ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Διατάξεις άμεσης εφαρμογής
Άρθρο 1
Σκοπός
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την
Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14 ης Σεπτεμβρίου 2009 «σχετικά με
υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου
ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα Κράτη Μέλη» (ΕΕ L/265 της 9.10.2009) και
επιδιώκεται η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού με
πετρέλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη σε μηχανισμούς χαρακτηριζόμενους από
αξιοπιστία και διαφάνεια και βασιζόμενους στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών
μελών, η διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και
προϊόντων πετρελαίου και η δημιουργία των απαραίτητων διαδικαστικών μέσων
για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης σοβαρής έλλειψης.

Άρθρο 2
Ορισμοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

Κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α) «έτος αναφοράς»: το ημερολογιακό έτος από το οποίο προέρχονται τα
δεδομένα

κατανάλωσης

ή

καθαρών

εισαγωγών

που

λαμβάνονται

υπόψη

προκειμένου να υπολογίζονται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να
διατηρούνται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που όντως διατηρούνται σε μια
δεδομένη στιγμή.
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β) «πρόσθετα»: ουσίες πέραν των υδρογονανθράκων, οι οποίες προστίθενται ή
αναμιγνύονται με ένα προϊόν ώστε να μεταβάλουν τις ιδιότητές του.
γ) «βιοκαύσιμο»: υγρό ή αέριο καύσιμο που χρησιμοποιείται στις μεταφορές και
παράγεται από βιομάζα, η οποία «βιομάζα» αποτελεί το βιοαποδομήσιμο μέρος των
προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεωργία
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τις
συναφείς με

αυτή

βιομηχανίες καθώς και

το

βιοαποδομήσιμο

μέρος

των

βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.
δ) «εσωτερική κατανάλωση»: οι συνολικές ποσότητες, υπολογιζόμενες βάσει του
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/119/ΕΚ, που έχουν παραδοθεί στη χώρα για το
σύνολο των ενεργειακών και μη ενεργειακών χρήσεων· αυτό το συγκεντρωτικό
στοιχείο περιλαμβάνει παραδόσεις στον μεταποιητικό τομέα και στη βιομηχανία, τις
μεταφορές, τα νοικοκυριά και σε άλλους τομείς προς «τελική» κατανάλωση·
περιλαμβάνει επίσης και την κατανάλωση του ίδιου του ενεργειακού τομέα (πλην
του καυσίμου των διυλιστηρίων).
ε) «ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων»: οποιαδήποτε εν ισχύι
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για να
καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, μέσω
της διάθεσης των αποθεμάτων των μελών του ή/και πρόσθετων μέτρων.
στ) «κεντρικός φορέας διατήρησης αποθεμάτων» (ΚΦΔΑ): οργανισμός ή υπηρεσία
στην οποία μπορούν να ανατεθούν αρμοδιότητες προκειμένου να ενεργεί με σκοπό
την

απόκτηση,

τη

περιλαμβανομένων

διατήρηση
των

ή

αποθεμάτων

την

πώληση

έκτακτης

αποθεμάτων

ανάγκης

και

πετρελαίου,
των

ειδικών

αποθεμάτων.
ζ) «σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού»: σημαντική και απότομη μείωση του
εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου στη χώρα ή στην
Κοινότητα, ανεξαρτήτως αν αυτή έχει οδηγήσει ή όχι σε λήψη ισχύουσας διεθνούς
απόφασης για διάθεση αποθεμάτων.
η) «καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας»: όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α σημείο 2.1
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.
θ) «αποθέματα πετρελαίου»: αποθέματα ενεργειακών προϊόντων, όπως ορίζονται
στο Παράρτημα Γ σημείο 3.1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1099/2008.
ι) «αποθέματα έκτακτης ανάγκης»: αποθέματα πετρελαίου τα οποία σύμφωνα με
το άρθρο 3 πρέπει να διατηρούνται στη χώρα.
ια) «εμπορικά αποθέματα»: αποθέματα πετρελαίου για τα οποία ο παρών νόμος
δεν επιβάλλει υποχρέωση διατήρησης από τους οικονομικούς φορείς.

