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Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 34(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  
ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015 

 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 107, 
25.4.2015, 
σ. 26·  
L 350, 
28.12.1998, 
σ. 58. 

τα άρθρα 2, 3, 5 και το παράρτημα ΙΙΙ της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2015/652 του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 2015 για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού 
και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ»∙ και 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 239,  
15.9.2015,  
σ. 1. 

το άρθρο 1 και το άρθρο 2, παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 
2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης 
και ντίζελ και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνoπτικός 
τίτλος. 
148(Ι) του 2003 

40(Ι) του 2007 
12(I) του 2009 

111(Ι) του 2013 
37(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προδιαγραφών 
Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμους του 2003 έως 2015 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως  
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμοι του 2003 έως 2018. 
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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: 

 “«αμυλούχα φυτά» σημαίνει φυτά, στα οποία συγκαταλέγονται κυρίως τα  σιτηρά, ανεξαρτήτως εάν 
χρησιμοποιείται μόνο ο σπόρος ή ολόκληρο το φυτό, όπως στην περίπτωση του χλωρού 
αραβόσιτου, οι κόνδυλοι και τα ριζώματα, όπως οι πατάτες, το κολοκάσι, οι γλυκοπατάτες, η 
μανιόκα και η διοσκουρέα, καθώς και οι βολβοί, όπως η κολοκασία η εδώδιμος και το ξανθόσωμα το 
βελόφυλλο· 

  
 «ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης» σημαίνει υγρά ή αέρια 

καύσιμα, εξαιρουμένων των βιοκαυσίμων, το ενεργειακό περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξαιρουμένης της βιομάζας, και τα οποία χρησιμοποιούνται στις 
μεταφορές· 

  
 «βασικό πρότυπο καυσίμου» σημαίνει βασικό πρότυπο καυσίμου που βασίζεται στις εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2010· 
  
 «βιοκαύσιμα και βιορευστά χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης» σημαίνει τα 

βιοκαύσιμα, των οποίων οι πρώτες ύλες παράχθηκαν στο πλαίσιο συστημάτων που μειώνουν τον 
εκτοπισμό της παραγωγής για άλλους σκοπούς, εκτός της παραγωγής βιοκαυσίμων και 
παρήχθησαν σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10Δ· 

  
 «κατάλοιπα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία» σημαίνει τα 

κατάλοιπα που δημιουργούνται άμεσα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη 
δασοκομία, εξαιρουμένων των καταλοίπων από συναφείς βιομηχανίες ή μεταποίηση· 

  
 «κατάλοιπο μεταποίησης» σημαίνει την ουσία που δεν αποτελεί το τελικό προϊόν ή τα τελικά 

προϊόντα, την παραγωγή των οποίων επιδιώκει άμεσα η διεργασία παραγωγής και δεν αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο της διεργασίας παραγωγής και η διεργασία αυτή δεν έχει τροποποιηθεί σκόπιμα 
με στόχο την παραγωγή του· 

  
 «λιγνοκυτταρινούχες ύλες» σημαίνει ύλες που συντίθενται από λιγνίνη, κυτταρίνη και ημικυτταρίνη, 

όπως η βιομάζα που προέρχεται από τα δάση, οι ξυλώδεις ενεργειακές καλλιέργειες, καθώς και τα 
κατάλοιπα και τα λύματα των δασοπονικών βιομηχανιών· 

  
 «μείωση των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο» ή «(UERs)» σημαίνει τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου κατά το πρώτο στάδιο την οποία δηλώνει ο προμηθευτής και μετριέται σε 
gCO2eq εάν ποσοτικοποιηθεί· 

  
 «μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες» σημαίνει ύλες που συντίθενται κυρίως από κυτταρίνη και 

ημικυτταρίνη και η περιεκτικότητά τους σε λιγνίνη είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των 
λιγνοκυτταρινούχων υλών και σε αυτές περιλαμβάνονται κατάλοιπα φυτών που καλλιεργούνται ως 
τρόφιμα και ζωοτροφές, όπως το άχυρο, τα φύλλα και οι μίσχοι, οι φλοιοί και τα κελύφη, φυτά 
ενεργειακών χορτοκαλλιεργειών με χαμηλή περιεκτικότητα σε άμυλο, όπως η ήρα, το Panicum 
virgatum, ο μίσχανθος, το καλάμι, και οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης πριν και μετά τις κύριες 
καλλιέργειες, βιομηχανικά κατάλοιπα (επίσης από φυτά που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και 
ζωοτροφές μετά την εκχύλιση φυτικών ελαίων, σακχάρων, αμύλων και πρωτεϊνών), καθώς και ύλες 
από βιολογικά απόβλητα· 

  
 «Τμήμα Περιβάλλοντος» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·”. 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου.  

