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Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδού
χου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 
δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), του άρθρου 15 του περί 
Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου του 2003, αφού κατατέθηκαν στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέ
σεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδό
τηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 15(2)(α) 
Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότη

τας με τίτλο— 
«Οδηγία 98/70/ΕΚ 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» 
(ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58), 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται, με 

βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α), του εδαφίου (2), του άρθρου 15, του 
ΐ48(ΐ) του2003. περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου του 2003, εκδίδει 

τους ακόλουθους Κανονισμούς. 
Συνοπτικός ι. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Προδιαγραφών 
τίτλος. Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) 

Κανονισμοί του 2003. 
Ερμηνεία. 2.—(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια— 
«άδεια εμπορίας» σημαίνει άδεια που χορηγείται με βάση τον Κανονι

σμό 5· 
«βενζίνη» σημαίνει οποιοδήποτε πτητικό πετρελαιοειδές, προοριζόμενο 

για τη λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης, με επιβαλλόμενη ανά
φλεξη για την προώθηση των μηχανοκίνητων οχημάτων και το οποίο εμπί
πτει στους κωδικούς Σ.Ο.2710 11 4100, 2710 11 4500, 2710 11 4900, 2710 
11 5100 και 2710 115900· 

«δήλωση διανομής» σημαίνει τη δήλωση που υποβάλλεται με βάση την 
υποπαράγραφο (ι), του Κανονισμού 6· 

«καθορισμένο πρατήριο» σημαίνει πρατήριο, το οποίο δύναται να 
πωλεί μολυβδούχο βενζίνη και το οποίο καθορίζεται ως τέτοιο από άδεια 
εμπορίας· 

«λιανική πώληση» σημαίνει την απ ' ευθείας πώληση στον καταναλωτή· 
«μολυβδούχος βενζίνη» σημαίνει τη βενζίνη που εμπίπτει στους κωδι

κούς Σ.Ο.2710 11.5100 και 2710 11 5900· 
«νέος αιτητής» σημαίνει τον αιτητή άδειας εμπορίας μολυβδούχου βεν

. ζίνης, στον οποίο δεν έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια εμπορίας μολυ
βδούχου βενζίνης· 
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«παλαιό όχημα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) 
του άρθρου 2 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 86τουΐ972 
Νόμων του 1972 έως 2003. g ™J J^6 

20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984 
72 του 1985 
134 του 1989 
152 του 1991 
241 του 1991 

44(1) του 1992 
5(1) του 1993 
28(1) του 1993 
49(1) του 1994 
5(1) του 1996 
45(1) του 1996 
95(1) του 1996 
56(1) του 1998 
1(1) του 1999 

18(1) του 1999 
66(1) του 1999 
117(1) του 1999 
61(1) του 2000 
80(1) του 2000 
81(1) του 2000 
110(1) του 2000 
3S(I) του 2001 
98(1) του 2001 
20(1) του 2002 
237(1) του 2002 
146(1) του 2003. 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους παρόντες Κανονι
σμούς και που δεν ερμηνεύονται άλλως πως έχουν την έννοια που αποδίδεται 
στους όρους αυτούς από το Νόμο. 

3. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στα πετρελαιοειδή και καύσιμα, Πεδίο 
που χρησιμοποιούνται στα μηχανοκίνητα οχήματα με κινητήρα επιβάλλαμε ε(Ρα°μ°γής. 
νης ανάφλεξης. 

4.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3), Μολυβδούχος 
απαγορεύεται η εμπορία μολυβδούχου βενζίνης στη Δημοκρατία, χωρίς άδεια, βενινη· 
που χορηγείται με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού 5. 

(2) Επιτρέπεται η εμπορία μικρών ποσοτήτων μολυβδούχου βενζίνης, η 
περιεκτικότητα της οποίας σε μόλυβδο δεν υπερβαίνει τα 0,15 γραμμάρια ανά 
λίτρο και η περιεκτικότητα της οποίας σε βενζόλιο δεν υπερβαίνει το 1% ν/ν 
και οι λοιπές προδιαγραφές της οποίας είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε καθο
ριζόμενες προδιαγραφές αμόλυβδης βενζίνης και οι οποίες ποσότητες δεν 
υπερβαίνουν το 0,5% των συνολικών πωλήσεων βενζίνης στη Δημοκρατία και 
οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από παλαιά οχήματα. 

