
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.09.2013  Ν. 111(Ι)/2013 

111(I)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  

ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο- 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 140, 

5.6.2009, 

σ. 88. 

 

«Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ 

όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο 

εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την 

παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την 

προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ». 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 140, 

5.6.2009, 

σ. 16. 

«Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την τροποποίηση και την 

συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ»∙ 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 147, 

2.6.2011, 

σ. 15. 

«Οδηγία 2011/63/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2011 για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο, της 

οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ». 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνoπτικός 

τίτλος. 

 

 

148(Ι) του 2003 

 40(Ι) του 2007 

12(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προδιαγραφών 

Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και 

Καυσίμων Νόμους του 2003 έως 2009 (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 



 2 

και Καυσίμων Νόμοι του 2003 έως 2013. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου.  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «καύσιμα 

πλοίων» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 59, 

27.2.1998, 

σ. 1. 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 164, 

30.6.1994, 

σ. 15. 

 

  «σημαίνει κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου που 

προορίζεται για χρήση από πλοία ή χρησιμοποιείται επ’ 

αυτών, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που ορίζονται 

στο πρότυπο ISO 8217 και περιλαμβάνει κάθε υγρό καύσιμο 

παράγωγο του πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε σκάφη 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή σκάφη αναψυχής, όπως ορίζονται 

στην Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα 

μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων 

προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που 

τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και στην 

Οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 

κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής, όταν 

τα σκάφη αυτά βρίσκονται στη θάλασσα·» και 

   

  (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

   

   ««αρμόδια αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας∙ 

   

   «βιοκαύσιμα» σημαίνει υγρά ή αέρια καύσιμα μεταφορών τα 

οποία παράγονται από βιομάζα∙ 
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   «βιομάζα» σημαίνει το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα 

προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής 

προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των 

φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τις 

συναφείς βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο 

κλάσμα των βιομηχανικών και των οικιακών αποβλήτων·  

   

   «βιορευστά» σημαίνει τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς 

σκοπούς, εκτός από μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της 

ηλεκτρικής ενέργειας και της  θέρμανσης και της ψύξης, τα 

οποία παράγονται από βιομάζα∙ 

   

   «εθνικό σύστημα» σημαίνει το εθνικό σύστημα τήρησης των 

κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά το 

οποίο θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10Θ·   

   

   «εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής» 

σημαίνει όλες τις καθαρές εκπομπές CO2, CH4 και N2O που 

μπορούν να αποδοθούν στα καύσιμα (περιλαμβανομένων 

οποιωνδήποτε συστατικών ανάμειξης) ή στην παρεχόμενη 

ενέργεια και σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά στάδια, 

από τη λήψη ή την καλλιέργεια, περιλαμβανομένων των 

αλλαγών στη χρήση γης, τις μεταφορές και τη διανομή, την 

επεξεργασία και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά 

το οποίο παράγονται· 

   

   «εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας» 

σημαίνει τη συνολική μάζα εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου ισοδύναμων με CO2 που συνδέονται με το 

καύσιμο ή με την παρεχόμενη ενέργεια, διαιρούμενη διά του 

συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου ή της 

παρεχόμενης ενέργειας (το καύσιμο εκφρασμένο στη χαμηλή 

θερμογόνο δύναμή του)· 
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   «ελεγκτής» σημαίνει πιστοποιημένος φορέας ή επαληθευτής 

πιστοποιημένος από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή 

πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα που καθορίζει ο 

Υπουργός με Διάταγμα του και είναι εγκεκριμένος από την 

αρμόδια αρχή∙ 

   

   «κριτήρια αειφορίας» σημαίνει τα κριτήρια αειφορίας για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που καθορίζονται στα εδάφια (2) 

έως (6) του άρθρου 10Δ∙ 

   

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 350, 

28.12.1998, 

σ. 58∙ 

L 287, 

14.11.2000,  

σ. 46∙ 

L 76, 

22.3.2003, 

σ. 10∙ 

L 284, 

31.10.2003, 

σ. 1∙ 

L 140, 

5.6.2009, 

σ. 88∙ 

L 147, 

2.6.2011, 

σ. 15∙ 

  «Οδηγία 98/70/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 

σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και 

την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου∙ 

   

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 140, 

5.6.2009, 

σ. 16. 

  «Οδηγία 2009/28/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2009/28/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 

τροποποίηση και την συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 
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2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ· 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 140, 

5.6.2009, 

σ. 88. 

 

  «Οδηγία 2009/30/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ 

όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το 

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού 

για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 

Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων 

που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και 

καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ· 

   

   «οικονομικός φορέας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, 

φυσικό ή νομικό, το οποίο εμπλέκεται σε οποιοδήποτε στάδιο 

της αλυσίδας παραγωγής και προμήθειας του βιοκαυσίμου ή 

βιορευστού, από την παραγωγή της πρώτης ύλης μέχρι την 

τελική κατανάλωσή του για ενεργειακούς σκοπούς∙ 

   

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 164, 

30.6.1994, σ. 15, 

L 59,  

27.2.1998, σ. 1, 

L 173,  

12.7.2000, σ.1. 

  «πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προορίζονται για χρήση 

από κινητά μη οδικά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων 

των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας) γεωργικούς και 

δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής» σημαίνει 

οποιοδήποτε υγρό προερχόμενο από το πετρέλαιο που 

εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 2710 19 43 και 2710 20 11 και 

προορίζεται για χρήση σε κινητήρες αναφερόμενους στις 

Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 94/25/ΕΚ, 97/68/ΕΚ 

και 2000/25/ΕΚ·  

   

   «προμηθευτής» σημαίνει το φορέα που είναι υπεύθυνος για 

τη διέλευση των καυσίμων ή της ενέργειας από σημείο 
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επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται 

ειδικός φόρος κατανάλωσης, οποιοσδήποτε άλλος σχετικός 

φορέας που έχει ορισθεί από κράτος μέλος·». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο  

άρθρο 3: 

  

 «Πεδίο 

εφαρμογής. 

3.- (1)  Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για τα πετρελαιοειδή 

και τα καύσιμα, τα οποία αποτελούν ή είναι δυνατόν να 

αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας και χρήσης στην 

επικράτεια της Δημοκρατίας. 