26/9/12

Σελίδα 2

ιβ) «ειδικά αποθέματα»: αποθέματα πετρελαίου που πληρούν τους όρους του
άρθρου 9 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ.
ιγ) «φυσική προσβασιμότητα»: οι ρυθμίσεις για τον εντοπισμό και τη μεταφορά
αποθεμάτων για να διασφαλίζεται η διάθεση ή η πραγματική παράδοση στους
τελικούς χρήστες και στις αγορές στα πλαίσια προθεσμιών και προϋποθέσεων
προκειμένου να μετριάζονται τα προβλήματα εφοδιασμού που έχουν ανακύψει.
Άρθρο 3
Αποθέματα έκτακτης ανάγκης — Υπολογισμός των υποχρεώσεων
διατήρησης αποθεμάτων
(Άρθρο 3 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 (Α 230) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Το συνολικό επίπεδο αποθεμάτων πετρελαίου, το οποίο τηρείται προς όφελος της
χώρας στην επικράτεια της Κοινότητας και σε μόνιμη βάση, για τα προϊόντα των
κατηγοριών του άρθρου 3 παράγραφος 1, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες
της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, στα
πλαίσια και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 90
ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να επιλέγει σε ποια από
τα ανωτέρω προϊόντα τηρούνται τα αποθέματα αυτά.»
2. Οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που λαμβάνονται υπόψη υπολογίζονται
με βάση το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους και
τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα Ι.
3. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όσον αφορά την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι μέσες
ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο
καθορίζονται βάσει των ποσοτήτων που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του
προτελευταίου ημερολογιακού έτους πριν από το εν λόγω ημερολογιακό έτος.
Άρθρο 4
Υπολογισμός του επιπέδου των αποθεμάτων
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)
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1. Τα επίπεδα των διατηρούμενων αποθεμάτων υπολογίζονται σύμφωνα με τις
μεθόδους του παραρτήματος ΙΙ.
2. Για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων που διατηρούνται σε μια
δεδομένη στιγμή, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του έτους αναφοράς που
καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 3.
3.

Οιαδήποτε

αποθέματα

πετρελαίου

μπορούν

να

περιλαμβάνονται

στον

υπολογισμό των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν
λόγω αποθέματα πετρελαίου πληρούν όλους τους όρους του παρόντος νόμου για
τον τύπο των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 5
Διαθεσιμότητα των Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης
(Άρθρο 5 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με
την φυσική προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων έκτακτης
ανάγκης, καθώς και οι όροι αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου των
εν λόγω αποθεμάτων με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή
εξακρίβωσή τους θεσπίζονται στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Η απαίτηση αυτή ισχύει
επίσης και για οποιαδήποτε αποθέματα έκτακτης ανάγκης αναμιγνύονται με άλλα
αποθέματα

που

διατηρούνται

από

οικονομικούς

φορείς.

Το

σύνολο

των

αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης δεν υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους διαδικασία
αναγκαστικής εκτέλεσης.
2. Στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων της παραγράφου 1 καθορίζονται επίσης
οι προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της
ελληνικής επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.
3. Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τηρούνται με τη μορφή φυσικού αποθέματος,
ώστε

να

διασφαλίζεται

ανά

πάσα

στιγμή

η

φυσική

προσβασιμότητα

και

διαθεσιμότητά τους.
Άρθρο 6
Κατάλογος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης — Ετήσια έκθεση
(Άρθρο 6 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)
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1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής καταγράφει σε συνεχώς επικαιροποιούμενο και λεπτομερή κατάλογο όλα
τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που διατηρούνται για λογαριασμό της χώρας και
δεν αποτελούν ειδικά αποθέματα. Ο κατάλογος αυτός περιέχει πληροφορίες για
την ακριβή τοποθεσία της αποθήκης, του διυλιστηρίου ή των εγκαταστάσεων
αποθήκευσης των εν λόγω αποθεμάτων, καθώς και των σχετικών ποσοτήτων, τον
ιδιοκτήτη τους και τον χαρακτήρα τους, σε σχέση με τις κατηγορίες που ορίζονται
στο παράρτημα Γ σημείο 3.1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1099/2008. Με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων ρυθμίζονται λεπτομέρειες
σχετικά με την κατάρτιση, τη συμπλήρωση και την επικαιροποίηση του καταλόγου
αυτού.
2. Έως τις 25 Φεβρουαρίου έκαστου ημερολογιακού έτους η αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοπτικό αντίγραφο του καταλόγου της παραγράφου 1
αναφέροντας τις ποσότητες και τον χαρακτήρα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου
ημερολογιακού έτους.
3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλήρες αντίγραφο του καταλόγου
εντός 15 ημερών από την ημέρα κατά την οποία αυτό ζητείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Τα ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν στην τοποθεσία των αποθεμάτων
δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω αντίγραφο.
Άρθρο 7
Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων
(Άρθρο 7 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)
1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού
Οικονομικών,
Μεταφορών
Κλιματικής