(3) Απαγορεύεται η πώληση μολυβδούχου βενζίνης από καθορισμένο πρα
τήριο σε κάτοχο οχήματος, το οποίο δεν είναι παλαιό σχήμα. 

5.—(1) Κανένα πρόσωπο δε δύναται να προβεί σε εμπορία μολυβδούχου Αδεια εμπορίας 
βενζίνης, η οποία προορίζεται για χρήση στη Δημοκρατία, αν δεν είναι κάτο β°νζίνηςυχ°υ 

χος άδειας εμπορίας μολυβδούχου βενζίνης. 
(2) Η άδεια εμπορίας χορηγείται από τον Υπουργό, ο οποίος— 
(α) Εγκρίνει την εμπορία ποσότητας μολυβδούχου βενζίνης κατ'έτος, 
(β) καθορίζει την ανωτέρω ποσότητα, και 
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(γ) καθορίζει τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους, η εμπορία λαμβάνει 
χώρα. 

(3) Η άδεια εμπορίας δύναται να χορηγηθεί σε πρόσωπο που δύναται— 
(α) Να παράγει μολυβδούχο βενζίνη, η οποία προορίζεται για χρήση στη 

Δημοκρατία, 
(β) να εισάγει μολυβδούχο βενζίνη στη Δημοκρατία, ή 
(γ) να διανέμει μολυβδούχο βενζίνη στη Δημοκρατία. 
(4) Η άδεια ισχύει για περίοδο ενός έτους για κάθε νέο αιτητή και σε 

κάθε άλλη περίπτωση για περίοδο τριών ετών, εκτός αν ο κάτοχος της παραι
τηθεί από το δικαίωμα κατοχής της εν λόγω άδειας, με βάση τις διατάξεις 
του Κανονισμού 11 ή αν η εν λόγω άδεια έχει ανακληθεί, με βάση τις διατά
ξεις του Κανονισμού 10. 

(5) Η άδεια εμπορίας δύναται να τροποποιηθεί με βάση τις διατάξεις του 
Κανονισμού 9. 

(6) Η άδεια εμπορίας δύναται να ανανεωθεί πριν από τη λήξη της. 
Αίτηση 6. Αίτηση έκδοσης άδειας εμπορίας υποβάλλεται γραπτώς στον Υπουργό , 
είίποσία'αδεΐαζ σ ε τ υ π 0 π ο υ κάθορίζει ο ίδιος, και συνοδεύεται από τα ακόλουθα πληροφο

ριακά στοιχεία και έγγραφα: 
(α) Το όνομα και τη διεύθυνση του αιτητή

(β) τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αιτητής διαθέτει τις απαιτούμενες 
εγκαταστάσεις για παραγωγή, εισαγωγή ή διανομή μολυβδούχου βενζί
νης στη Δημοκρατία· 

(γ) περιγραφή του δικτύου διανομής για τη λιανική πώληση της μολυβδού
χου βενζίνης ή, σε περίπτωση που ο αιτητής έχει συμβληθεί με τρίτο 
πρόσωπο για τη λιανική πώληση μολυβδούχου βενζίνης, περιγραφή της 
εν λόγω σύμβασης και του δικτύου διανομής του τρίτου αυτού προσώ
που· 

(δ) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι διανομέας μολυβδούχου βενζίνης 
στην επικράτεια της Δημοκρατίας, περιγραφή της σύμβασης μεταξύ 
του αιτητή και του προσώπου, το οποίο παράγει και προμηθεύει μολυ
βδούχο βενζίνη στον αιτητή· 

(ε) τις περιοχές στις οποίες ο αιτητής προτίθεται να πωλεί μολυβδούχο 
βενζίνη· 

(στ) τον αριθμό και την τοποθεσία των προτεινόμενων από τον αιτητή 
πρατηρίων, στα οποία θα διανέμει τη μολυβδούχο βενζίνη· 