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α)   Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιβ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  
  
  «(ιβ) Να υποβάλλει στη Επιτροπή, έκθεση, σχετικά με- 
    
  (i) την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των προδιαγραφών της βενζίνης και του 

ντίζελ, με βάση τις αναλυτικές μεθόδους που καθορίζονται με Διάταγμα του 
Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 
5 που χρησιμοποιήθηκαν στη Δημοκρατία κατά το αμέσως προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, μέχρι την 31

η
 Αυγούστου κάθε έτους, η οποία περιλαμβάνει 

επιπλέον τα ακόλουθα:  

(iA)  τον συνολικό όγκο των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ που διατέθηκαν στην 
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αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας,  

(iΒ)  τον όγκο των καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη 
περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, και 

(iΓ) τη διαθεσιμότητα ετησίως, σε κατάλληλη γεωγραφική ισοκατανομή των 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, τα 
οποία διατίθενται στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας, 

  
(ii) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10Β και 10Γ, παρέχοντας τα στοιχεία 

που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10ΓΓ, μέχρι την 31
η
 Δεκεμβρίου κάθε 

έτους,  
  

(iii) 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 Δημοκρατία κατά το αμέσως 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/33/ΕΚ, μέχρι τις 
30 Ιουνίου κάθε έτους, και 

  
(iv) την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 7δ, παράγραφος 2 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ 

και τις τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών 
πρώτων υλών σύμφωνα με την παράγραφος 3 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ·» ∙ 

    
 (β) με την αντικατάσταση των παραγράφων (ιη) και (ιθ) αυτού, με τις ακόλουθες νέες 

παραγράφους: 
    
  «(ιη) να καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 και 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,:  
 

   (i) τη μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα, και 

(ii) τις προσωρινές μέσες τιμές των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής στη χρήση γης από βιοκαύσιμα·  

    
  (ιθ) να καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 και 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,:  
    
    (i)   τη   μέθοδο  υπολογισμού από  τους  προμηθευτές  της έντασης των εκπο-

μπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της 
ενέργειας, περιλαμβανομένης της απλουστευμένης μεθόδου που 
εφαρμόζουν οι προμηθευτές που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και 

(ii)    τη  μέθοδο  και  τους  ορισμούς που ακολουθούνται από τους προμηθευτές 
για την υποβολή εκθέσεων∙»∙ 

    
 (γ)   με την αντικατάσταση της παραγράφου (κα) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «(κα)   να καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 και 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα στοιχεία καθώς και 
τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούν οι προμηθευτές για την υποβολή 
των πληροφοριών που απαιτούνται σε ετήσια βάση, για σκοπούς συμμόρφωσης 
με τις διατάξεις των άρθρων 10Β και 10Γ, μέρος των πληροφοριών που 
υποβάλλουν οι προμηθευτές στην αρμόδια αρχή, είναι στοιχεία για τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο των βιοκασίμων που προέρχονται από 
πρώτες ύλες που είναι σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά, σακχαρούχα φυτά και 
ελαιούχα φυτά, και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωή των 
καυσίμων ανά μονάδα ενέργειας, περιλαμβανομένων των προσωρινών μέσων 
τιμών των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης από τα 
βιοκαύσιμα, οι οποίες καθορίζονται σε Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται 
δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ιη)∙»· και 

    
 (δ) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (κζ) αυτού, του σημείου της τελείας με 

άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (κη): 
   
   «(κη)  να αποφασίζει κατά πόσο θα κοινοποιεί το εθνικό σύστημα που θεσπίζεται δυνάμει 

των διατάξεων του άρθρου 10Θ στην Επιτροπή για εκτίμηση της συμμόρφωσης με 
τους όρους που καθορίζει το άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 5Α  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 5Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, 

στο τέλος της παραγράφου (xv) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των 
ακόλουθων νέων παραγράφων (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi): 
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  «(xvi) επαληθεύει τα στοιχεία που οι προμηθευτές υποβάλλουν για σκοπούς 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 10Β και 10Γ∙ 
 