του
και

Υπουργού

Δικτύων

Αλλαγής

και

μπορεί

Ανάπτυξης,
του

να

Ανταγωνιστικότητας,

Υπουργού

συνιστάται

Περιβάλλοντος

μοναδική

Υποδομών,

Ενέργειας

ανώνυμη

εταιρία

και
μη

κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Κεντρικός Φορέας
Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε» (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου
συμφέροντος, διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις διατάξεις του
καταστατικού

της

που

καταρτίζεται

με

το

αυτό

Προεδρικό

Διάταγμα

και

συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Ο ΚΦΔΑ εποπτεύεται από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δεν θεωρείται
οικονομικός φορέας κατά την έννοια του παρόντος νόμου.
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2. Σκοπός του ΚΦΔΑ είναι η απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων
πετρελαίου για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ή για τη συμμόρφωση προς τις
διεθνείς συμφωνίες της χώρας περί διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου.
3. Ο ΚΦΔΑ μπορεί, για συγκεκριμένη περίοδο, να μεταβιβάζει τα καθήκοντα περί
διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά μόνο:
α) σε άλλο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα αυτά
ή στον ΚΦΔΑ του εν λόγω κράτους μέλους. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν μπορούν να
συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση σε άλλο κράτος μέλος ή ΚΦΔΑ που
έχουν δημιουργήσει. Οι μεταβιβάσεις των ανωτέρω υποχρεώσεων, καθώς και των
υποχρεώσεων άλλων Κρατών Μελών ή ΚΦΔΑ που έχουν αυτά συστήσει για
αποθέματά τους που διατηρούνται στην Ελληνική Επικράτεια, εγκρίνονται εκ των
προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
β) σε οικονομικούς φορείς. Η μεταβίβαση αυτή δεν μπορεί να συνοδεύεται από
άλλη επιμέρους μεταβίβαση. Όταν η μεταβίβαση αυτή, ή οιαδήποτε αλλαγή ή
επέκταση της μεταβίβασης, αφορά καθήκοντα διαχείρισης αποθεμάτων έκτακτης
ανάγκης που διατηρούνται σε άλλο κράτος μέλος, εγκρίνεται εκ των προτέρων επί
πλέον και από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου
διατηρούνται τα αποθέματα.
4. Ο ΚΦΔΑ υποχρεούται για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και 2 να
δημοσιοποιεί:
α) σε μόνιμη βάση πλήρεις πληροφορίες, ανά κατηγορία προϊόντων, σχετικά με τις
ποσότητες αποθεμάτων τις οποίες προτίθεται να διατηρεί για τους οικονομικούς
φορείς ή κατά περίπτωση τους ενδιαφερόμενους ΚΦΔΑ.
β) τουλάχιστον επτά μήνες νωρίτερα, τους όρους υπό τους οποίους προτίθεται να
παράσχει υπηρεσίες που αφορούν τη διατήρηση των αποθεμάτων για τους
οικονομικούς φορείς. Οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών αυτών,
περιλαμβανομένων

