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ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΚΑΤΗΜΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΔΧ 2018 
_______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 5(ηε) θαη 16(7) 
 

  Γηα ζθνπνύο κεξηθήο ελαξκόληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο κε ηίηιν- 
  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 140, 
5.6.2009, 
ζ. 88. 
  
  

«Οδεγία 2009/30/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Απξηιίνπ 
2009 κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε νδεγία 98/70/ΔΚ όζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 
βελδίλε, ην ληίδει θαη ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαύζεο θαη ηελ θαζηέξσζε κεραληζκνύ γηα ηελ 
παξαθνινύζεζε θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξνπνπνηείηαη ε 
νδεγία 1999/32/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηελ πξνδηαγξαθή ησλ θαπζίκσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πινία εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο θαη θαηαξγείηαη ε νδεγία 93/12/ΔΟΚ». 

148(Η) ηνπ 2003 
40(Η) ηνπ 2007 
12(Η) ηνπ 2009 

Γηόξζσζε, 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα: 4204, 
30.4.2009. 

111(Η)  ηνπ 2013 
37(I) ηνπ 2015 

34(Η) ηνπ 2018. 

Ο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ 
ηα άξζξα 5(ηε) θαη 16(7) ησλ πεξί Πξνδηαγξαθώλ Πεηξειαηνεηδώλ θαη Καπζίκσλ Νόκσλ ηνπ 
2003 έσο 2018, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα: 

     
πλνπηηθόο ηίηινο. 1.  Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηνπ Οξηζκνύ ησλ Πξνκεζεπηώλ πνπ είλαη 

Τπεύζπλνη γηα ηελ Παξαθνινύζεζε θαη Τπνβνιή Έθζεζεο ζρεηηθά κε ηηο Δθπνκπέο Αεξίσλ ηνπ 
Θεξκνθεπίνπ Κύθινπ Εσήο αλά Μνλάδα Δλέξγεηαο από ηα Παξερόκελα Καύζηκα θαη Δλέξγεηα 
Γηάηαγκα ηνπ 2019. 

     
Δξκελεία. 2.-(1)  ην παξόλ Γηάηαγκα, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 
  
 «ελέξγεηα πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο» ζεκαίλεη ηνλ ειεθηξηζκό· 
  
 «θαύζηκα πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο» ζεκαίλεη ηε βελδίλε 95 νθηαλίσλ, ηε 

βελδίλε 98 νθηαλίσλ, ην ληίδει, ην πγξαέξην θίλεζεο θαη ηα βηνθαύζηκα· 
  

 «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνδηαγξαθώλ Πεηξειαηνεηδώλ θαη Καπζίκσλ Νόκνπο ηνπ 2003 
έσο 2018·  

  
       (2) Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην παξόλ Γηάηαγκα θαη δελ ηπγράλνπλ θαζνξηζκνύ ζ’ απηό, 

έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο όξνπο απηνύο από ην Νόκν. 
    
Πεδίν εθαξκνγήο. 3.  Σν παξόλ Γηάηαγκα νξίδεη ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

θαη ππνβνιή έθζεζεο ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θύθινπ δσήο αλά 
κνλάδα ελέξγεηαο ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνκεζεύνπλ εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 10Β ηνπ Νόκνπ.  

     
Οξηζκόο 
πξνκεζεπηώλ 

4. Πξνκεζεπηέο νξίδνληαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηε δηέιεπζε ησλ 
θαπζίκσλ ή ηεο ελέξγεηαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο, από ζεκείν επηβνιήο 
εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο.  

_________________ 

Έγηλε ζηηο 20 επηεκβξίνπ, 2019. 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ, 

Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, 
Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. 
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