   

       (2) Ειδικότερα, όσον αφορά τα οδικά οχήματα και τα 

μη οδικά κινητά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των 

σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη 

θάλασσα), τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και 

τα σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα, 

καθορίζονται - 

   

   (α)  τεχνικές προδιαγραφές για λόγους υγείας και 

περιβάλλοντος για τα καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα 

επιβαλλόμενης ανάφλεξης και στα οχήματα με 

κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, 

λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών 

απαιτήσεων των κινητήρων αυτών· και 

    

   (β)  ο στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής. 

   

       (3) Με τον παρόντα Νόμο καθιερώνονται κριτήρια 

αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.».     
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Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

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

  

     (1) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

  

  «(β) να εκδίδει Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας με βάση το άρθρο 16 για τα πιο 

κάτω: 

  

  (i) τις προδιαγραφές, περιλαμβανομένων των 

περιβαλλοντικών προδιαγραφών, των 

πετρελαιοειδών και καυσίμων∙ 

(ii) το περιεχόμενο της δέουσας πληροφόρησης που 

παρέχουν οι προμηθευτές προς τους καταναλωτές, 

στα σημεία πώλησης, για τα διάφορα μίγματα 

βενζίνης με βιοκαύσιμα, τα μίγματα ντίζελ με 

βιοκαύσιμα και τα μίγματα παραγώγων 

πετρελαιοειδών με βιοκαύσιμα, στα οποία τα 

ποσοστά βιοκαυσίμων υπερβαίνουν το 10 % κατ΄ 

όγκον.»∙ 

  

      (2) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιδ), αφού 

αντικατασταθεί η στο τέλος της τελεία με κόμμα, των ακόλουθων 

νέων παραγράφων (ιε) έως (κβ): 

  

  «(ιε) να ορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, τους προμηθευτές που είναι 

υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και υποβολή 

έκθεσης για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα 
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καύσιμα και ενέργεια∙ 

   

    (ιστ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, τους ενδιάμεσους στόχους για μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής 

ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο ή την 

παρεχόμενη ενέργεια σε σύγκριση με το βασικό 

πρότυπο καυσίμου, τους οποίους οι προμηθευτές έχουν 

υποχρέωση να επιτύχουν, καθώς και τους 

επιπρόσθετους ενδεικτικούς στόχους∙ 

   

  (ιζ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, 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∙  

   

  (ιη) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, τη μεθοδολογία υπολογισμού των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής 

από βιοκαύσιμα∙ 

   

  (ιθ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, τη μεθοδολογία υπολογισμού των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής 

από- 

   

   (i) άλλα καύσιμα πλην των βιοκαυσίμων∙ 

(ii)  ενέργεια∙ και 

(iii) ηλεκτρικά οδικά οχήματα∙  
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  (κ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας το ποσοστό ανάμιξης σε ενεργειακό 

περιεχόμενο των συμβατικών καυσίμων των μεταφορών 

με βιοκαύσιμα που έχουν υποχρέωση οι προμηθευτές 

καυσίμων των μεταφορών να επιτύχουν, τη 

μεθοδολογία υπολογισμού του εν λόγω ποσοστού, 

καθώς και τα στοιχεία που οι εν λόγω προμηθευτές 

παρέχουν στην αρμόδια αρχή με το μηνιαίο δελτίο 

πωλήσεων των συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων∙ 

   

  (κα) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας κατάλογο υγρών καυσίμων τα οποία 

παράγονται από βιομάζα και τα οποία χαρακτηρίζονται 

βιορευστά∙ 

   

  (κβ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας κατάλογο με τα ελάχιστα προσόντα 

που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής προκειμένου να του 

χορηγείται έγκριση από την αρμόδια αρχή για να ελέγχει 

και να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των 

κριτηρίων αειφορίας.». 

   

Τροποποίηση  

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη του 

νέου άρθρου 5Α. 

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

άρθρο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 5Α: 

   
 «Εξουσίες της 

αρμόδιας αρχής. 

5Α. Η αρμόδια αρχή έχει τις ακόλουθες εξουσίες: 
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  (i) εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τις 

απαιτήσεις του εθνικού συστήματος τήρησης των 

κριτηρίων αειφορίας που θεσπίζεται σύμφωνα με 

το άρθρο 10Θ· 

(ii) ελέγχει κατά πόσο οι φορείς πιστοποίησης και οι 

επαληθευτές κατέχουν τα προσόντα που ο 

Υπουργός καθορίζει με Διάταγμα του που 

εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (κβ) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 5 και του άρθρου 16· 

(iii) εγκρίνει, τους ελεγκτές οι οποίοι κατέχουν τα 

προσόντα που ο Υπουργός καθορίζει με 

Διάταγμα του που εκδίδεται δυνάμει της 

παραγράφου (ιβ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 

και του άρθρου 16 και τους εγγράφει στο μητρώο 

εγκεκριμένων ελεγκτών που τηρεί· 

(iv) παραλαμβάνει την ετήσια έκθεση που καθορίζεται 

στο άρθρο 10Λ και οι ελεγκτές πρέπει να 

υποβάλλουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε 

έτους σχετικά με την εκτέλεση των ελεγκτικών 

τους καθηκόντων κατά το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος·  

(v) παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά αειφορίας που 

εκδίδουν οι οικονομικοί φορείς για τα βιοκαύσιμα 

και βιορευστά που διέθεσαν στην αγορά· 

  (vi) ελέγχει κατά πόσο τα πιστοποιητικά αειφορίας 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες 

που καθορίζονται  στο άρθρο 10Κ· 

(vii) ελέγχει την τήρηση του ισοζυγίου μάζας που 

καθορίζεται στο άρθρο 10Η· 

(viii) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις για 

να διαπιστώνει κατά πόσο οι εγκεκριμένοι 

ελεγκτές εκτελούν αποτελεσματικά και με βάση 

τις απαιτήσεις του εθνικού συστήματος τα 

ελεγκτικά τους καθήκοντα και η δήλωση 
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επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων 