  (xvii) επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του εθνικού συστήματος 
και των εθνικών συστημάτων των άλλων κρατών μελών και των 
εθελοντικών συστημάτων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 18 της 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, περιλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της ανταλλαγής 
δεδομένων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για δηλώσεις 
πέραν της μιας φοράς για μια παρτίδα βιοκαυσίμων· 
 

  (xviii) ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης και 
εντοπισμού πρώτων υλών και παραγόμενων βιοκαυσίμων σε όλη την 
αλυσίδα αξίας, προκειμένου να αποτρέπεται η σκόπιμη τροποποίηση ή 
απόρριψη υλικών ώστε να εμπίπτουν στα βιοκαύσιμα που απαριθμούνται 
σε Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 10ΓΒ·   
 

  (xix) διασφαλίζει ότι, όταν εντοπίζεται απάτη, λαμβάνεται κατάλληλη δράση· 
    
  (xx) 

 
 
 

Επίσημη    
Εφημερίδα  

   της Ε.Ε.:  
   L 126,  
   21.5.2009,  

σ. 13. 

διαβιβάζει τα συγκεντρωτικά στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις του 
άρθρου 10ΓΓ στο Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο τα υποβάλει ηλεκτρονικά 
μέχρι την 31

η
 Δεκεμβρίου κάθε έτους μέσω των εργαλείων ReportNet του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στο Κεντρικό Αποθετήριο 
Δεδομένων (Central Data Repository), δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2009 για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το 
ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το 
περιβάλλον· 

    
  (xxi) αποφασίζει ότι το μερίδιο ενέργειας από βιοκαύσιμα που παράγονται από 

φυτά που καλλιεργούνται ως βασικές καλλιέργειες κυρίως για ενεργειακούς 
σκοπούς σε γεωργική γη, εκτός από τα σιτηρά και άλλα αμυλούχα, 
σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά, δεν προσμετρείται στο όριο που 
καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (7Α) του άρθρου 10Β, νοουμένου 
ότι- 

    
   (α) η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια  αειφορίας που 

καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10Δ, έγινε σύμφωνα με το 
άρθρο 10Η και το άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, και 
 

   
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
8.1.2014 
4.5.2018. 

(β) τα φυτά αυτά καλλιεργήθηκαν σε έδαφος που εμπίπτει στο μέρος Γ, 
σημείο 8 του Παραρτήματος των περί της Μεθοδολογίας 
Υπολογισμού των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στον Κύκλο 
Ζωής των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών Διαταγμάτων, και η 
αντίστοιχη προσαύξηση «eB» που ορίζεται στο μέρος Γ, σημείο 7, 
του Παραρτήματος των ίδιων Διαταγμάτων συμπεριλήφθηκε στον 
υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για τους 
σκοπούς απόδειξης συμμόρφωσης με το άρθρο 17, παράγραφος 2 
της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 10Β  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 10Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α): 
   
  «(3A) Για τους σκοπούς  της επιφύλαξης του εδαφίου (3), τυχόν ομάδα προμηθευτών 

που επιλέγει να θεωρηθεί ως μεμονωμένος προμηθευτής, πληροί την υποχρέωση του 
εδαφίου (2).»· και 

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7Α): 
   
  «(7Α) Για σκοπούς συμμόρφωσης με τους στόχους που αναφέρονται στο εδάφιο (7), 

το μέγιστο μερίδιο βιοκαυσίμων που παράγονται από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, 
σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά και από φυτά που καλλιεργούνται ως βασικές 
καλλιέργειες κυρίως για ενεργειακούς σκοπούς σε γεωργική γη, δεν υπερβαίνει το 2020 
το 7% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές στη Δημοκρατία: 
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  Νοείται ότι, τα βιοκαύσιμα που παράγονται από πρώτες ύλες που δεν προσμετρούν 
στο πιο πάνω όριο καθορίζονται στο Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει της 
παραγράφου (κ) του άρθρου 5 και του άρθρου 16.». 

  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
άρθρων 10ΓΑ 
10ΓΒ και 10ΓΓ. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με  την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 10Γ αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων: 
 

 «Δυνατότητα 
συμβολής των 
προμηθευτών 
βιοκαυσίμων  
στη μείωση  
των εκπομπών με 
τη χρήση στις 
αερομεταφορές. 