(ζ) το όνομα και τη διεύθυνση των ανωτέρω προτεινόμενων από τον 
αιτητή πρατηρίων 

(η) τη συνολική ποσότητα (σε τόνους) μολυβδούχου βενζίνης, που ο αιτη
τής προτίθεται να διανέμει ή πωλεί μέσα στη χρονική περίοδο κατά την 
οποία ισχύει η άδεια εμπορίας· 

(θ) δήλωση από τον αιτητή ότι αναλαμβάνει όπως τα ανωτέρω προτεινό
μενα πρατήρια πωλούν μολυβδούχο βενζίνη μόνο για τη χρονική 
περίοδο κατά την οποία ισχύει η άδεια εμπορίας του αιτητή· 

(ι) δήλωση, η οποία να παρέχει λεπτομέρειες ως προς την αναμενόμενη 
ποσότητα μολυβδούχου βενζίνης που θα διανέμεται κάθε μήνα σε κάθε 
προτεινόμενο από τον αιτητή πρατήριο· και 

(ια) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελε εύλογα ζητήσει ο Υπουργός. 
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7.—(1) Ο Υπουργός προβαίνει σε εξέταση της αίτησης έκδοσης άδειας Εξέταση της 
εμπορίας, εφόσον ικανοποιηθεί ότι τα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα ^οστ^άδεια'
που συνοδεύουν την αίτηση έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορίας. 
Κανονισμού 6. 

(2) Ο Υπουργός, κατά την εξέταση της αίτησης για έκδοση άδειας εμπο
ρίας, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση αφού λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 

(α) Τη συνολική ποσότητα μολυβδούχου βενζίνης, την οποία ο αιτητής 
προτίθεται να διανέμει και πωλεί· 

(β) την περιοχή την οποία ο αιτητής προτίθεται να προμηθεύει με μολυ
βδούχο βενζίνη· 

(γ) τον αριθμό και την τοποθεσία των προτεινόμενων από τον αιτητή 
πρατηρίων, στα οποία θα διανέμει τη μολυβδούχο βενζίνη· 

(δ) το περιεχόμενο της δήλωσης διανομής του αιτητή· 
(ε) τη δυνατότητα συμμόρφωσης του αιτητή προς την άδεια εμπορίας, 

την οποία αιτείται· 
(στ) την αναγκαιότητα διασφάλισης επαρκούς και συνεχούς προμήθειας 

της αναφερόμενης στον Κανονισμό 4 ποσότητας μολυβδούχου βενζί
νης στη Δημοκρατία, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό· και 

(ζ) την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων του αιτητή. 
(3) Η άδεια εμπορίας χορηγείται εγγράφως από τον Υπουργό στον αιτητή, 

σε τύπο που καθορίζει ο ίδιος. 
(4) Η άδεια εμπορίας συνοδεύεται από όρους, οι οποίοι αποτελούν αναπό

σπαστο μέρος της άδειας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 
(α) Η συνολική ποσότητα μολυβδούχου βενζίνης, που ο αιτητής μπορεί να 

εισάγει, παράγει ή διανέμει ετησίως· 
(β) η συνολική ποσότητα μολυβδούχου βενζίνης, που ο αιτητής μπορεί να 

διανέμει σε κάθε πρόσωπο μηνιαίως· και 
(γ) τα πρόσωπα στα οποία θα διανέμεται μολυβδούχος βενζίνη. 
(5) Το όνομα του προσώπου, στο οποίο χορηγήθηκε για πρώτη φορά άδεια 

εμπορίας, δημοσιεύεται με σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας. 

(6) Κάθε άδεια εμπορίας καταχωρείται, κατά αύξοντα αριθμό, σε μητρώο 
που ονομάζεται «Μητρώο Αδειών Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης», το 
οποίο τηρείται από τον Υπουργό, σε μορφή που ήθελε καθορίσει, περιλαμβα
νομένης και της ηλεκτρονικής. 

