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,
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(ιβ)

να υποβάλλει στην Επιτροπή, έως την 30η Ιουνίου κάθε
έτους, έκθεση, σχετικά με την περιεκτικότητα σε θείο του
βαρέως μαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και
του

ντίζελ

επικράτεια

πλοίων,
της

που

χρησιμοποιήθηκαν

∆ημοκρατίας

κατά

το

στην

αμέσως

προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Αρχιεπιθεωρη-

6.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται

τής και

στην

Εντεταλμένοι
Επιθεωρητές.

Επίσημη

Εφημερίδα

της

∆ημοκρατίας,

να

διορίσει

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 ή 16, αντίστοιχα.

(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 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.

(5)

Καμία

ευθύνη

δεν

καταλογίζεται

σε

οποιονδήποτε

Εντεταλμένο Επιθεωρητή 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.
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Εξουσίες

7.

εισόδου και

ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκήσει

επιθεώρησης.

Εντεταλμένος Επιθεωρητής δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α)

Να

εισέρχεται

προειδοποίηση,

ελεύθερα
σε

και

χωρίς

προηγούμενη

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,
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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

συμπεριλαμβανομένων

οποιαδήποτε
ντεποζίτων

αποθήκη,
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:

(i)

να το εξετάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη
πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο (η),
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να διασφαλίσει ότι δεν θα παραποιηθεί ή

(ii)

αλλοιωθεί πριν την συμπλήρωση της εξέτασής
του,
(iii)

να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε
οποιαδήποτε
διενεργείται

(ι)

δικαστική

διαδικασία

που

.

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 αρμοδιότητάς του, για την άσκηση των
καθηκόντων του.

Εργαστηριακός

8.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής μεριμνά για τη διεξαγωγή εργαστηριακών

έλεγχος

ελέγχων

ποιότητας
πετρελαιοειδών
και καυσίμων.

σε

δείγματα

πετρελαιοειδών

και

καυσίμων,

όπως

καθορίζεται σε Κανονισμούς ή ∆ιατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει
των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα.

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003

148(I)/2003
13

(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.
Ειδοποίηση

9.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, σε περίπτωση κατά την οποία

απαγόρευσης,

διαπιστώνεται ή αποδεικνύεται ότι πετρελαιοειδές και καύσιμο δεν

ειδοποίηση
επαναλειτου-

συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες προδιαγραφές του-

ργίας και
ειδοποίηση
παράτασης της
σφράγισης.

(α)

Να εκδώσει και να επιδώσει ειδοποίηση απαγόρευσης σε
πρόσωπο υπεύθυνο για την διαχείριση, λειτουργία
συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης και να σφραγίσει την
αποθήκη,

(β)

να καλέσει το πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη
διαχείριση,
αποθήκης,

λειτουργία,
να

συντήρηση

παρουσιάσει

ή

φύλαξη

γραπτώς

της
στον

Αρχιεπιθεωρητή σχέδιο ενεργειών για συμμόρφωση με
τον παρόντα Νόμο, Κανονισμούς και ∆ιατάγματα, που
εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα,

(γ)

να επιβλέψει την εκτέλεση του ανωτέρου σχεδίου
ενεργειών
ειδοποίησης

και

να

αποφασίσει

επαναλειτουργίας

για
ή

την
την

επίδοση
επίδοση

ειδοποίησης παράτασης της σφράγισης στον υπεύθυνο
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διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης ή φύλαξης της
αποθήκης,
σύμφωνα με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15.
Ιεραρχική

10.-(1)

προσφυγή.

σφράγισης, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον

Κατά της απόφασης για σφράγιση ή για παράταση της

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 απόφασή του για την προσφυγή.
ΜΕΡΟΣ III
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα.

11. Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή
άλλου εκπροσώπου του -

(α)

Προβαίνει στην εμπορία και/ή χρήση πετρελαιοειδών και
καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές δεν συνάδουν
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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 ποιότητάς τους δεν αποτελεί
αδίκημα.

(β)

παρακωλύει ή παρεμποδίζει Εντεταλμένο Επιθεωρητή, 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, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7,

(δ)

χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο
πάνω Εντεταλμένο

Επιθεωρητή οποιαδήποτε άλλη

βοήθεια ή πληροφορία που εύλογα ζητά ο Εντεταλμένος
Επιθεωρητής 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,

(στ)

παρεμποδίζει άλλο πρόσωπο να απαντήσει σε ερώτηση,
η οποία υποβάλλεται σ’

αυτό από

Εντεταλμένο

Επιθεωρητή, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (ι),
του άρθρου 7,

(ζ)

παραλείπει

να

συμμορφωθεί

με

ειδοποίηση

απαγόρευσης ή ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης,
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που αναφέρεται στο άρθρο 9,

(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.
Ευθύνη

12.-(1) ΄Οταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράττεται

αξιωματούχων

από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

υπαλλήλων και
λοιπών νομικών
προσώπων.