10ΓΑ. Οι προμηθευτές βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στις 
αερομεταφορές, επιλέγουν να συμβάλουν στην υποχρέωση μείωσης των 
εκπομπών που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 10Β, 
εφόσον τα εν λόγω βιοκαύσιμα πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται 
στις διατάξεις του άρθρου 10Δ.  

   
 Καθορισμός 

ελάχιστου εθνικού 
στόχου 
κατανάλωσης 
προηγμένων 
βιοκαυσίμων. 

10ΓΒ.-(1) Ο Υπουργός καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, εθνικό στόχο ενός ελάχιστου επιπέδου κατανάλωσης εντός της 
Δημοκρατίας, βιοκαυσίμων που παράγονται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες 
και άλλα καύσιμα που απαριθμούνται στο εν λόγω Διάταγμα.  

   
  

 
 
112(Ι) του 2013 
121(Ι) του 2015 
157(Ι) του 2015. 

(2) Η τιμή αναφοράς για τον στόχο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) είναι 
0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε ενεργειακό περιεχόμενο του μεριδίου της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών το 2020 
όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Προώθησης και 
Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, η 
οποία πρέπει να επιτευχθεί με τα βιοκαύσιμα που απαριθμούνται στο 
Διάταγμα.  

   
  (3) Τα παραγόμενα από πρώτες ύλες βιοκαύσιμα που δεν απαριθμούνται 

στο Διάταγμα που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) και τα οποία 
έχουν προσδιοριστεί ως απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες 
και λιγνοκυτταρινούχες ύλες από τις εθνικές αρμόδιες αρχές και 
χρησιμοποιούνται σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις πριν την έναρξη ισχύος του 
περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 2018, μπορούν να συνυπολογιστούν για την επίτευξη του εθνικού 
στόχου. 

   
  (4) Ο Υπουργός δύναται να καθορίσει εθνικό στόχο χαμηλότερο από την 

τιμή αναφοράς των 0,5 ποσοστιαίων μονάδων, βάσει ενός ή περισσοτέρων 
εκ των παρακάτω λόγων:  

    
  (i) Αντικειμενικοί παράγοντες, όπως η περιορισμένη δυνατότητα για τη 

βιώσιμη παραγωγή βιοκαυσίμων που παράγονται από πρώτες ύλες 
και άλλα καύσιμα που απαριθμούνται στο Διάταγμα, ή η περιορισμένη 
διαθεσιμότητα των εν λόγω βιοκαυσίμων σε οικονομικά συμφέρουσες 
τιμές στην αγορά,  

  
(ii) τα ιδιαίτερα τεχνικά ή κλιματολογικά χαρακτηριστικά της εθνικής 

αγοράς για τα καύσιμα κίνησης, όπως η σύνθεση και η κατάσταση του 
στόλου των οδικών οχημάτων, ή  

  
(iii) οι εθνικές πολιτικές χορήγησης των ανάλογων οικονομικών πόρων 

για την παροχή κινήτρων για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις 
μεταφορές. 

    
  (5) Οι προμηθευτές καυσίμων που αναφέρονται στις διατάξεις του 

άρθρου 10Β επιδιώκουν να πετύχουν τον εθνικό στόχο που αναφέρεται στις 
διατάξεις του εδαφίου (1) ή (4), όποιον καθορίσει ο Υπουργός με Διάταγμα 
του. 

   
  

 
 

(6) Ο Υπουργός, κατά τον καθορισμό του εθνικού στόχου, μεριμνά να 
παρέχονται διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες των 
βιοκαυσίμων που καταναλώνονται από πρώτες ύλες και άλλα καύσιμα, που 
εκτίθενται στο Διάταγμα: 
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185(I) του 2011 
6(I) του 2012  
32(Ι) του 2014  
55(Ι) του 2014  
31(Ι) του 2015  
3(I) του 2016  
120(I) του 2016 . 

Νοείται ότι, κατά τη χάραξη πολιτικών για την προώθηση της παραγωγής 
καυσίμων από πρώτες ύλες οι οποίες εκτίθενται στο Διάταγμα, λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η ιεράρχηση των αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του περί Αποβλήτων Νόμου, περιλαμβανομένων των διατάξεων 
σχετικά με την ανάλυση κύκλου ζωής ως προς τον συνολικό αντίκτυπο της 
παραγωγής και διαχείρισης διάφορων ροών αποβλήτων. 

