ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΕ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 3, πρέπει να υπολογίζεται με την ακόλουθη μέθοδο:
Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου προκύπτει
από την άθροιση, αφενός, των καθαρών εισαγωγών αργού πετρελαίου, NGL,
προϊόντων

εφοδιασμού

διυλιστηρίων

(refinery

feedstocks)

και

άλλων

υδρογονανθράκων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Β σημείο 4 του κανονισμού
(ΕΚ)

αριθ.

1099/2008,

προσαρμοσμένων

ώστε

να

λαμβάνονται

υπόψη

ενδεχόμενες διακυμάνσεις των αποθεμάτων και μειωμένων κατά 4 %, ποσοστό το
οποίο αντιστοιχεί στην απόδοση

νάφθας, (ή, εάν το μέσο ποσοστό απόδοσης

νάφθας στην εθνική επικράτεια υπερβαίνει το 7 %, μειωμένων κατά την καθαρή
πραγματική κατανάλωση νάφθας ή κατά το μέσο ποσοστό απόδοσης νάφθας) και,
αφετέρου, των καθαρών εισαγωγών όλων των υπολοίπων προϊόντων πετρελαίου
εκτός της νάφθας, επίσης προσαρμοσμένων ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι
διακυμάνσεις των αποθεμάτων και πολλαπλασιαζόμενων επί 1,065.
Τα καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας (international marine bunkers) δεν λαμβάνονται
υπόψη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων εφαρμόζεται με απόφαση του
Υπουργού

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας

και

Κλιματικής

Αλλαγής

μια

από

τις

ακόλουθες μέθοδοι:
Καμία ποσότητα δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη περισσότερες από μία φορές ως
μέρος των αποθεμάτων.
Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώνονται κατά 4%, ποσοστό το οποίο
αντιστοιχεί στη μέση απόδοση νάφθας.

Τα αποθέματα νάφθας, όπως και τα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου προς χρήση
στη διεθνή ναυσιπλοΐα, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Τα υπόλοιπα προϊόντα πετρελαίου υπολογίζονται ως μέρος των αποθεμάτων με μια
από τις δυο ακόλουθες μεθόδους, η οποία διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του
ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά ο υπολογισμός.
α) συμπεριλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου που
προσδιορίζονται στο παράρτημα Γ σημείο 3.1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ.

1099/2008

και

προσδιορίζεται

το

ισοδύναμο

σε

αργό

πετρέλαιο

πολλαπλασιάζοντας τις σχετικές ποσότητες με τον συντελεστή 1,065, ή
β) συμπεριλαμβάνονται μόνο τα αποθέματα 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), και προσδιορίζεται το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας τις
σχετικές ποσότητες με τον συντελεστή 1,2.
Για τον υπολογισμό των αποθεμάτων λαμβάνονται

υπόψη ποσότητες που

διατηρούνται, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων του
άρθρου 19 παράγραφος 2.
Δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη για τον υπολογισμό των αποθεμάτων:
α) το αργό πετρέλαιο που δεν έχει ακόμη παραχθεί·
β) οι ποσότητες που διατηρούνται:
—

στους πετρελαιαγωγούς,

—

στα βαγόνια-δεξαμενές,

—

στις δεξαμενές πλοίων ανοιχτής θάλασσας (in seagoing ships’ bunkers),

—

στα πρατήρια διανομής καυσίμων και στα καταστήματα λιανικής πώλησης,

—

από άλλους καταναλωτές, πλην των μεγάλων τελικών καταναλωτών σύμφωνα
με το άρθρο 3 παράγραφος 13 του ν. 3054/2002,

—

από Πετρελαιοφόρα στη θάλασσα εκτός των εθνικών χωρικών υδάτων (In
tankers at sea),

—

υπό μορφή αποθεμάτων των ενόπλων δυνάμεων·

γ) οι ποσότητες που βρίσκονται υπό καθεστώς άμεσης διαμετακόμισης (transit) με
τα απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά.

Κατά τον υπολογισμό των αποθεμάτων, γίνεται μείωση κατά 10% των ποσοτήτων
των αποθεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων. Η
μείωση αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο των ποσοτήτων που λαμβάνονται υπόψη για
έναν δεδομένο υπολογισμό.
Ωστόσο, η μείωση κατά 10 % δεν εφαρμόζεται στον υπολογισμό του επιπέδου των
ειδικών αποθεμάτων που ανήκουν στην κυριότητα άλλων κρατών μελών ή των
Κεντρικών Φορέων Διατήρησης Αποθεμάτων που έχουν αυτά συστήσει και τα
οποία διατηρούνται ή μεταφέρονται στην επικράτεια της χώρας ούτε και στον
υπολογισμό του επιπέδου των διαφόρων κατηγοριών ειδικών αυτών αποθεμάτων
όταν τα αποθέματα ή οι κατηγορίες αυτές εξετάζονται χωριστά από τα αποθέματα
έκτακτης ανάγκης, ιδίως προκειμένου να εξακριβωθεί η τήρηση των ελάχιστων
επιπέδων που επιβάλλονται από το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής καταρτίζει και διαβιβάζει κάθε μήνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οριστικό
στατιστικό δελτίο σχετικά με τα αποθέματα, η διατήρηση των οποίων διασφαλίζεται
στην πράξη κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, και τα οποία
υπολογίζονται βάσει του αριθμού των ημερών καθαρών εισαγωγών πετρελαίου
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου.
Εάν ορισμένα από τα αποθέματα, με βάση τα οποία υπολογίζεται το επίπεδο που
επιβάλλεται από το άρθρο 3 διατηρούνται εκτός της ελληνικής επικράτειας, κάθε
στατιστικό δελτίο προσδιορίζει λεπτομερώς τα αποθέματα αυτά που διατηρούνται
σε άλλα κράτη μέλη κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου στην οποία αφορά.
Στο στατιστικό δελτίο αναφέρεται επιπρόσθετα, εάν πρόκειται για αποθέματα που
διατηρούνται δυνάμει μεταβίβασης εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων οικονομικών
φορέων ή εάν πρόκειται για αποθέματα που διατηρούνται κατόπιν αίτησης της
χώρας ή του ΚΦΔΑ.
Για το σύνολο των αποθεμάτων που διατηρούνται στην ελληνική επικράτεια για
λογαριασμό άλλων κρατών μελών ή κεντρικών φορέων διατήρησης αποθεμάτων,
η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής καταρτίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή δελτίο σχετικά με τα αποθέματα
που υπάρχουν κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, ανά
κατηγορία προϊόντων. Στο συγκεκριμένο δελτίο αναφέρεται σε κάθε περίπτωση το

όνομα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή κεντρικού φορέα διατήρησης
αποθεμάτων, καθώς και οι σχετικές ποσότητες.
Η διαβίβαση στην Επιτροπή των στατιστικών δελτίων που αναφέρονται στο παρόν
παράρτημα γίνεται εντός των πενήντα πέντε ημερών που έπονται του μήνα στον
οποίο αφορούν τα δελτία. Τα ίδια δελτία πρέπει επίσης να διαβιβάζονται μετά από
τυχόν αίτημα των υπηρεσιών της Επιτροπής εντός δύο μηνών. Οι αιτήσεις
μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία
στην οποία αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία.

