
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟ  
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
 

66(Ι) του 2005. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προώθησης της 

Χρήσης Βιοκαυσίμων ή ΄Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις 

Μεταφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή ΄Αλλων 

Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμο του 2005 (που στο 

εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Προώθησης της 

Χρήσης Βιοκαυσίμων ή ΄Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις 

Μεταφορές Νόμοι του 2005 και 2007. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών τους -  

  
  «‹Γενικός Διευθυντής› σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· 
   
  ‹μητρώο› σημαίνει το μητρώο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 9Β. 
   
  ‹πολυετές πρόγραμμα› σημαίνει πρόγραμμα που αναφέρεται στο 

εδάφιο (2) του άρθρου 9. 
   
  ‹Συμβουλευτική Επιτροπή› σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή που 

συστήνεται δυνάμει του άρθρου 10Β· και 
   
  ‹Υπηρεσία Ενέργειας› σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του 

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·». 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 9 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

   
 «Υιοθέτηση 

μέτρων για 

προώθηση της 

παραγωγής  

και χρήσης 

βιοκαυσίμων. 

9Α.-(1) Στα πλαίσια υλοποίησης των εθνικών 

ενδεικτικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5, το 

Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει, μετά από 

πρόταση του Υπουργού, την υιοθέτηση μέτρων για 

προώθηση της παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίμων. 
   
       (2)  Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 

δύνανται να αφορούν, εφόσον εγκριθούν από την 

Επιτροπή, επιδοτήσεις του κόστους παραγωγής 

βιοκαυσίμων κάτω από σχέδιο που καταρτίζεται δυνάμει 

του εδαφίου (1) του άρθρου 9, βάσει κριτηρίων που 

προάγουν την εγχώρια παραγωγή βιοκαυσίμων, και τις 

πλέον οικονομικά συμφέρουσες τεχνολογίες. 
   
 Σύσταση 

μητρώου. 
9Β.-(1) Για τους σκοπούς των πολυετών 

προγραμμάτων, η Υπηρεσία Ενέργειας είναι αρμόδια για 

τη σύσταση και διαχείριση μητρώου εισαγωγέων και 

παραγωγών βιοκαυσίμων. 

   
       (2)  Ειδικότερα, η Υπηρεσία Ενέργειας έχει, σε σχέση 

με τη σύσταση και διαχείριση του μητρώου, τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 
    
   (α) Την καταχώρηση στο μητρώο των 

εισαγωγέων και παραγωγών βιοκαυσίμων 

που επιθυμούν να συμμετέχουν σε πολυετές 

πρόγραμμα, 
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   (β) τον έλεγχο των στοιχείων των εισαγωγέων 

και παραγωγών βιοκαυσίμων που 

υποβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (3), 
    
   (γ) τη διαγραφή από το μητρώο των εισαγωγέων 

και παραγωγών βάσει των διατάξεων του 

εδαφίου (6), και 
    
   (δ) την ενημέρωση του μητρώου σε περιπτώσεις 

αλλαγής των στοιχείων των εισαγωγέων και 

παραγωγών βιοκαυσίμων. 
    
  

 

 
 

 

     (3) Κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να 

καταχωρισθεί στο μητρώο υποβάλλει στο Γενικό 

Διευθυντή συμπληρωμένο έντυπo, όπως καθορίζεται με 

γνωστοποίηση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.   
   
       (4) Η Υπηρεσία Ενέργειας καταχωρίζει κάθε 

ενδιαφερόμενο εισαγωγέα ή παραγωγό στο μητρώο, 

αφού ελέγξει και επιβεβαιώσει τα στοιχεία που 

υποβλήθηκαν. 
   
       (5) Σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων 

των εισαγωγέων και παραγωγών βιοκαυσίμων, οι 

τελευταίοι ενημερώνουν το Γενικό Διευθυντή για την εν 

λόγω διαφοροποίηση. 
   
       (6) Η Υπηρεσία Ενέργειας διαγράφει από το μητρώο 

τους παραγωγούς και εισαγωγείς βιοκαυσίμων, οι 

οποίοι: 
   
  

 
 (α) Δεν τηρούν τις καθορισμένες, δυνάμει του 
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148(Ι)του 2003. παρόντος Νόμου και του περί 

Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών  και  

Καυσίμων Νόμου, προδιαγραφές, 
    
   (β) δεν υποβάλλουν ορθά και έγκαιρα τα 

στοιχεία που προβλέπονται από τον 

παρόντα Νόμο, 
    
   (γ) δεν τηρούν τους όρους που θέτει το Τμήμα 

Τελωνείων και η Υπηρεσία του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου 

Οικονομικών, και 
    
   (δ) δεν καταβάλλουν τον καθορισμένο φόρο 

κατανάλωσης. 
    
 Φορολογία 

βιοκαυσίμων. 

 

 

 

 

 

 

91(Ι) του 2004 

208(Ι) του 2004 

245(Ι) του 2004 

126(Ι) του 2005 

 65(Ι) του 2006 

144(Ι) του 2006. 

