
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 57(Ι)/2020 
Αρ. 4759, 2.6.2020                               

Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημο-
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 57(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2003 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014  

 

Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με -  

  

Επίσημη Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 263, 22.10.2018, 
σ. 57.  

(α) Tην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2018/1581 της 
Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/119/ΕΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους υπολογισμού των υποχρεώσεων διατήρησης 
αποθεμάτων», και  

  

Επίσημη Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 328, 21.12.2018,  
σ. 1. 

(β) τo Άρθρο 26 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη 
διακυβέρνηση τις Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση 
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 
2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

149(Ι) του 2003 
139(Ι) του 2004 

32(Ι) του 2005 
40(Ι) του 2014 

201(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Διατήρησης 
Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμους του 2003 έως (Αρ. 2) του 2014 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμοι του 2003 έως 2020.  

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου.  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου και του 
ορισμού «αποθέματα πετρελαίου» με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό: 

  «“αποθέματα πετρελαίου”» σημαίνει τα αποθέματα ενεργειακών προϊόντων όπως αυτά 

ορίζονται στο Παράρτημα Α, κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1099/2008». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 7 
του βασικού 
 νόμου. 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

         «(3) Ο Υπουργός μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους καθορίζει με Διάταγμά του, που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τη μέση ημερήσια καθαρή 
εισαγωγή σε τόνους ισοδύναμου πετρελαίου ή τη μέση ημερήσια εσωτερική 
κατανάλωση, το ύψος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σε τόνους ισοδύναμου 
πετρελαίου που διατηρούνται σε μόνιμη βάση, προς όφελος της Δημοκρατίας, στην 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη σύνθεση των αποθεμάτων έκτακτης 
ανάγκης.»ˑ και 

   

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

         «(9) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων (5) και (6), οι μέσες ημερήσιες 
καθαρές εισαγωγές και η μέση εσωτερική κατανάλωση που αναφέρονται στα εδάφια 
αυτά πρέπει να καθορίζονται, όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και 
την 30ή Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους, βάσει των ποσοτήτων που εισήχθησαν ή 
καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου ημερολογιακού έτους πριν από το 
τρέχον ημερολογιακό έτος.». 



 

 

 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 7Γ  
του βασικού  
νόμου. 

4. Το άρθρο 7Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «σημείο 3.1, της 
παραγράφου 1, του Παραρτήματος Γ,» (έβδομη και όγδοη γραμμή) με τη φράση 
«Παράρτημα Α, κεφάλαιο 3.4»ˑ και 

  

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

  

     «(3) Μέχρι την 15η Μαρτίου εκάστου ημερολογιακού έτους, ο Υπουργός 
διαβιβάζει στην Επιτροπή συνοπτικό αντίγραφο του καταλόγου με τα αποθέματα 
που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αναφέροντας τουλάχιστον τις ποσότητες και τη 
φύση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.». 

  

Tροποποίηση  
του άρθρου 11ΣΤ 
του βασικού  
νόμου. 

5. Το άρθρο 11ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού της φράσης «Τμήμα 4 του 
Παραρτήματος Β» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «Παράρτημα Α, 
κεφάλαιο 3.4»ˑ και 

  

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

  «(7) Τα ισοδύναμα σε αργό πετρέλαιο που αναφέρονται στα εδάφια (5) και (6) 
υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας με τον συντελεστή 1,2 το ποσό των συνολικών 
διαπιστούμενων ακαθάριστων εγχώριων διανομών, όπως αυτές ορίζονται στο 
Παράρτημα Γ, τμήμα 3.2.2.11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008, για τα 
προϊόντα που περιλαμβάνονται στις χρησιμοποιούμενες ή σχετικές κατηγορίες, τα 
δε καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 19  
του βασικού  
νόμου. 