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) ΄Οταν 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.
Υποχρέωση

13. Ο Υπουργός, ο Αρχιεπιθεωρητής, οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές

προς εχεμύθεια.

και

οποιοδήποτε

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
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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,

Κεφ. 44.

(β)

έναντι ∆ικαστηρίου της ∆ημοκρατίας,

(γ)

έναντι Ερευνητικής Επιτροπής, που διορίσθηκε και

ενεργεί δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου,

37 του 1982
84 του 1983.

(δ)
Κεφ. 155.

έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση,

με βάση το άρθρο 4 του 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(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
96(Ι) του 1998
14(Ι) του 2001.

(ε)

έναντι

της

Μονάδας

Καταπολέμησης

Αδικημάτων

61(Ι) του 1996

Συγκάλυψης, δυνάμει των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήμευσης

25(Ι) του 1997

Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων του 1996 έως

41(Ι) του 1998
120(Ι) του 1999
152(Ι) του 2000

2003.
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118(Ι) του 2003.

Επίδοση

14.-(1) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η επίδοση ειδοποίησης

ειδοποιήσεων.

απαγόρευσης,

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 αντιπρόσωπό του. ή

(δ)

σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει τον έλεγχο
των εργασιών του κατά το χρόνο επίδοσης.

(3) Η επίδοση των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
αποδεικνύεται με ένορκη δήλωση του Εντεταλμένου Επιθεωρητή, ο
οποίος επέδωσε την ειδοποίηση.
Εξουσία

15.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού,

έκδοσης

δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην

Κανονισμών.

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.
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(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

διαχείρισης

σχεδίου

καυσίμων

ενεργειών
που

δεν

και

διαδικασίας

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

16.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει ∆ιατάγματα, με τα οποία

έκδοσης

να καθορίζονται οι ρυθμίσεις τεχνικού χαρακτήρα και ειδικότερα οι

∆ιαταγμάτων.

προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίμων, τα οποία δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.
(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
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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.
Αλλαγή στον

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Απόφασή του, που

εφοδιασμό σε

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, μετά από

αργό πετρέλαιο.

έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα 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 Απόφασή 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.
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Χρήση βαρέως

18.-(1) Εφόσον τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας του αέρα, τα οποία

μαζούτ,

καθορίζονται για το διοξείδιο του θείου στον περί της Ποιότητας του

πετρελαίου
εσωτερικής

Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμο του 2002 και οι εκπομπές δεν

καύσης και

συμβάλλουν στην υπέρβαση των κρισίμων φορτίων σε άλλο κράτος

ντίζελ πλοίων,

μέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από έγκριση της

με

Επιτροπής, με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη

ελαστικότερες

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, να επιτρέψει τη χρήση βαρέως μαζούτ,

προδιαγραφές.
188(Ι) του 2002.

του οποίου η περιεκτικότητα σε θείο κυμαίνεται μεταξύ 1% και 3%
κατά μάζα, σε τμήματα ή στο σύνολο της επικράτειας της
∆ημοκρατίας. Η Απόφαση αυτή ισχύει μόνο για όσο χρονικό
διάστημα οι εκπομπές στη ∆ημοκρατία δεν συμβάλλουν στην
υπέρβαση των κρισίμων φορτίων σε άλλο κράτος μέλος.
(2) Εφόσον τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας του αέρα, τα οποία
καθορίζονται για το διοξείδιο του θείου στον περί της Ποιότητας του
Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμο του 2002 και οι εκπομπές δεν
συμβάλλουν στην υπέρβαση κρισίμων φορτίων σε άλλο κράτος
μέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από έγκριση της
Επιτροπής, με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, να επιτρέψει τη χρήση πετρελαίου
εσωτερικής καύσης και ντίζελ πλοίων, των οποίων η περιεκτικότητα
σε θείο κυμαίνεται μεταξύ 0,10% και 0,20% κατά μάζα, σε τμήματα ή
στο σύνολο της επικράτειας της ∆ημοκρατίας.

Η Απόφαση αυτή

ισχύει μόνο για όσο χρονικό διάστημα οι εκπομπές στη ∆ημοκρατία
δεν συμβάλλουν στη υπέρβαση των κρισίμων φορτίων σε άλλο
κράτος μέλος και νοουμένου ότι τέτοια Απόφαση δεν παρατείνεται
πέραν της 1ης Ιανουαρίου 2013.
(3) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει να
κάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχεται στα εδάφια (1) και
(2), τουλάχιστον δώδεκα μήνες νωρίτερα, ενημερώνει το κοινό με
γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
∆ημοκρατίας, όπως επίσης και την Επιτροπή, παρέχοντας σ’ αυτήν
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επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να εκτιμήσει αν πληρούνται τα
κριτήρια των εδαφίων (1) και (2).
΄Εναρξη της

19.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε

ισχύος του

ισχύ σε ημερομηνία που ορίζει ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του

παρόντος
Νόμου.

που δημοσιεύεται στην 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.
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