των

προϋποθέσεων

προγραμματισμού,

καθορίζονται

με

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για
την οποία μπορεί να προηγηθεί ανταγωνιστική διαδικασία προκειμένου να
καθορίζεται η καλύτερη προσφορά μεταξύ των φορέων ή, κατά περίπτωση, των
ενδιαφερόμενων ΚΦΔΑ.
Ο ΚΦΔΑ δέχεται τις μεταβιβάσεις αυτές υπό αντικειμενικές, διαφανείς και
αμερόληπτες προϋποθέσεις. Οι πληρωμές που καταβάλλουν οι φορείς για τις
υπηρεσίες του ΚΦΔΑ δεν υπερβαίνουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων
υπηρεσιών και δεν απαιτούνται έως τη σύσταση των αποθεμάτων. Ο ΚΦΔΑ μπορεί
να εξαρτά τη μεταβίβαση από τη σύσταση εγγύησης ή ασφάλειας άλλης μορφής εκ
μέρους του φορέα.
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Άρθρο 8
Οικονομικοί Φορείς
(Άρθρο 8 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)
1. Κάθε οικονομικός φορέας, στον οποίον επιβάλλονται υποχρεώσεις διατήρησης
αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 19, προκειμένου η χώρα να ανταποκρίνεται
στις υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από το άρθρο 3, έχει το δικαίωμα, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, παράγραφοι 8 και 9 του ν. 3054/2002,
να μεταβιβάζει τουλάχιστον εν μέρει τις υποχρεώσεις αυτές και κατ’ επιλογή του,
αλλά μόνο:
α) στον ΚΦΔΑ της χώρας
β) σε έναν ή περισσότερους ΚΦΔΑ άλλων κρατών μελών οι οποίοι έχουν δηλώσει
εκ των προτέρων ότι προτίθενται να διατηρούν τα αποθέματα αυτά, υπό την
προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 3 παράγραφος 1 και, μετά την
έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής που αναφέρεται στην ίδια διάταξη, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται
στην απόφαση αυτή, καθώς και ότι οι μεταβιβάσεις υποχρεώσεων έχουν εγκριθεί
εκ των προτέρων τόσον από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής όσον και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο έδαφος των
οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα.
γ) σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη
ικανότητα

διατήρησης

αποθεμάτων

εκτός

της

επικράτειας

της

χώρας

για

λογαριασμό της οποίας διατηρούνται τα αποθέματα εντός της Κοινότητας, υπό την
προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 3 παράγραφος 1 και, μετά την
έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής που αναφέρεται στην ίδια διάταξη, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται
στην απόφαση αυτή, καθώς και ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ
των προτέρων τόσον από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής όσον και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο έδαφος των
οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα ή/και
δ) σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη
ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εντός της ελληνικής επικράτειας υπό την
προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με τον
Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος 2 μπορούν να
ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω μεταβιβάσεων.
Οι μεταβιβάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) δεν μπορούν να
συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση
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μεταβίβασης υποχρεώσεων που αναφέρεται στα στοιχεία β) και γ) τίθεται σε ισχύ
εφόσον

έχει

λάβει

εκ

των

προτέρων

έγκριση

τόσον

από

τον

Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσον και από τις αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα.
Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης υποχρεώσεων που αναφέρονται στο
στοιχείο δ) αντιμετωπίζεται ως νέα μεταβίβαση.
2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) περιορίζεται στο 10% και στις
31 Δεκεμβρίου 2017 στο 30% της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων που
επιβάλλεται σε κάθε οικονομικό φορέα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών,

του

Υπουργού

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, τα ποσοστά αυτά μπορούν να
αυξάνονται και μετά την κατά το άρθρο 7 σύσταση και λειτουργία του ΚΦΔΑ να
μειώνονται ή να καταργούνται.
3. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, με

την κοινή απόφαση της

προηγουμένης παραγράφου μπορεί να επιβάλλεται υποχρέωση στους οικονομικούς
φορείς

να

μεταβιβάζουν

τουλάχιστον

ένα

μέρος

των

υποχρεώσεών

τους

διατήρησης αποθεμάτων στον ΚΦΔΑ της χώρας.
4. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

ενημερώνει

ανακοίνωσης

στην

τους

οικονομικούς

ιστοσελίδα

του

φορείς

Υπουργείου

με
όσον

ανάρτηση
αφορά

σχετικής

τον

τρόπο

υπολογισμού των υποχρεώσεων τήρησης των αποθεμάτων που τους επιβάλλονται,
το αργότερο 200 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η
συγκεκριμένη υποχρέωση. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να ασκούν το δικαίωμα
μεταβίβασης των υποχρεώσεων τήρησης των αποθεμάτων στους ΚΦΔΑ το
αργότερο 170 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η
συγκεκριμένη υποχρέωση. Όταν οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται σε διάστημα
μικρότερο των 200 ημερών από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η
υποχρέωση διατήρησης των αποθεμάτων έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το
δικαίωμα μεταβίβασης ανά πάσα στιγμή.
Άρθρο 9
Το αποτέλεσμα των μεταβιβάσεων
(Άρθρο 11 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)
Οι μεταβιβάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 δεν τροποποιούν τις
υποχρεώσεις της χώρας δυνάμει του παρόντος νόμου.