8.—(1) Ο κάτοχος άδειας εμπορίας οφείλει— Υποχρεώσεις 
. Χ ΝΤ . , c κατόχου 
(α) Να τηρεί τους ορούς της άδειας του, άδειας 
(β) να ετοιμάζει μηνιαίες καταστάσεις με την ποσότητα μολυβδούχου βεν ε^π°6ιαζ· 

ζίνης— 
(i) Η οποία έχει διανεμηθεί στα καθορισμένα πρατήρια, 

(ii) η οποία έχει πωληθεί από κάθε καθορισμένο πρατήριο, 
(γ) να υποβάλλει τις καταστάσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 

(β) στον Υπουργό κάθε έξι μήνες· και 
(δ) να φυλάττει αντίγραφα των καταστάσεων που αναφέρονται στην υπο

παράγραφο (β) για περίοδο τριών ετών 
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Τροποποίηση 
άδειας 
εμπορίας. 

Ανάκληση 
άδειας 
εμπορίας. 

(2) Ο κάτοχος άδειας εμπορίας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει σε δύο 
ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία— 

(α) Τις τοποθεσίες και διευθύνσεις των καθορισμένων πρατηρίων και 
(β) όπου καθορισμένα πρατήρια έχουν τροποποιηθεί, με βάση τις διατά

ξεις του Κανονισμού 9, τα πρατήρια που έχουν παύσει να είναι καθο
ρισμένα πρατήρια και τις τοποθεσίες και διευθύνσεις των νέων καθο
ρισμένων πρατηρίων. 

9.—(1) Ο κάτοχος άδειας εμπορίας δύναται να υποβάλει γραπτώς στον 
Υπουργό αίτηση τροποποίησης— 

(α) Των καθορισμένων πρατηρίων ή 
(β) της καθορισμένης ποσότητας μολυβδούχου βενζίνης που δύναται να 

διανέμει ή πωλεί μέσα στη χρονική περίοδο κατά την οποία ισχύει η 
άδεια εμπορίας. 

(2) Ο Υπουργός δύναται— 
(α) Να εγκρίνει την αίτηση· 
(β) να εγκρίνει την αίτηση υπό όρους· ή 
(γ) να απορρίψει την αίτηση. 
(3) Κατά την εξέταση της αίτησης, ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη την ανα

γκαιότητα διασφάλισης επαρκούς και συνεχούς προμήθειας της αναφερόμε
νης στον Κανονισμό 4 ποσότητας μολυβδούχου βενζίνης στη Δημοκρατία. 

(4) Ο Υπουργός εξετάζει την αίτηση τροποποίησης το ταχύτερο δυνατό 
και, εφόσον κρίνει ότι απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση της άδειας εμπο
ρίας, προβαίνει στην τροποποίηση αυτής. 

(5) 'Στην περίπτωση που ο Υπουργός εγκρίνει την τροποποίηση άδειας 
εμπορίας, με βάση τις διατάξεις των υποπαραγράφων (α) ή (β) της παραγρά
φου (2), εκδίδει και κοινοποιεί στον αιτητή ειδοποίηση τροποποίησης, στην 
οποία αναφέρει συγκεκριμένα— 

(α) Την άδεια εμπορίας, στην οποία η ειδοποίηση τροποποίησης αναφέρε
ται

(β) τα καθορισμένα πρατήρια, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί από την 
ειδοποίηση τροποποίησης και 

(γ) κάθε όρο της άδειας εμπορίας, ο οποίος επιβάλλεται από τον Υπουργό 
ως αποτέλεσμα της ειδοποίησης τροποποίησης. 

(6) Κάθε όρος της ειδοποίησης τροποποίησης θεωρείται ότι αποτελεί όρο 
της άδειας εμπορίας, στην οποία αναφέρεται. 

(7) Η ημερομηνία λήξης της άδειας εμπορίας δεν επηρεάζεται από οποιεσ
δήποτε ενδιάμεσες τροποποιήσεις. 

10.—(1) Ο Υπουργός δύναται να ανακαλέσει άδεια εμπορίας αν ο κάτοχος 
της έχει παραβεί ή παραβαίνει οποιοδήποτε από τους όρους της εν λόγω 
άδειας ή αν ο κάτοχος της έχει πτωχεύσει ή, σε περίπτωση εταιρείας, αν αυτή 
έχει διαλυθεί. 