αειφορίας είναι αληθής· 

(ix) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις για 

να διαπιστώσει κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς 

εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του εθνικού 

συστήματος και τα πιστοποιητικά αειφορίας που 

εκδίδουν είναι αληθή·  

(x) τηρεί ενημερωμένο μητρώο με τους προμηθευτές 

και οικονομικούς φορείς που έχουν υποχρέωση 

τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που διαθέτουν ή 

καταναλώνουν να πληρούν τα κριτήρια 

αειφορίας· 

(xi) ενημερώνει την Επιτροπή Διαχείρισης του  

Ταμείου  κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς που 

έχουν επιλεγεί να δικαιούνται χρηματοδοτικής 

στήριξης με βάση τα εκάστοτε σχέδια για 

παραγωγή ή/και χρήση βιοκαυσίμων και 

βιορευστών, έχουν συμμορφωθεί με τα κριτήρια 

αειφορίας και μπορεί να τους καταβληθεί η 

επιδότηση, διαβιβάζοντας τα σχετικά μητρώα·  

(xii) ενημερώνει το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής 

κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς παραγωγής 

ηλεκτρισμού από βιορευστά με τους οποίους έχει 

συνάψει συμβόλαιο για αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας από βιορευστά, πληρούν τα κριτήρια 

αειφορίας, διαβιβάζοντας αντίγραφα των 

σχετικών  πιστοποιητικών αειφορίας·  

(xiii) διαβιβάζει στο Τμήμα Τελωνείων ενημερωμένο 

μητρώο με τους προμηθευτές και οικονομικούς 

φορείς που έχουν υποχρέωση τα βιοκαύσιμα και 

τα βιορευστά που διαθέτουν ή καταναλώνουν να 

πληρούν τα κριτήρια αειφορίας για σκοπούς 

παροχής φορολογικής απαλλαγής ή καταβολής 

μειωμένου φορολογικού συντελεστή, σύμφωνα 
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με την εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων 

Κατανάλωσης νομοθεσία∙   

(xiv) ενημερώνει, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των 

οικονομικών φορέων που παράγουν ηλεκτρική 

ενέργεια από βιορευστά, την Επιτροπή 

Διαχείρισης  του  Ταμείου  και το Διαχειριστή 

Συστήματος Διανομής προκειμένου να διακοπεί η 

οικονομική στήριξη και η υποχρέωση αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας· 

(xv) ενημερώνει την αρμόδια αρχή άλλου κράτους 

μέλους, όταν της ζητηθεί, κατά πόσο παρτίδα 

βιοκαυσίμων ή βιορευστών που παράχθηκαν 

εντός Δημοκρατίας πληρούν τα κριτήρια 

αειφορίας.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 7  

του βασικού 

νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιγ) αυτού, αφού 

αντικατασταθεί η στο τέλος της τελείας με κόμμα, των ακόλουθων νέων 

παραγράφων (ιδ) και (ιε): 

  

  «(ιδ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση προκειμένου 

να διαπιστώνει κατά πόσο παρτίδα πρώτων υλών, 

βιοκαυσίμων ή βιορευστών πληρεί τα κριτήρια αειφορίας∙ 

   

  (ιε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση προκειμένου 

να διαπιστώνει κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς 

χρησιμοποιούν ένα σύστημα ισοζυγίου μάζας για να 

αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια αειφορίας πληρούνται.». 

   

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

των νέων 

άρθρων 10Β,10Γ, 

10Δ, 10Ε, 10Ζ, 

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

άρθρο 10Α αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 10Β, 10Γ, 10Δ, 10Ε, 

10Ζ, 10Η, 10Θ, 10Ι, 10Κ και 10Λ:  
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10Η 10Θ, 10Ι, 

10Κ, 10Λ.  

  

 «Υποχρεώσεις 

των 

προμηθευτών.  

10Β.-(1) Κάθε έτος και το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 

του επόμενου έτους, οι προμηθευτές που όρισε ο 

Υπουργός με Διάταγμά του που εκδόθηκε σύμφωνα με 

την παράγραφο (ιε) του άρθρου 5 και το εδάφιο (7) του 

άρθρου 16, υποβάλλουν έκθεση στην αρμόδια αρχή 

σχετικά με την ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν 

εντός της Δημοκρατίας παρέχοντας τουλάχιστον τις 

ακόλουθες πληροφορίες:      

   

   (α) το συνολικό όγκο κάθε τύπου καυσίμου ή 

ενέργειας που προμηθεύουν, αναφέροντας 

τον τόπο αγοράς και την προέλευσή του· και 

    

   (β) τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο 

κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας:  

    

    Νοείται ότι η αρμόδια αρχή προβαίνει σε 

επαλήθευση των εκθέσεων.  

   

       (2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), οι 

προμηθευτές μειώνουν όσον το δυνατόν πιο σταδιακά 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά 

μονάδα ενέργειας από το καύσιμο και την παρεχόμενη 

ενέργεια μέχρι 10 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε 

σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου, όπως αυτό 

καθορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδεται από τον 

Υπουργό με σύμφωνα με την παράγραφο (ιζ) του 

άρθρου 5 και το εδάφιο (9) του άρθρου 16.  

   

       (3) Η σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του 
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θερμοκηπίου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2) γίνεται 

σύμφωνα με τους ενδιάμεσους στόχους που 

καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται 

δυνάμει της παραγράφου (ιστ) του άρθρου 5 και του 

εδαφίου (8) του άρθρου 16 καθόσον δε αφορά τους 

προμηθευτές η μείωση καθορίζεται στο 6% μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2020:  

   Νοείται ότι, σε περίπτωση που μια ομάδα 

προμηθευτών επιλέξει να εκπληρώσει τις πιο πάνω 

υποχρεώσεις μείωσης από κοινού, θεωρούνται ως ένας 

προμηθευτής.  

   

       (4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο 

Υπουργός δύναται να καθορίσει με Διάταγμά του που 

εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ιστ) του άρθρου 5 

και του εδαφίου (8) του άρθρου 16 τους επιπρόσθετους 

ενδεικτικούς στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου προκειμένου να επιτευχθεί μείωση 

μέχρι 10 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.   

   

       (5) Οι  εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον 

κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα υπολογίζονται σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία που καθορίζεται με Διάταγμα του 

Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ιη) 

του άρθρου 5 και του εδαφίου (9) του άρθρου 16. 