26/9/12

Σελίδα 8

Άρθρο 10
Στατιστικά δελτία των αποθεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3
(Άρθρο 12 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)
1. Όσον αφορά το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται δυνάμει
του άρθρου 3, καταρτίζονται και διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στατιστικά δελτία σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα IΙΙ.
2. Στα στατιστικά δελτία σχετικά με τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης δεν
περιλαμβάνονται οι ποσότητες αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που
τελούν

υπό

κατάσχεση

ή

αναγκαστική

εκτέλεση

ούτε

και

τα

αποθέματα

επιχειρήσεων που τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.
Άρθρο 11
Στατιστικά δελτία για τα ειδικά αποθέματα
(Άρθρο 13 παράγραφοι 2, 3 και 4 της Οδηγίας 2009/119/EK)
1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής καταρτίζει και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δελτίο των ειδικών
αποθεμάτων που βρίσκονται στην επικράτεια της χώρας και ανήκουν σε άλλα
κράτη μέλη ή ΚΦΔΑ, όπως αυτά καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα κάθε
ημερολογιακού μήνα, ανά

κατηγορία προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 9

παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/119. Στο δελτίο αυτό, η ανωτέρω υπηρεσία
αναγράφει επίσης, για κάθε περίπτωση, το όνομα του σχετικού κράτους μέλους ή
ΚΦΔΑ, καθώς και τις ανάλογες ποσότητες.
2. Το στατιστικό δελτίο της προηγούμενης παραγράφου διαβιβάζεται κατά τη
διάρκεια του ημερολογιακού μήνα που έπεται εκείνου στον οποίον αφορά το
δελτίο.
3. Αντίγραφα των στατιστικών δελτίων διαβιβάζονται επίσης αμέσως μετά από
αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το
αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία την οποία αφορούν τα εν λόγω
στοιχεία.
Άρθρο 12
Δελτίο εμπορικών αποθεμάτων
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/119/EK)
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηνιαίο στατιστικό δελτίο σχετικά με
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τα επίπεδα των εμπορικών αποθεμάτων που διατηρούνται στην επικράτεια της
χώρας. Για τον σκοπό αυτόν, μεριμνά για την προστασία των ευαίσθητων
δεδομένων και δεν αναφέρει τις επωνυμίες των ιδιοκτητών των συγκεκριμένων
αποθεμάτων.
Άρθρο 13
Βιοκαύσιμα και πρόσθετα
(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/119/EK)
1. Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων δυνάμει του
άρθρου 3, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον
έχουν αναμιχθεί με τα σχετικά προϊόντα πετρελαίου.
2. Κατά τον υπολογισμό των όντως διατηρούμενων επιπέδων αποθεμάτων, τα
βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη όταν:
α) έχουν αναμειχθεί με οικεία προϊόντα πετρελαίου ή
β) αποθηκεύονται στην ελληνική επικράτεια και διατίθενται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 και των κατ’ εξουσιοδότησή του
εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, προς ανάμειξη με προϊόντα πετρελαίου που
διατηρούνται δυνάμει των απαιτήσεων διατήρησης αποθεμάτων που ορίζονται στον
παρόντα νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις
μεταφορές.
Άρθρο 14
Επισκόπηση της ετοιμότητας για καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης και της διατήρησης αποθεμάτων
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/119/EK)
1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής συνδράμουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συντονισμό με τις αρμόδιες
υπηρεσίες της, κατά τη διενέργεια από αυτήν επισκοπήσεων εξακρίβωσης της
ετοιμότητας της χώρας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και, εφόσον το κρίνει
σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των σχετικών διατηρούμενων αποθεμάτων της
χώρας.
2. Κατά τη διενέργεια των επισκοπήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής συνοδεύουν με υπαλλήλους τους τα άτομα που διενεργούν
την επισκόπηση. Εντός μιας εβδομάδας από την αναγγελία της επισκόπησης που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, μη κοινοποιηθέντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία των αποθεμάτων σύμφωνα με το
άρθρο