(2) Ο Υπουργός, κατά την άσκηση του δικαιώματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο (1), επιδίδει ειδοποίηση ανάκλησης στην οποία αναφέρει— 

(α) Τους λόγους ανάκλησης· και 
(β) την ημερομηνία από την οποία θα ισχύει η ανάκληση, η οποία δε δύναται 

να είναι συντομότερη των 30 ημερών από την ημερομηνία που η ειδο
ποίηση ανάκλησης έχει επιδοθεί στον κάτοχο της άδειας εμπορίας. 
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(3) Ο κάτοχος άδειας εμπορίας, σιον οποίο επιδίδεται ειδοποίηση ανάκλη
σης, δύναται να υποβάλει ένσταση στον Υπουργό εντός 30 ημερών από την 
επίδοση. Στην ένσταση αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αυτή υποβάλ
λεται. 

(4) Ο Υπουργός εξετάζει την ανωτέρω ένσταση και ακολούθως προβαίνει, 
στην έκδοση απόφασης σχετικά με την ανάκληση της άδειας εμπορίας. 

(5) Ο Υπουργός κοινοποιεί γραπτώς στον κάτοχο άδειας εμπορίας την 
απόφαση του στην ένσταση. Ενδεχόμενη απόφαση του Υπουργού για απόρ
ριψη της ένστασης περιέχει πλήρη αιτιολόγηση και αναφέρει τα ένδικα μέσα 
κατά της απόφασης αυτής και την προθεσμία εντός της οποίας αυτά μπορούν 
να ασκηθούν. 

(6) Η απόφαση για ανάκληση της άδειας εμπορίας δημοσιεύεται στην Επί
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

11.—(1) Ο κάτοχος άδειας εμπορίας δύναται να παραιτηθεί από το δικαί παραίτηση 
ωμα κατοχής της εν λόγω άδειας, δίνοντας στον Υπουργό γραπτή ειδοποίηση "™0χήν

αδεια. 
της πρόθεσης του όχι μικρότερη του ενός μηνός. εμπορίας. 

(2) Ο κάτοχος άδειας εμπορίας οφείλει— 
(α) Να αναφέρει στην ειδοποίηση του— 

(i) Την άδεια εμπορίας, από την κατοχή της οποίας προτίθεται να 
παραιτηθεί· 

(ϋ) την ημερομηνία κατά την οποία η παραίτηση του θα λάβει χώρα· 
και 

(β) να παραδώσει την άδεια εμπορίας στον Υπουργό μέχρι την ημερομηνία 
που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α)(ϋ). 

(3) Ο Υπουργός, με τη λήψη της ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρά
γραφο (1),δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση, να καθορίσει μεταγενέστερη 
ημερομηνία παραίτησης από την προτινόμενη, η οποία δε δύναται να υπερ
βαίνει τους πέντε μήνες από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδο
ποίηση του κατόχου άδειας εμπορίας. 

(4) Ο κάτοχος της άδειας εμπορίας οφείλει να συμμορφωθεί με την από
φαση του Υπουργού, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (3). 

12. Σε περίπτωση κατά την οποία— Μολυβδούχος 
βενϋίνη,η 

(α) Ο κάτοχος άδειας εμπορίας παραιτείται από το δικαίωμα κατοχής της οποία μπορεί 
εν λόγω άδειας, ή να αποτελέσει 

αντικείμενο 
(β) η άδεια εμπορίας ανακαλείται, αίτησης 

ο Υπουργός δύναται να καλέσει, με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ί̂ ™™·«
Δημοκρατίας και σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες, κάθε μετά από 
ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για άδεια εμπορίας, σύμφωνα με τον ανάκληση ή 
Κανονισμό 6, και να αναφέρει την ποσότητα μολυβδούχου βενζίνης, που δρ/α̂ ώματο™11 

δύναται να αποτελέσει αντικείμενο αίτησης. κατοχής της. 
13. Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών τίθενται σε ισχύ σε ημερομη Έναρξη της 

νια που ορίζει ο Υπουργός, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επί- ^ ^ κ ο Τ 
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας: Κανονισμών. 

Νοείται ότι, ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για 
την έναρξη ισχύος των διάφορων διατάξεων των παρόντων Κανονισμών. 