   
 Υποβολή έκθεσης 

στην Επιτροπή. 
10ΓΓ.-(1) Ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή, μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις 
του άρθρου 10Β και 10Γ η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα καύσιμα 
και την ενέργεια που διατέθηκαν στη αγορά, εντός της Δημοκρατίας. 

   
  (2) Η έκθεση περιλαμβάνει για κάθε καύσιμο και ενέργεια τα ακόλουθα 

στοιχεία, συνολικά: 
 

(α)  Είδος καυσίμου ή ενέργειας, 
 
(β)  όγκος ή ποσότητα καυσίμου ή ηλεκτρισμός, 
 
(γ)  ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
 
(δ)  UERs, 
 
(ε)  προέλευση, 
 
(στ)  τόπος αγοράς: 
 
Νοείται ότι, όταν στα ορυκτά καύσιμα αναμιγνύονται διαφορετικά 

βιοκαύσιμα, παρέχονται στοιχεία για κάθε βιοκαύσιμο. 
   
  (3) Τα στοιχεία που καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), 

αναφέρονται χωριστά για τα καύσιμα ή την ενέργεια που διατίθεται στην 
αγορά από προμηθευτές εντός της Δημοκρατίας.».   

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 10Δ 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 10Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(2)(α) Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση 

βιοκαυσίμων που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις 
του εδαφίου (1) πρέπει να είναι τουλάχιστον εξήντα τοις εκατόν (60%) για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία μετά τις 5 Οκτωβρίου 2015: 

   
  Νοείται ότι, μια εγκατάσταση θεωρείται ότι είναι σε λειτουργία εάν έχει διεξαχθεί 

πραγματική παραγωγή βιοκαύσιμων ή βιορευστών. 
   
  (β) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που βρίσκονταν σε λειτουργία κατά ή πριν τις 5 

Οκτωβρίου 2015, για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), η 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων 
είναι τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) έως την 31

η
 Δεκεμβρίου 2017 και 

τουλάχιστον πενήντα τοις εκατόν (50%) από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018.  

   
  (γ)  Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση 

βιοκαυσίμων υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται σε Διάταγμα του 
Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ιη) του άρθρου 5 και του 
εδαφίου (9) του άρθρου 16.»· 

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7):  
   
  «(7) Η αρμόδια αρχή μπορεί να αιτηθεί από την Επιτροπή όπως εξετάσει την εφαρμογή 

του άρθρου 7β της Οδηγίας 98/70/ΕΚ σε σχέση με πηγή βιοκαυσίμου και η Επιτροπή 
αποφασίζει αν η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει υπόψη τα βιοκαύσιμα που προέρχονται 
από τη συγκεκριμένη πηγή για τους σκοπούς του άρθρου 7α της Οδηγίας 98/70/ΕΚ.». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 11Β  
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 11Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α): 
 

       «(3Α) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις: 
 

 (α)  Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, 
 
 (β)  να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, 
 
 (γ)  να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση, 
 
 (δ)  να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 16  
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού, με το ακόλουθο  νέο εδάφιο: 
   
  «(9) Ο Υπουργός με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας καθορίζει τα ακόλουθα: 
   
   (α)  Τη μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον 

κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα∙ 
 
  (β)  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∙ 

 
  (γ) τη μέθοδο υπολογισμού της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας, περιλαμβανομένης και της 
απλουστευμένης μεθόδου που εφαρμόζουν οι προμηθευτές που είναι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις∙ 

 
  (δ)  τη μέθοδο και τους ορισμούς που ακολουθούνται από τους προμηθευτές για την 

υποβολή εκθέσεων∙ και  
 
  (ε)  τις προσωρινές μέσες τιμές των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής 

στη χρήση γης από βιοκαύσιμα.»∙ 
   
 (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (11) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο : 
   
  «(11) Ο Υπουργός με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας καθορίζει τα στοιχεία καθώς και τον μορφότυπο που πρέπει να χρησι-
μοποιούν οι προμηθευτές για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται σε ετήσια 
βάση για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 10Β και 10Γ.»∙ και  

   
 (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (13) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (14): 
  
 «(14) Ο Υπουργός με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας καθορίζει τον εθνικό στόχο ενός ελαχίστου επιπέδου κατανάλωσης εντός της 
Δημοκρατίας, βιοκαυσίμων που παράγονται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες και άλλα 
καύσιμα που απαριθμούνται στο εν λόγω Διάταγμα.».  

 
 
 
 