6

τίθενται

στη

διάθεση

των

υπαλλήλων

ή

του

εξουσιοδοτημένου

προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Οι κατά την κείμενη νομοθεσία υπόχρεοι για τη διατήρηση και τη διαχείριση των
αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών μελών
ή ΚΦΔΑ που έχουν αυτά συστήσει και οι αρμόδιες εθνικές αρχές συναινούν για τις
επιθεωρήσεις και επικουρούν τα πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτεί η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τη διενέργεια των επισκοπήσεων αυτών. Ιδίως, παρέχεται στα
πρόσωπα αυτά το δικαίωμα να συμβουλεύονται όλα τα έγγραφα και μητρώα που
αφορούν τα αποθέματα και το δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους τόπους στους
οποίους διατηρούνται τα αποθέματα και σε όλα τα σχετικά έγγραφα.
4. Οι υπάλληλοι, το προσωπικό και τα άλλα πρόσωπα που εργάζονται υπό την
επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέλη της συντονιστικής ομάδας του
άρθρου

17

της

Οδηγίας

2009/119

υποχρεούνται

να

μην

αποκαλύπτουν

πληροφορίες που συλλέγονται ή ανταλλάσσονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και
οι οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο,
όπως η ταυτότητα των κυρίων των αποθεμάτων. Οποιαδήποτε παράβαση της
υποχρέωσης αυτής από το προσωπικό των υπηρεσιών των εθνικών αρχών συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα, τιμωρούμενο κατά τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.
5. Οι στόχοι των επισκοπήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των επισκοπήσεων δεν
συλλέγονται ούτε λαμβάνονται υπόψη, όσα δε συλλέγονται τυχαία καταστρέφονται
αμέσως.
6. Τα δεδομένα, στοιχεία, δελτία και έγγραφα που αφορούν τα αποθέματα
έκτακτης ανάγκης και τα ειδικά αποθέματα διατηρούνται επί διάστημα τουλάχιστον
πέντε ετών.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 15
Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/119/EK)
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν και δεν επηρεάζουν ουδόλως το
επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διασφαλίζεται από τις διατάξεις της κείμενης
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νομοθεσίας και, ειδικότερα, δεν τροποποιεί με κανέναν τρόπο τις υποχρεώσεις σε
ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές
επιβάλλονται από τον ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Άρθρο 16
Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
(Άρθρο 20, άρθρο 5 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)
Το άρθρο 13 του ν.3054/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Διαχείριση Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Προϊόντα
Πετρελαίου
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται
Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και
Προϊόντα Πετρελαίου με τις εξής αρμοδιότητες:
α. Καταρτίζει και εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Μ.Ε.Α.) για την
αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Προϊόντα
Πετρελαίου, οι οποίες ανακύπτουν στη χώρα ή/και στα πλαίσια των κοινοτικών ή
διεθνών υποχρεώσεών της.
β. Εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων και την εφαρμογή του.
γ. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας σε
θέματα διάθεσης αποθεμάτων Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου για τη
συντονισμένη αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού.
δ. Ελέγχει τους κατόχους αδειών ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις
επιτυχούς εφαρμογής του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης και εισηγείται
σχετικά στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής.
ε. Εκδίδει βεβαιώσεις πιστοποίησης των αποθηκών τήρησης αποθεμάτων σύμφωνα
με

τα

οριζόμενα

στον

Κανονισμό

Τήρησης

Αποθεμάτων

του

άρθρου

19

παράγραφος 2.
2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο
ή/και

Προϊόντα

Πετρελαίου

συγκροτείται

με

απόφαση

του

Υπουργού

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελείται από:
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α. Το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως
Πρόεδρο.
β. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.
γ. Τους Διευθυντές Πετρελαϊκής Πολιτικής, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και
Πολιτικού

Σχεδιασμού

Έκτακτης

Ανάγκης

(Π.Σ.Ε.Α.)