9Γ. Κατά την περίοδο που καθορίζεται σε πολυετές 

πρόγραμμα, τα βιοκαύσιμα που εισάγονται ή 

παράγονται από τους εισαγωγείς και παραγωγούς 

βιοκαυσίμων που είναι καταχωρισμένοι στο μητρώο 

διατίθενται με ειδικές φορολογικές απαλλαγές και 

μειώσεις, όπως καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδει     

το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (5) του 

άρθρου 44 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου.». 

  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων . 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 10 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:  
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 «Υποχρεώσεις 

εισαγωγέων  

και παραγωγών 

βιοκαυσίμων. 

10Α.-(1) Για τον υπολογισμό των συνολικών πωλήσεων 

καυσίμων για τις μεταφορές και το μερίδιο των 

βιοκαυσίμων, αμιγών ή αναμεμειγμένων και των άλλων 

ανανεώσιμων καυσίμων, όλοι οι εισαγωγείς και 

παραγωγοί βιοκαυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που δεν είναι καταχωρισμένοι στο μητρώο, 

υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία Ενέργειας 

για τις ποσότητες των βιοκαυσίμων που εισάγουν, 

παράγουν και εξάγουν, καθώς επίσης και τις 

πρωτογενείς πηγές προέλευσης των βιοκαυσίμων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος για το 

οποίο ετοιμάζεται η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 

10. 
   
  

 
 
 
 
 

     (2) Κάθε εισαγωγέας και παραγωγός υποχρεούται να 

συμπληρώνει και να αποστέλλει στην Υπηρεσία 

Ενέργειας μηνιαία κατάσταση, όπως καθορίζεται με 

γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το αργότερο 

μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα για τον οποίο 

γίνεται αναφορά: 
   
   Νοείται ότι, οι παραγωγοί βιοκαυσίμων για ιδίαν 

χρήση, των οποίων η παραγωγή δεν ξεπερνά τα 10,000 

λίτρα  το  χρόνο,  συμπληρώνουν  και  αποστέλλουν στο 
  

 
Γενικό Διευθυντή, το έντυπο που αναφέρεται πιο πάνω, 

με την ετήσια παραγωγή βιοκαυσίμων  για το κάθε έτος 

ξεχωριστά, το αργότερο μέχρι την 31ης Ιανουαρίου του 

επόμενου έτους από αυτό για το οποίο γίνεται αναφορά. 
   
 Σύσταση 

Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. 

10Β.-(1) Συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή για να 

συμβουλεύει τον Υπουργό για οποιοδήποτε θέμα κρίνει 

ο Υπουργός ότι συμβάλλει στην αποτελεσματική 
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εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 
   
       (2) Ειδικότερα, η Συμβουλευτική Επιτροπή 

συμβουλεύει τον Υπουργό για - 
   
   (α) τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων κανονισμών και διαταγμάτων, 
    
   (β) τον καθορισμό μέτρων για την προώθηση 

της χρήσης και παραγωγής  βιοκαυσίμων, 

και 
    
   (γ) τον καθορισμό μέτρων για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των 

πολυετών προγραμμάτων. 
   
 Σύνθεση της 

Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. 

10Γ.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από - 

   (α) το Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας ή 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ως 

Πρόεδρο της Επιτροπής, 
    
   (β) εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ενέργειας, ο 

οποίος θα εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα, 
    
   (γ) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου ή 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού, 
    
   (δ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, 
    
   (ε) εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, 
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Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 
    
   (στ) εκπρόσωπο του Γραφείου Προγραμματι-

σμού, 
    
   (ζ) εκπρόσωπο του Τμήματος Τελωνείων του 

Υπουργείου Οικονομικών, και 
    
   (η) εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 

του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος. 
   
       (2)  Κατά τις συνεδρίες της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν και 

εμπειρογνώμονες, η ειδικότητα των οποίων καθορίζεται 

ανάλογα με τις εκάστοτε τεχνολογίες παραγωγής 

βιοκαυσίμων που εξετάζονται καθώς επίσης και 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, 

κυβερνητικών τμημάτων και δημόσιων οργανισμών. 
   
       (3)  Η επιλογή των παρακαθήμενων για 

συγκεκριμένες συνεδρίες γίνεται μετά από διαβούλευση 

του Προέδρου και των μελών της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. 
   
 Σύγκληση 

Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. 

10Δ.-(1)  Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται από 

τον Υπουργό τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο, για 

μελέτη της προόδου εφαρμογής του πολυετούς 

προγράμματος και οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο 

σκόπιμο ο Υπουργός. 
   
       (2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις 

προς τον Υπουργό εντός των χρονικών ορίων που 
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αυτός καθορίζει.». 
  
Τροποποίηση  

του βασικού  

νόμου με  

την προσθήκη 

νέου άρθρου. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 13 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «΄Εκδοση 

διαταγμάτων. 
13Α. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί 

τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου και τα 

Παραρτήματα των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 

κανονισμών.». 
  
Τροποποίηση 

του Πρώτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Η παράγραφος (ι) του Πρώτου Παραρτήματος τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σ’ αυτό της λέξης «έκθλιψη» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη 

«εκχύλιση». 

  

 

 

 

 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.196.2006 

/ΦΜ 
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