6. Η παράγραφος (α) του εδαφίου 3 του άρθρου 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

              «(α)  Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την ημερομηνία σύγκλησης και συγκαλεί την τακτι-
κή Γενική Συνέλευση το αργότερο μέχρι την 30ή  Σεπτεμβρίου κάθε έτους.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

         «(4) Το συνολικό ποσό των συνδρομών των µελών του ΚΟΔΑΠ και το ύψος των 
συνδρομών αυτών σε ευρώ ανά χιλιόγραμμο ή ανά λίτρο εισαχθέντος ή 
παραληφθέντος ή παραχθέντος πετρελαιοειδούς για τις κατηγορίες πετρελαιοειδών 
που εισάγονται ή παραλαμβάνονται ή παράγονται από τα µέλη του ΚΟΔΑΠ, 
καθορίζεται πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, µε βάση τα προβλεπόμενα 
έξοδα για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ΚΟΔΑΠ, µε βάση τον παρόντα 
Νόµο.»ˑ και  

   

  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού των λέξεων «εισαχθέντος ή 
παραχθέντος» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «εισαχθέντος ή παραληφθέντος ή 
παραχθέντος». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 32  
του βασικού  
νόμου. 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
των λέξεων «εισαχθέντα ή παραχθέντα» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «εισαχθέντα ή 
παραληφθέντα ή παραχθέντα.». 

  

Τροποποίηση  9. Το εδάφιο (8) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 



 

 

του άρθρου 33  
του βασικού  
νόμου. 

αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

 «(γ)  Σε  περίπτωση  που για οποιοδήποτε λόγο η τακτική Γενική Συνέλευση δεν πραγ-
ματοποιηθεί ως ορίζεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 19, ο 
Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, καθορίζει την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών, καθώς και την ημερήσια διάταξη αυτής.». 

  

Αντικατάσταση  
του Παραρτήματος Ι 
του βασικού  
νόμου. 
Πίνακας. 

10. Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το νέο Παράρτημα Ι που 
εκτίθεται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου. 

  

Τροποποίηση του 
Παραρτήματος ΙΙ  
του βασικού  
νόμου. 

11. Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της δεύτερης 
παραγράφου αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 «Η εν λόγω εσωτερική κατανάλωση προκύπτει από την άθροιση των συνολικών 
«διαπιστούμενων ακαθάριστων εγχώριων διανομών», όπως αυτές ορίζονται στο 
Παράρτημα Γ, τμήμα 3.2.2.11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008, μόνο των ακόλουθων 
προϊόντων: βενζίνη για κινητήρες, βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμο αεριωθούμενων τύπου 
βενζίνης (καύσιμο αεριωθούμενων τύπου νάφθας ή JP4), καύσιμο αεριωθούμενων τύπου 
κηροζίνης, άλλη κηροζίνη, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ (απόσταγμα πετρελαίου 
εξωτερικής καύσης), μαζούτ (υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο), όπως ορίζονται 
στο κεφάλαιο 3.4 του Παραρτήματος Α του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.». 

  

Τροποποίηση του 
Παραρτήματος ΙΙΙ  
του βασικού  
νόμου. 

12. Το Παράρτημα ΙΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
υποπαραγράφου (α) της έκτης παραγράφου αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 

 «(α) να συμπεριλάβει όλα τα υπόλοιπα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου που προς-
διορίζονται στο Παράρτημα Α κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 και 
να προσδιορίσουν το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας τις σχετικές 
ποσότητες με τον συντελεστή 1,065, ή». 

  

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Μέθοδος υπολογισμού του ισοδύναμου σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου  
[Άρθρο 7(5)] 

 
Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου, όπου αναφέρεται στο άρθρο 7, υπολογίζεται με 
την ακόλουθη μέθοδο: 
 
1. Το άθροισμα των καθαρών εισαγωγών αργού πετρελαίου, υγρών φυσικού αερίου (NGL), προϊόντων εφοδιασμού 

διυλιστηρίων και άλλων υδρογονανθράκων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1099/2008 (*) και προσαρμόζεται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες διακυμάνσεις των αποθεμάτων. 
Από το ποσό που προκύπτει, ένα από τα ακόλουθα ποσά αφαιρείται για απόδοση νάφθας: 
- 4% 
- η μέση απόδοση νάφθας 
- η καθαρή πραγματική κατανάλωση νάφθας. 

 
2. Το άθροισμα των καθαρών εισαγωγών όλων των άλλων προϊόντων πετρελαίου, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α 

κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008, εκτός της νάφθας, το αποτέλεσμα προσαρμόζεται προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες διακυμάνσεις των αποθεμάτων, και πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή τον 1,065.  

 
Το άθροισμα των ποσών που προέκυψαν από τους υπολογισμούς 1 και 2 αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο σε αργό 
πετρέλαιο. 

 
Στον υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη τα καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας. 

 