   

       (6) Οι  εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον 

κύκλο ζωής από άλλα καύσιμα πλην των βιοκαυσίμων, 

από ενέργεια και από τα ηλεκτρικά οδικά οχήματα 

υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που 

καθορίζονται με Διατάγμα του Υπουργού που εκδίδονται 

δυνάμει της παραγράφου (ιθ) του άρθρου 5 και του 

εδαφίου (9) του άρθρου 16. 
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       (7) Οι προμηθευτές αναμιγνύουν βιοκαύσιμα στα 

συμβατικά καύσιμα των μεταφορών ώστε να πετύχουν∙ 

   

   (α) τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα 

ενέργειας από τα καύσιμα που προμηθεύουν 

που αναφέρεται στο εδάφιο (3)· και  

    

   (β) το ποσοστό ανάμιξης σε ενεργειακό 

περιεχόμενο των συμβατικών καυσίμων των 

μεταφορών με βιοκαύσιμα το οποίο 

καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που 

εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (κ) του 

άρθρου 5 και του εδαφίου (10) του άρθρου 

16, προκειμένου να συμβάλλουν στην 

επίτευξη του στόχου το μερίδιο της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές 

μεταφορών να αντιπροσωπεύει το 2020 

ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές στη 

Δημοκρατία, ο οποίος καθορίζεται στο άρθρο 

3, παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.  

    

       (8) Οι προμηθευτές που αναφέρονται στο εδάφιο (7) 

έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, 

κάθε μήνα, δελτίο πωλήσεων συμβατικών καυσίμων και 

βιοκαυσίμων. 

   

       (9) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο στο οποίο 

καταχωρούνται οι προμηθευτές, καθώς και οι 

παραγωγοί, εισαγωγείς και πωλητές βιοκαυσίμων. 

   

 Δυνατότητα 

συμβολής των 

10Γ. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε 

οδικά οχήματα μπορούν να επιλέγουν να συμβάλλουν 
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παρόχων 

ηλεκτρικής 

ενέργειας για 

χρήση στα οδικά 

οχήματα στη 

μείωση των 

εκπομπών. 

στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που 

προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10Β, εάν 

μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να μετρούν και 

παρακολουθούν επαρκώς την παρεχόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια για χρήση σε αυτά τα οχήματα. 

   

 Καθορισμός 

κριτηρίων 

αειφορίας των 

βιοκαυσίμων. 

10Δ.-(1) Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες ύλες 

καλλιεργήθηκαν εντός ή εκτός της επικράτειας της 

Δημοκρατίας ή της Κοινότητας, η ενέργεια από 

βιοκαύσιμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους 

σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 10Β,  μόνο 

εφόσον αυτά πληρούν τα  κριτήρια αειφορίας που 

καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (6): 

   

    Νοείται ότι τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 

απόβλητα και κατάλοιπα, πλην των καταλοίπων της 

γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας και της 

δασοκομίας χρειάζεται να πληρούν μόνο τα κριτήρια 

αειφορίας που καθορίζονται στο εδάφιο (2), 

προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 

που αναφέρονται στο άρθρο 10Β.  

   

       (2)(α) Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων που 

λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 

στο εδάφιο (1) πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 %. 

     

  (β) Από την 1η Ιανουαρίου 2017, η μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 

χρήση βιοκαυσίμων που λαμβάνονται υπόψη για τους 

σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 50 %.  
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  (γ) Από την 1η Ιανουαρίου 2018 η εν λόγω μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 60 % για τα βιοκαύσιμα που παράγονται σε 

εγκαταστάσεις των οποίων η παραγωγή θα αρχίσει από 

την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μετά. 

   

  (δ)  Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων πρέπει να 

υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται 

δυνάμει της παραγράφου (ιη) του άρθρου 5 και του 

εδαφίου (9) του άρθρου 16. 

   

       (3) Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη για τους 

σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν πρέπει 

να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες 

από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας, δηλαδή από 

εδάφη που είχαν έναν από τους ακόλουθους 

χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο του 2008 ή μετέπειτα, 

είτε τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να έχουν αυτόν το 

χαρακτηρισμό, είτε όχι: 

    

   (α) πρωτογενή δάση και άλλες δασωμένες 

εκτάσεις, δηλαδή δάση και άλλες δασωμένες 

εκτάσεις γηγενών ειδών, εφόσον δεν υπάρχει 

σαφής ένδειξη ανθρώπινης δραστηριότητας 

και δεν έχουν διαταραχθεί σημαντικά οι 

οικολογικές διεργασίες· 

    

   (β) ζώνες που ορίστηκαν: 

    



 18 

    (ii) (i) εκ του νόμου ή από τη σχετική αρμόδια 

αρχή για σκοπούς προστασίας της 

φύσης· ή 

(ii) την προστασία σπάνιων, απειλούμενων 

ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή 

ειδών που αναγνωρίζονται από διεθνείς 

συμφωνίες ή συμπεριλαμβάνονται σε 

καταλόγους που καταρτίζονται από 

διακυβερνητικούς οργανισμούς ή από 

τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της 

Φύσης, με την επιφύλαξη της 

αναγνώρισής τους από την Επιτροπή,  

    εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία ότι η 

παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν 

θίγει αυτούς τους σκοπούς προστασίας της 

φύσης· 

    

   (γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, που είναι: 

     

    (i) φυσικός λειμώνας ο οποίος θα 

παραμείνει λειμώνας ελλείψει 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ο 

οποίος διατηρεί τη σύνθεση των 

φυσικών ειδών και τα οικολογικά 

χαρακτηριστικά και διεργασίες· ή 

(ii) μη φυσικός λειμώνας ο οποίος θα 

παύσει να είναι λειμώνας ελλείψει 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ο 

οποίος παρουσιάζει μεγάλο πλούτο 

ειδών και καμία υποβάθμιση, εκτός αν 

υποβάλλονται στοιχεία ότι η 

συγκομιδή πρώτων υλών είναι 

απαραίτητη για τη διατήρηση του 
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χαρακτηρισμού του ως λειμώνα. 