του

Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
δ. Εκπροσώπους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των τριών Κλάδων
των

Ενόπλων

Δυνάμεων,

καθώς

και

των

Υπουργείων

Εθνικής

Άμυνας,

Οικονομικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – Υποδομών - Μεταφορών και
Δικτύων, Ναυτιλίας, και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
ε. Εκπρόσωπο κάθε κατόχου άδειας διύλισης και ανά έναν εκπρόσωπο του κλάδου
των κατόχων άδειας εμπορίας και λιανικής εμπορίας, ο οποίος υποδεικνύεται από
την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση κάθε κλάδου.
στ. Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Διυλιστήρια και
στην Χημική Βιομηχανία.
3. Το Σ.Μ.Ε.Α. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τίθεται σε
εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων έκτακτης
ανάγκης.
4. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σ.Μ.Ε.Α. η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών
Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Προϊόντα Πετρελαίου ρυθμίζει τη
διάθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης

και εποπτεύει την εκτέλεση του

σχεδίου και των σχετικών μέτρων.
5. Το Σ.Μ.Ε.Α. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες και όλα τα απαραίτητα
μέτρα προκειμένου σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού να
διατίθενται ταχέως, αποτελεσματικά και με διαφάνεια το σύνολο ή μέρος των
αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας και να περιορίζεται η κατανάλωση, είτε
γενικά είτε συγκεκριμένα, ανάλογα με τα αναμενόμενα ελλείμματα εφοδιασμού,
μεταξύ άλλων και με την κατά προτεραιότητα διανομή προϊόντων πετρελαίου σε
ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών.
6. Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων που θίγει τη
χώρα ή περισσότερα κράτη μέλη, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
παραγράφων 3, 4 και 5, μπορεί να χρησιμοποιούνται τα αποθέματα έκτακτης
ανάγκης, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις που
απορρέουν από την απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία του
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Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει άμεσα
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει τις σχετικές συστάσεις της.
7.

Εν

απουσία

ισχύουσας

(effective)

διεθνούς

απόφασης

για

τη

διάθεση

αποθεμάτων αλλά και εφόσον ανακύπτουν δυσχέρειες εφοδιασμού με αργό
πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου στην χώρα ή στην Κοινότητα, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αίτησή του προς την
Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

ζητεί

άμεση

διαβούλευση,

προκειμένου

η

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή να διαπιστώσει τη σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού και να εγκρίνει τη
διάθεση του συνόλου ή μέρους των ποσοτήτων των αποθεμάτων έκτακτης
ανάγκης που προτείνονται για τον σκοπό αυτό.
8. Για την αρχική αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών περιπτώσεων ή για την
αντιμετώπιση τοπικών κρίσεων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
παραγράφων 3, 4 και 5, είναι δυνατή η διάθεση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης,
σε ποσότητες που είναι άμεσα απαραίτητες, πέραν του υποχρεωτικού στοιχειώδους
επιπέδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει
αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα που διατέθηκε.
9. Στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 6, 7 και 8, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να
ορίζει προσωρινά τη διατήρηση επιπέδων αποθεμάτων χαμηλότερων από εκείνα
που ορίζονται στο άρθρο 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η αποκατάσταση των
αποθεμάτων, προκειμένου να επανέλθουν στα υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα,
γίνεται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής εντός ευλόγου προθεσμίας που ορίζεται προς τούτο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
10. Μετά τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης ή τα
ειδικά αποθέματα που διατηρούνται στην Επικράτεια της χώρας για λογαριασμό
άλλων κρατών μελών εξαιρούνται από την αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση
και την κατάσχεση στα χέρια τρίτου.
11. Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης κατά το άρθρο 19 του
παρόντος νόμου ενημερώνουν αμελλητί και εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έναρξη
κάθε είδους αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με τα τηρούμενα από αυτούς
αποθέματα έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την έναρξη διαδικασιών θέσης των
ιδίων (υπόχρεων) υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και υποβάλλουν στην
εν λόγω υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής
επιφέρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 6.5 της απόφασης
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Δ19/Φ11/οικ 13098/25.6.2010 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (Β΄1039/7.7.2010), όπως εκάστοτε ισχύει.»
Άρθρο 17
Διαχείριση των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών
μελών
(Άρθρο 10 παράγραφος 3 της Oδηγίας 2009/119/ΕΚ)
Το σύνολο 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,
δεν υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.
Άρθρο 18
Κυρώσεις
(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)
1. Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων από τους κατά τις
διατάξεις του παρόντος νόμου υπόχρεους συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή σύμφωνα με το
άρθρο 57 του Ποινικού Κώδικα.
2. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου, με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
επιβάλλεται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κατ’
εξουσιοδότησή του εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων πρόστιμο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 1 περ. α έως δ, 2 έως 6, 8 και 9 του ν. 3054/2002,
όπως εκάστοτε ισχύουν, του άρθρου 25 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων
Ασφαλείας (απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης

αριθμ. Δ1/Β/12565/12.6.2007, ΦΕΚ

Β΄1015/21.6.2007) όπως εκάστοτε ισχύει και του άρθρου 1, παρ. 6.3 και 6.4,
όπως εκάστοτε ισχύει, της απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11
του άρθρου 16.
Άρθρο 19
Υποχρεώσεις τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.
Τροποποιήσεις του άρθρου 12 ν. 3054/2002
(Άρθρο 9 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2009/119)
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης έχουν ανεξάρτητα από το
είδος της άδειας που κατέχουν:
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α) Όσοι εισάγουν αργό Πετρέλαιο ή ημικατεργασμένα ή Πετρελαιοειδή Προϊόντα
των κατηγοριών του άρθρου 3 παράγραφος 1 προς κατανάλωση στην εγχώρια
αγορά. Ως καθαρές εισαγωγές του υπόχρεου θεωρείται το αλγεβρικό άθροισμα:
(Εισαγωγές μείον εξαγωγές) μείον (Τελικό Απόθεμα μείον Αρχικό Απόθεμα) μείον
(Διάθεση στην Διεθνή Ναυσιπλοΐα). Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από
διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου αδείας Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται
στο αλγεβρικό άθροισμα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος. Οι
ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου αδείας
Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται στο αλγεβρικό άθροισμα του κατόχου άδειας ο
οποίος τις διακίνησε πρώτος.
β) Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές που εισάγουν τα Προϊόντα αυτά για ίδια
κατανάλωση.
Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης του υπόχρεου ισούται τουλάχιστον με
τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε στην εγχώρια αγορά ο
υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Το όριο αυτό προκύπτει μετά
τη μείωση των ποσοτήτων των αποθεμάτων του υποχρέου κατά ποσοστό 10%,
όπως αναφέρεται στο προτελευταίο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΙ. Το εν λόγω όριο
μπορεί

να

αναπροσαρμόζεται

με

απόφαση

του

Υπουργού

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβανομένων υπόψη των κοινοτικών και των
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.»
2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Τον έλεγχο για την τήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των
ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών μελών που τηρούνται στη χώρα ασκεί ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της
ΡΑΕ, εκδίδεται ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων, ο οποίος περιέχει τους όρους
με τους οποίους ασκείται εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική
λεπτομέρεια, ιδίως σχετικά με την πιστοποίηση των αποθηκών τήρησης των
ανωτέρω αποθεμάτων,

τους όρους της φυσικής προσβασιμότητας

και της

διαθεσιμότητας των αποθεμάτων αυτών, τους όρους αναγνώρισης, λογιστικής
διαχείρισης και ελέγχου τους με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα
στιγμή εξακρίβωσή τους, τις προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα
διατήρησης εκτός της ελληνικής επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης,
την αλλαγή του φορέα εγκατάστασης, τους όρους πρόσβασης τρίτων σε αποθήκες
τήρησης αποθεμάτων και τον καθορισμό του σχετικού ανταλλάγματος, τις
μεθόδους υπολογισμού των αποθεμάτων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και
ΙΙ και την κατάρτιση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του καταλόγου του άρθρου
6 παράγραφος 1.»
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3. Το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον της υποχρέωσης κάθε υπόχρεου για διατήρηση
αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης διατηρείται με τη μορφή των προϊόντων που
αποτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και, μετά την έκδοση της
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που
αναφέρεται στην ίδια διάταξη, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην
απόφαση αυτή.
4. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 η λέξη «τρίτο» της
δεύτερης σειράς αντικαθίσταται από τη φράση: «άλλο οικονομικό φορέα με
πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων στην
ελληνική επικράτεια».
5. Όπου στο άρθρο 12 του ν. 3054/2002 και στις κατ’ εξουσιοδότηση τούτου
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης νοείται ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Όπου στο ν.
3054/2002 και στις κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
αναφέρονται τα αποθέματα ασφαλείας νοούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις
Μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος
2 ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας που
εκδόθηκε με την υπ. αριθ. Δ1/Β/12565 (ΦΕΚ/Β/1015/21.06.2007) απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης.

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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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.
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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
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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
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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.
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