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Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κόστους Εφοδιασμού του Αργού Πετρελαίου και των Τιμών
των Πετρελαιοειδών Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά—

«αργό πετρέλαιο παραγόμενο στη Δημοκρατία» σημαίνει όλο το αργό πετρέλαιο που παράγεται και
διυλίζεται  στη  Δημοκρατία,  όταν  η  παραγωγή  αυτή  υπερβαίνει  το  15% σε  ετήσια  βάση  του
συνολικού εφοδιασμού σε αργό πετρέλαιο·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«εισαγωγές  αργού  πετρελαίου»  σημαίνει  τις  ποσότητες  αργού πετρελαίου  που εισέρχονται  στη
Δημοκρατία οι οποίες γίνονται για σκοπούς άλλους από τη διαμετακόμιση και που προορίζονται να
καλύψουν τις ανάγκες της Δημοκρατίας·

«κόστος εφοδιασμού» σημαίνει το κόστος όλων των εισαγωγών και παραλαβών αργού πετρελαίου
καθώς και του αργού πετρελαίου που παράγεται στη Δημοκρατία·

«Κράτος-Μέλος» σημαίνει Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«παραλαβές  αργού  πετρελαίου»  σημαίνει  όλες  τις  ποσότητες  αργού  πετρελαίου  οι  οποίες
εισέρχονται  στο  έδαφος  της  Δημοκρατίας  από  Κράτος-Μέλος,  για  σκοπούς  άλλους  από  τη
διαμετακόμιση και που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες της Κύπρου·

«πετρελαιοειδή» σημαίνει τα πετρελαιοειδή που αναφέρονται στον Πίνακα·

«τιμές cif» σημαίνει τις τιμές που περιλαμβάνουν το κόστος, την ασφάλεια και τα ναύλα·

«τιμή διάθεσης στην κατανάλωση» σημαίνει τα αντιπροσωπευτικότερα επίπεδα των τιμών με τις
οποίες χρεώνονται οι καταναλωτές μιας συγκεκριμένης κατηγορίας·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
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Κοινοποίηση πληροφοριών

3.—(1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει πετρελαιοειδή ή προβαίνει σε εισαγωγή ή παραλαβή
αργού πετρελαίου οφείλει να κοινοποιεί στον Υπουργό τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Το μηνιαίο κόστος εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, σε τιμές cif, κατά το μήνα που ακολουθεί
εκείνο για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·

(β) τις τιμές διάθεσης πετρελαιοειδών στην κατανάλωση, που ισχύουν τη δεκάτη πέμπτη κάθε μήνα,
εντός 5 ημερών μετά τη δεκάτη πέμπτη του μήνα για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·

(γ) τις τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών στην κατανάλωση που ισχύουν έκαστη Δευτέρα.

Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

4. Ο Υπουργός με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μπορεί να—

(α)  Καθορίσει  τη  διαδικασία,  τον  τύπο  και  τις  προθεσμίες  με  τις  οποίες  οι  πληροφορίες  που
αναφέρονται στο άρθρο 3 διαβιβάζονται στον Υπουργό·

(β) καθορίσει τα στοιχεία και /ή τους παράγοντες, που λαμβάνονται υπόψη, για τον υπολογισμό της
τιμής  των  πετρελαιοειδών  και  του  κόστους  εφοδιασμού  με  αργό  πετρέλαιο,  για  σκοπούς
εκπλήρωσης της υποχρέωσης πληροφόρησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Νόμου·

(γ) τροποποιεί τον Πίνακα του Νόμου·

Αρμοδιότητες Υπουργού

5. Ο Υπουργός μεριμνά ώστε να διαβιβάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή·

(α) Το μηνιαίο κόστος εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, σε τιμές cif, κατά το μήνα που ακολουθεί
εκείνο για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·

(β)  τις  τιμές  διάθεσης  πετρελαιοειδών  στην  κατανάλωση,  άνευ  τελών  και  φόρων  και
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων,  που ισχύουν τη  δεκάτη πέμπτη κάθε μήνα,
εντός 30 ημερών μετά τη δεκάτη πέμπτη του μήνα για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·

(γ) τις τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών στην κατανάλωση, άνευ τελών και φόρων, που ισχύουν
έκαστη Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη μεσημβρία της επόμενης μέρας.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων λειτουργών και εξουσίες τους

6.—(1)  Ο  Υπουργός  μπορεί,  με  γνωστοποίησή  του  δημοσιευμένη  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της
Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι
λειτουργοί στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων.

(2)  Για  σκοπούς  ελέγχου  και  διαπίστωσης  συμμόρφωσης  με  τις  διατάξεις  του  παρόντος  Νόμου,
εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό
της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, να εισέλθει σε οποιοδήποτε κτίριο, υποστατικό ή άλλο χώρο
εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικία προσώπου, και να πραγματοποιήσει
ελέγχους και έρευνες σε οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα ή στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή στα οποία έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχονται οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία έχουν και/ή θα έπρεπε να είχαν
κοινοποιηθεί στον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 3.

Εμπιστευτικότητα πληροφοριών

7.  Οι  πληροφορίες  που  διαβιβάζονται  κατ'  εφαρμογή  του  παρόντος  Νόμου  έχουν  εμπιστευτικό
χαρακτήρα. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει εν τούτοις, τη διάδοση γενικών ή συνοπτικών στοιχείων υπό
μορφή που δε θα επιτρέπει την αποκάλυψη στοιχείων που αναφέρονται σε μεμονωμένη επιχείρηση,
δηλαδή,  υπό  μορφή  που  περιλαμβάνει  τουλάχιστο  τρεις  επιχειρήσεις.  Ο  Υπουργός  μπορεί  να  μην

Ο Περί Κόστους Εφοδιασμού του Αργού Πετρελαίου και των Τιμών τ... http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2002_1_152/full.html

2 of 4 7/21/2020, 9:37 AM



152(I)/2002

152(I)/2002

152(I)/2002

κοινοποιήσει  στην  Επιτροπή,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5,  πληροφορίες  που  αφορούν  μεμονωμένες
επιχειρήσεις.

Επιβολή διοικητικών προστίμων

8.—(1) Όταν διαπιστωθεί παράβαση της υποχρέωσης που επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 3 του Νόμου,
ο Υπουργός έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και χίλιες λίρες. Σε περίπτωση δεύτερης ή
μεταγενέστερης παράβασης, ο Υπουργός έχει εξουσία να επιβάλει πρόστιμο μέχρι και δύο χιλιάδες λίρες.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον παραβάτη με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού που
βεβαιώνει  την παράβαση,  αφού ακούσει  τους ενδιαφερομένους  ή  δώσει  την ευκαιρία σ'  αυτούς  να
εκθέσουν τις απόψεις τους.

(3) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής
ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της
απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από τον Υπουργό
χρηματικών κυρώσεων, ο Υπουργός λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως
αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

9.—(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το άρθρο 5 τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας που θα εκδοθεί  με  την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

1. Καύσιμα οδικών μεταφορών:

στο πρατήριο:

(i) βενζίνη σούπερ με μόλυβδο•

(ii) αμόλυβδη βενζίνη σούπερ Euro 95 (Euro Super 95)•

(iii) πετρέλαιο κίνησης•

(iv) υγραέριο

2. Καύσιμα οικιακής θέρμανσης:

για τους μικρούς καταναλωτές:

(i) πετρέλαιο θέρμανσης

3. Καύσιμα βιομηχανίας:

για τις παραδόσεις στο χονδρεμπόριο:
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(i) μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο άνω του 1%)•

(ii) μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο μέχρι 1%).
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