   

       (4) Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη για τους 

σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν πρέπει να 

έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από 

εδάφη υψηλών αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 

εδάφη που είχαν τον Ιανουάριο του 2008 και δεν έχουν 

πλέον, έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: 

   

   (α) υγροβιότοποι, δηλαδή εδάφη καλυπτόμενα ή 

κορεσμένα από νερό μόνιμα ή για σημαντικό 

μέρος του έτους· 

   (β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 

εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 

εκτάριο με δένδρα ύψους άνω των 5 μέτρων 

και με συγκόμωση που καλύπτει πέραν του 

30 %, ή με δένδρα ικανά να φθάσουν τα όρια 

αυτά επί τόπου· 

   (γ) έκταση με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 

εκτάριο με δέντρα ύψους άνω των 5 μέτρων 

και συγκόμωση που καλύπτει μεταξύ 10 % και 

30% ή με δέντρα ικανά να φτάσουν τα όρια 

αυτά επιτόπου, εκτός εάν παρασχεθούν 

στοιχεία ότι το απόθεμα άνθρακα της 

περιοχής πριν και μετά τη μετατροπή είναι 

τέτοιο ώστε, όταν εφαρμοστεί η μεθοδολογία 

που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού 

που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ιη) 

του άρθρου 5 και του εδαφίου (9) του άρθρου 

16, θα πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο εδάφιο (2): 

    

   Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου 
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δεν πρέπει να εφαρμόζονται εάν, κατά τον χρόνο λήψης 

των πρώτων υλών, το έδαφος είχε τον ίδιο 

χαρακτηρισμό με εκείνον που είχε τον Ιανουάριο του 

2008. 

   

       (5) Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη για τους 

σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν πρέπει να 

έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από 

εδάφη που ήταν τυρφώνες τον Ιανουάριο του 2008, 

εκτός εάν παρασχεθούν στοιχεία ότι η καλλιέργεια και 

συγκομιδή αυτής της πρώτης ύλης δεν συνεπάγεται την 

αποστράγγιση προηγουμένως μη αποστραγγισμένου 

εδάφους.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε. L 30, 

31.1.2009,  

σ. 16. 

     (6) Οι γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται 

στη Δημοκρατία και στην Κοινότητα και 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, τα 

οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1), πρέπει να λαμβάνονται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που 

προβλέπονται στις διατάξεις υπό τον τίτλο 

«Περιβάλλον», στο Μέρος Α και στο σημείο 9 του 

Παραρτήματος II του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 73/2009 

του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με 

τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 

στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής 

αγροτικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων 

καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και σύμφωνα 

με τις ελάχιστες απαιτήσεις για καλή γεωργική και 

περιβαλλοντική κατάσταση που καθορίζονται σύμφωνα 

με το άρθρο 6(1) του εν λόγω Κανονισμού. 

   

 Επέκταση των 

σκοπών 

εφαρμογής των 

κριτηρίων 

10Ε. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10Δ(1), τα 

κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως 

(6) του άρθρου 10Δ, πρέπει να πληρούνται από τα 
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αειφορίας. βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, προκειμένου αυτά να 

λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 

καθορίζονται στο άρθρο 17(1) της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ: 

   

   Νοείται ότι τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που 

παράγονται από απόβλητα και κατάλοιπα, πλην των 

καταλοίπων της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας, της 

αλιείας και της δασοκομίας χρειάζεται να πληρούν μόνο 

τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο εδάφιο (2) 

του άρθρου 10Δ, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 

για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 17(1) της 

Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 

   

 Υποχρέωση 

αρμόδιας αρχής 

για τα κριτήρια 

αειφορίας. 

10Ζ. Η αρμόδια αρχή, για τους σκοπούς που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 10Δ και στο 

άρθρο 10Ε, δεν πρέπει να αρνείται να λαμβάνει υπόψη 

βιοκαύσιμα και βιορευστά που πληρούν τα κριτήρια 

αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (6) του 

άρθρου 10Δ, επικαλούμενη άλλους λόγους αειφορίας.   

   

 Επαλήθευση της 

τήρησης των 

κριτηρίων 

αειφορίας για τα 

βιοκαύσιμα και 

βιορευστά με 

εφαρμογή 

σύστήματος  

ισοζυγίου μάζας.  

10Η. Όταν τα βιοκαύσιμα λαμβάνονται υπόψη για τους 

σκοπούς του άρθρου 10Β και τα βιοκαύσιμα και 

βιορευστά λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 

άρθρου 10Ε, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τους 

οικονομικούς φορείς να αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια 

αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5) του 

άρθρου 10Δ, πληρούνται με το να χρησιμοποιούν ένα 

σύστημα ισοζυγίου μάζας το οποίο - 

   

   (α) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή 

βιοκαυσίμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά 

αειφορίας να αναμειγνύονται· 

    

   (β) απαιτεί οι πληροφορίες σχετικά με τα 
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χαρακτηριστικά αειφορίας και τα μεγέθη των 

παρτίδων που αναφέρονται στην παράγραφο 

(α) να αποδίδονται στο μείγμα· και 

    

   (γ) προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων 

που αποσύρονται από το μείγμα 

περιγράφεται ως έχον τα ίδια χαρακτηριστικά 

αειφορίας, στις ίδιες ποσότητες, με το σύνολο 

όλων των παρτίδων που προστίθενται στο 

μείγμα. 

    

 Θέσπιση εθνικού 

συστήματος   

τήρησης των 

κριτήριων 

αειφορίας. 

10Θ.-(1) Θεσπίζεται εθνικό σύστημα  τήρησης των 

κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.   

   

       (2) Το εθνικό σύστημα απαιτεί από τους οικονομικούς 

φορείς να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των 

βιοκαυσίμων και βιορευστών με τα κριτήρια αειφορίας 

που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 

10Δ, με- 

   

   (α) την υποβολή αξιόπιστων πληροφοριών που 

αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων 

αειφορίας, και να θέτουν στη διάθεση της 

αρμόδιας αρχής, κατόπιν σχετικού αιτήματός 

της, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη διαμόρφωση των πληροφοριών·  

    

   (β) την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου 

ανεξάρτητου ελέγχου των υποβαλλόμενων 

πληροφοριών και την παροχή στοιχείων που 

να αποδεικνύουν τη διενέργεια του ελέγχου 

αυτού και ο έλεγχος πρέπει να επαληθεύει ότι 
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τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από 

τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, 

αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη,  να 

αξιολογείται η συχνότητα και η μεθοδολογία 

των δειγματοληψιών και η ορθότητα των 

δεδομένων· και 

    

   (γ) την υποβολή κατάλληλων και σχετικών 

πληροφοριών για τα μέτρα που λαμβάνονται 

για την προστασία του εδάφους, του νερού 

και του αέρα, την αποκατάσταση των 

υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή 

υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές 

όπου το νερό σπανίζει, καθώς και κατάλληλες 

και σχετικές πληροφορίες για τα μέτρα που 

λαμβάνονται για να ληφθούν υπόψη τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

    

    (i) ο αντίκτυπος της αυξημένης ζήτησης 

βιοκαυσίμων στην κοινωνική 

βιωσιμότητα εντός της Δημοκρατίας, 

της Κοινότητας και των τρίτων χωρών 

με αυξημένη ζήτηση βιοκαυσίμων·  

(ii) o αντίκτυπος της πολιτικής 

βιοκαυσίμων της Δημοκρατίας και της 

Κοινότητας στη διαθεσιμότητα 

τροφίμων σε προσιτές τιμές, ιδίως για 

τους κατοίκους που ζουν σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, και 

γενικότερα αναπτυξιακά ζητήματα· 

(iii) η τήρηση των δικαιωμάτων χρήσης της 

γης· 

(iv) για τρίτες χώρες και κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν 
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σημαντική πηγή πρώτων υλών για τα 

βιοκαύσιμα που καταναλώνονται εντός 

της Δημοκρατίας και της Κοινότητας, 

κατά πόσο η χώρα αυτή έχει 

επικυρώσει και εφαρμόζει καθεμιά από 

τις ακόλουθες Συμβάσεις της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας: 

     

    – Σύμβαση περί της Αναγκαστικής ή 

Υποχρεωτικής Εργασίας (αριθ. 29)· 

– Σύμβαση περί Συνδικαλιστικής 

Ελευθερίας και Προστασίας 

Συνδικαλιστικού Δικαιώματος (αριθ. 

87)· 

– Σύμβαση περί Εφαρμογής των 

αρχών του Δικαιώματος 

Οργανώσεως και συλλογικής 

διαπραγματεύσεως (αριθ. 98)· 

– Σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ 

αρρένων και θηλέων εργαζομένων 

για εργασία ίσης αξίας (αριθ. 100)· 

– Σύμβαση για την Κατάργηση της 

Αναγκαστικής Εργασίας (αριθ. 105)· 

– Σύμβαση για τη Διάκριση στην 

Απασχόληση και στο Επάγγελμα 

(αριθ. 111)· 

– Σύμβαση περί του Κατωτάτου ορίου 

ηλικίας Εισόδου εις την 

Απασχόληση (αριθ. 138)· 

– Σύμβαση για την Απαγόρευση των 

Χειρότερων μορφών εργασίας των 

παιδιών και την Αμεση Δράση με 

σκοπό την εξάλειψή τους (αριθ. 

182), 
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    καθώς και τις ακόλουθες συμβάσεις: 

 

– το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για 

τη βιοασφάλεια· 

– τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο 

ειδών της Αγριας Πανίδας και 

Χλωρίδας που απειλούνται με 

Εξαφάνιση. 

     

       (3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (2), δύνανται να είναι οι 

ακόλουθες: 

   

  (i) η τήρηση του κριτηρίου για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των 

βιοκαυσίμων που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του 

άρθρου 10Δ αποδεικνύεται είτε με τη λήψη 

προκαθορισμένης τιμής για τη  συγκεκριμένη οδό 

παραγωγής είτε με τον υπολογισμό της 

πραγματικής τιμής, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 

που καθορίζει ο Υπουργός με Διάταγμά του που 

εκδίδεται δυνάμει της παρ. (ιη) του άρθρου 5 και 

του εδαφίου (9) του άρθρου 16∙ και   

  (ii) η τήρηση των κριτηρίων που αφορούν τα εδάφη 

που καθορίζονται στα εδάφια (3), (4) και (5) του 

άρθρου 10Δ, αποδεικνύεται με στοιχεία ότι τα 

εδάφη από τα οποία λαμβάνονται οι πρώτες ύλες 

για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών 

δεν έχουν τους χαρακτηρισμούς που 

αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια και τα 

αποδεικτικά στοιχεία της τήρησης των κριτηρίων 

για τα εδάφη δύνανται να είναι αεροφωτογραφίες, 

δορυφορικές εικόνες, χάρτες, εγγραφές/βάσεις 
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δεδομένων, τοπογραφικές μελέτες, ή άλλης 

μορφής έγγραφα που αφορούν τη συγκεκριμένη 

περιοχή από την οποία λαμβάνονται οι πρώτες 

ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων και  

βιορευστών. 

    

       (4) Ο ανεξάρτητος έλεγχος των πληροφοριών που 

αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) 

διενεργείται από εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή, ο 

οποίος πρέπει είτε να έχει διαπιστευτεί για τη διενέργεια 

τέτοιων ελέγχων είτε να διαθέτει τα ελάχιστα προσόντα 

που ο Υπουργός καθορίζει με Διάταγμά του που 

εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (κβ) του άρθρου 5 

και του εδαφίου (12) του άρθρου 16. 

   

       (5) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ο ελεγκτής 

δύναται να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες 

προκειμένου να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της 

τήρησης των κριτηρίων αειφορίας:   

   

   (α) προσδιορίζει τις δραστηριότητες του 

οικονομικού φορέα που είναι συναφείς με τα 

κριτήρια αειφορίας· 

    

   (β) εντοπίζει κατά πόσο καλύπτεται η 

επαλήθευση της τήρησης κριτηρίων 

αειφορίας από εθελοντικό σύστημα 

αναγνωρισμένο από την Επιτροπή, από 

διμερή ή πολυμερή συμφωνία που έχει 

συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων 

χωρών και έχει αναγνωριστεί από την 

Επιτροπή για το σκοπό αυτό ή από εθνικό 

σύστημα άλλου κράτους μέλους της 

Ένωσης, νοουμένου ότι παρέχεται δήλωση 
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επαλήθευσης, ή πιστοποιητικό, ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία τήρησης των εν λόγω 

κριτηρίων αειφορίας·      

    

   (γ) αναλύει τους κινδύνους που θα μπορούσαν 

να συνεπάγονται ουσιώδεις ανακρίβειες, με 

βάση τις επαγγελματικές γνώσεις του και τις 

πληροφορίες που έχει υποβάλει ο 

οικονομικός φορέας·  

    

   (δ) καθορίζει το επίπεδο διασφάλισης για 

περιορισμό του κίνδυνου ότι τα αποδεικτικά 

στοιχεία περιέχουν σφάλματα, λαμβάνοντας 

υπόψη το είδος και την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα· 

    

   (ε) καθορίζει το μέγεθος του δείγματος που του 

παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχει το 

αναγκαίο διάστημα εμπιστοσύνης για 

έκδοση δήλωσης επαλήθευσης·   

    

   (στ) καταρτίζει πρόγραμμα επαλήθευσης, το 

οποίο αντιστοιχεί στην ανάλυση κινδύνων, 

καθώς και στο πεδίο και την πολυπλοκότητα 

των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα 

και στο οποίο καθορίζονται οι μέθοδοι 

δειγματοληψίας που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες του 

συγκεκριμένου οικονομικού φορέα· 

    

   (ζ) εκτελεί το πρόγραμμα επαλήθευσης 

συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία 

σύμφωνα με τις καθορισμένες μεθόδους 

δειγματοληψίας, καθώς και κάθε άλλο 
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σχετικό συμπληρωματικό στοιχείο, στα 

οποία βασίζει το πόρισμα της επαλήθευσης· 

    

   (η) ελέγχει και επαληθεύει ότι τα κριτήρια 

αειφορίας τηρούνται εντός του συστήματος 

ισοζυγίου μάζας που χρησιμοποιεί ο 

οικονομικός φορέας· 

    

   (θ) πριν καταλήξει στο οριστικό πόρισμα της 

επαλήθευσης και στην έκδοση δήλωσης 

επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων 

αειφορίας, ζητά από τον οικονομικό φορέα 

να συμπληρώσει τα ενδεχόμενα κενά της 

διαδρομής ελέγχου, να εξηγήσει 

διακυμάνσεις ή να αναθεωρήσει 

ισχυρισμούς ή υπολογισμούς: 

   

   Νοείται ότι, ο ελεγκτής δύναται να προβαίνει σε 

οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες, προκειμένου να 

διασφαλίζει ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας για να 

εκδίδει τη δήλωση επαλήθευσης. 

   

       (6) Οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται ανεξάρτητα εάν τα βιοκαύσιμα και τα 

βιορευστά παράγονται εντός της Δημοκρατίας ή της 

Κοινότητας ή εισάγονται.  

   

 Διμερείς και 

πολυμερείς 

συμφωνίες με 

τρίτες χώρες και 

εθελοντικά 

εθνικά ή διεθνή 

συστήματα. 

10Ι.-(1) Οι οικονομικοί φορείς, δύνανται, εκτός από το 

εθνικό σύστημα που θεσπίζεται, δυνάμει του άρθρου 

10Θ, να αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή, την τήρηση 

των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και 

βιορευστά, με τους ακόλουθους  τρόπους:   
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   (α) υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδομένα τα 

οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο 

διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που 

έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τρίτων χωρών, η οποία 

περιλαμβάνει διατάξεις για κριτήρια 

αειφορίας που αντιστοιχούν προς τα 

κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα 

εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 10Δ, και η 

οποία έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή 

για το συγκεκριμένο σκοπό· και 

   (β) υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδομένα τα 

οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο  

εθελοντικού εθνικού ή διεθνούς συστήματος 

που καθορίζει πρότυπα για την παραγωγή 

προϊόντων βιομάζας και το οποίο περιέχει 

ακριβή δεδομένα όσον αφορά τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για 

τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 

10Δ ή αποδεικνύει ότι οι παρτίδες 

βιοκαυσίμων και βιορευστών πληρούν τα 

κριτήρια αειφορίας των εδαφίων (3) έως (5) 

του άρθρου 10Δ, και το εν λόγω σύστημα 

έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για το 

συγκεκριμένο σκοπό: 

   

   Νοείται ότι, οι οικονομικοί φορείς δύνανται να 

χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για την απόδειξη 

της τήρησης διαφορετικών κριτηρίων. 

   

       (2) Όταν ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αποδείξεις 

ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο 

συμφωνίας ή εθελοντικού συστήματος αναγνωρισμένων 

από την Επιτροπή για το συγκεκριμένο σκοπό, στο 
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βαθμό που καλύπτονται από την αναγνώριση, η 

αρμόδια αρχή δεν πρέπει να απαιτεί από τον 

προμηθευτή να υποβάλει περαιτέρω αποδείξεις της 

τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται στα 

εδάφια (2) έως (5)  του άρθρου 10Δ ή τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) 

του  άρθρου (10Θ). 

   

 Έκδοση 

πιστοποιητικού 

αειφορίας. 

10Κ. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδίδουν για κάθε 

παρτίδα βιοκαυσίμου και βιορευστού που διέθεσαν στην 

αγορά πιστοποιητικό αειφορίας το οποίο να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

    

   (α)  ονομασία και διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα∙ 

    

   (β)      διακριτό αριθμό∙ 

    

   (γ)  ονομασία του συστήματος πιστοποίησης, τις 

απαιτήσεις του οποίου το βιοκαύσιμο ή 

βιορευστό  πληροί∙ 

    

   (δ)  πρώτη ύλη παραγωγής∙  

    

   (ε)  χώρα προέλευσης πρώτης ύλης∙ 

    

   (στ)  δηλώνεται εάν είναι απόβλητο ή κατάλοιπο∙ 

    

   (ζ)  ποσότητα και είδος βιοκαυσίμου ή 

βιορευστού∙ 

    

   (η)  ενεργειακό περιεχόμενο∙ 

    

   (θ)  δήλωση ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας 
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του άρθρου10Δ∙ 

    

   (ι)  ποσοστό μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου∙ 

    

   (ια)  δήλωση ότι τηρείται το ισοζύγιο μάζας∙  

    

    (ιβ)  ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. 

   

 Υποχρέωση 

ελεγκτών για 

υποβολή 

ετήσιας έκθεσης.  

10Λ. Οι εγκεκριμένοι από την αρμόδια αρχή ανεξάρτητοι 

ελεγκτές πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι τις 

28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την 

εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων κατά το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος η οποία να 

περιλαμβάνει πληροφορίες για τον αριθμό των ελέγχων 

που έχουν διενεργήσει σε οικονομικούς φορείς, τις 

δηλώσεις επαλήθευσης που έχουν εκδώσει, τον αριθμό 

των οικονομικών φορέων που εντόπισαν ως μη 

συμμορφούμενους και τα διορθωτικά μέτρα που 

λήφθηκαν.».   

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 11  

του βασικού 

νόμου. 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ζ1) αυτού, των ακόλουθων 

νέων παραγράφων (ζ2), (ζ3) και (ζ4): 

  

  «(ζ2)  παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις 

υποχρεώσεις του σχετικά με την παρακολούθηση και υποβολή 

δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα 

και ενέργεια, ή/και το ποσοστό σταδιακής μείωσης των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από 

το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια σε σύγκριση με το βασικό 

πρότυπο καυσίμου· 
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    (ζ3)   παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις 

υποχρεώσεις του σχετικά με το ποσοστό ανάμιξης των 

συμβατικών καυσίμων των μεταφορών με βιοκαύσιμα και την 

υποβολή στην αρμόδια αρχή του δελτίου πωλήσεων των 

συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων∙ 

  

    (ζ4)  παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις όσον αφορά 

την  τήρηση των κριτηρίων αειφορίας.».  

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 16  

του βασικού 

νόμου.  

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

 

(1) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«καυσίμων,» (τρίτη γραμμή), της φράσης «περιλαμβανομένων 

των περιβαλλοντικών προδιαγραφών,»· 

  

 (2) με την εισαγωγή, αμέσως μετά το εδάφιο (4) των ακόλουθων 

νέων εδαφίων (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) και (12): 

   

  «(5) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει το περιεχόμενο της 

πληροφόρησης που έχουν υποχρέωση να παρέχουν οι 

προμηθευτές προς τους καταναλωτές, στα σημεία πώλησης, 

όσον αφορά- 

   

   (α) την περιεκτικότητα της βενζίνης σε βιοκαύσιμα και, 

ειδικότερα, την ενδεδειγμένη χρήση των διαφόρων 

μιγμάτων βενζίνης· 

    

   (β) την περιεκτικότητα του καυσίμου ντίζελ σε 

βιοκαύσιμα, ιδίως σε (FAME)∙ 

    

   (γ) τα μίγματα παραγώγων πετρελαιοειδών με 

βιοκαύσιμα, στα οποία τα ποσοστά βιοκαυσίμων 

υπερβαίνουν το 10 % κατ’ όγκον. 



 33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παράρτημα VI. 

   (6) Ο Υπουργός δύναται, μετά από έγκριση της Επιτροπής 

και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (4) και (5) του 

άρθρου 3 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2009/30/ΕΚ, να καθορίζει, με Διάταγμα που 

εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1), για τη βενζίνη που περιέχει 

αιθανόλη, κατά τη θερινή περίοδο, μέγιστη τάση ατμών 60 kPa 

και επιπρόσθετα την επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 

που καθορίζεται στο Παράρτημα VI, υπό τον όρο ότι η 

χρησιμοποιούμενη αιθανόλη είναι βιοκαύσιμο. 

   

    (7) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας ορίζει, τους προμηθευτές που 

είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και υποβολή έκθεσης 

σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής 

ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και 

ενέργεια. 

   

    (8) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει το ποσοστό σταδιακής 

μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής 

ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο ή την παρεχόμενη 

ενέργεια σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου, το 

οποίο οι προμηθευτές έχουν υποχρέωση να επιτύχουν, καθώς 

και επιπρόσθετους ενδεικτικούς στόχους. 

   

    (9) Ο Υπουργός εκδίδει Διάταγμα με το οποίο καθορίζει τις 

μεθοδολογίες για τα ακόλουθα:  

   

   (α) τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου στο κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα∙ 

    

   (β) τον προσδιορισμό του βασικού προτύπου 

καυσίμου, βάσει των εκπομπών αερίων του 
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θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας 

από τα ορυκτά καύσιμα το 2010∙ 

    

   (γ) τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των άλλων 

καυσίμων, εκτός των βιοκαυσίμων και από 

ενέργεια∙ 

    

   (δ) τον υπολογισμό της συμβολής των ηλεκτρικών 

οδικών οχημάτων, που πρέπει να είναι συμβατή με 

το άρθρο 3, παράγραφος 4 της Οδηγίας 

2009/28/ΕΚ. 

   

    (10) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει το ποσοστό 

ανάμιξης ανά ενεργειακό περιεχόμενο των συμβατικών 

καυσίμων των μεταφορών με βιοκαύσιμα το οποίο έχουν 

υποχρέωση οι προμηθευτές καυσίμων των μεταφορών να 

επιτύχουν, τη μεθοδολογία υπολογισμού του εν λόγω 

ποσοστού, καθώς και τα στοιχεία που παρέχουν στο μηνιαίο 

δελτίο πωλήσεων συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων.   

   

    (11) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει κατάλογο με τα 

βιορευστά. 

   

    (12) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει κατάλογο με τα 

ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής 

προκειμένου να του χορηγείται έγκριση από την αρμόδια αρχή 

για να ελέγχει και  να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της 

τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.». 

   

Τροποποίηση του 10.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
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βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου 

παραρτήματος. 

Παράρτημα V αυτού, του ακόλουθου νέου Παραρτήματος VI: 

  

“Παράρτημα VI 

(άρθρο 16(6)) 

 

Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών σε βενζίνη που περιέχει βιαιθανόλη 

 

Περιεχόμενη βιοαιθανολή 

(% v/v) 

Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 

(kPa)1 

0 0 

1 3,7 

2 6,0 

3 7,2 

4 7,8 

5 8,0 

6 8,0 

7 7,9 

8 7,9 

9 7,8 

10 7,8 

 

Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για ενδιάμεση περιεκτικότητα βιοαιθανόλης μεταξύ των 

παραπάνω τιμών καθορίζεται με παρεμβολή ευθείας γραμμής μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και της 

αμέσως μικρότερης τιμής του περιεχομένου της βιοαιθανόλης σε σχέση με τη μέση τιμή.  

 

 

                                            
1
 Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές».  Κατά τον καθορισμό των οριακών 

τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του προτύπου CYS EN ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου – 
καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό 
ελάχιστης τιμής, ελήφθη υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R πάνω από το μηδέν (R=αναπαραγωγιμότητα). Τα 
αποτελέσματα μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων του προτύπου CYS EN ISO 
4259:2006.”. 

 

 


