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Άρθρο (1) 

Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/652) 

 

Στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

 

«26. Εκπομπές αερίων κατά το πρώτο στάδιο: κάθε εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου που 

πραγματοποιείται προτού η πρώτη ύλη εισέλθει στο διυλιστήριο ή στην εγκατάσταση επεξεργασίας 

όπου παρήχθη το καύσιμο που αναφέρεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 15Β.  

27. Φυσική άσφαλτος: κάθε πηγή πρώτων υλών διυλιστηρίου η οποία:  

α) έχει πυκνότητα κατά API (American Petroleum Institute) 10 βαθμών ή μικρότερη, η οποία 

μετράται στο κοίτασμα, στον τόπο εξόρυξής του, σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής D287 της 

American Society for Testing and Materials (ASTM),  

β) έχει ετήσιο μέσο ιξώδες σε θερμοκρασία κοιτάσματος μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζεται 

με την εξίσωση: ιξώδες (centipoise) = 518,98e-0,038T, όπου Τ είναι η θερμοκρασία σε βαθμούς 

Κελσίου, 

γ) εμπίπτει στον ορισμό για τις ασφαλτούχες άμμους υπό τον κωδικό ΣΟ 2714 της συνδυασμένης 

ονοματολογίας (ΣΟ), όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου και  

δ) χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η αξιοποίηση της πηγής της πρώτης ύλης επιτυγχάνεται με 

την εξόρυξη ή τη θερμικώς υποβοηθούμενη στράγγιση με βαρύτητα, κατά την οποία η θερμική 

ενέργεια προέρχεται κυρίως από καύσιμα διαφορετικά από την ίδια την πρώτη ύλη. 

28. Πισσούχος σχιστόλιθος: κάθε πηγή πρώτης ύλης διυλιστηρίου που βρίσκεται σε σχηματισμό 

πετρωμάτων που περιέχει στερεά κηροζίνη και εμπίπτει στον ορισμό για τον πισσούχο σχιστόλιθο 

υπό τον κωδικό ΣΟ 2714, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87. Η αξιοποίηση 

της πηγής της πρώτης ύλης επιτυγχάνεται με την εξόρυξη ή τη θερμικώς υποβοηθούμενη 

στράγγιση με βαρύτητα. 

29. Βασικό πρότυπο καυσίμου: βασικό πρότυπο καυσίμου βασιζόμενο στις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενεργείας από ορυκτά καύσιμα το 2010. 

30. Συμβατικό αργό πετρέλαιο: κάθε πρώτη ύλη διυλιστηρίου με πυκνότητα κατά API μεγαλύτερη 

από 10 βαθμούς, η οποία μετράται στο κοίτασμα, στον τόπο προέλευσης του, σύμφωνα με τη 

μέθοδο δοκιμής D287 της ASTM και δεν εμπίπτει στον ορισμό για τον κωδικό ΣΟ 2714, όπως 

αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.» 

Άρθρο (2) 

Τροποποίηση του άρθρου 15Β του ν. 3054/2002 

(άρθ. 7α της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, άρθ. 1 και 3-6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652, παρ. 2 του 

άρθ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513) 

 

Τροποποιείται το άρθρο 15Β του ν. 3054/2002 ως εξής: 

 

1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 ως εξής:  
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«1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αφενός στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται 

για την κίνηση των οδικών οχημάτων και των μη οδικών κινητών μηχανημάτων 

(συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα), 

των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων, των σκαφών αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη 

θάλασσα και αφετέρου στον ηλεκτρισμό που χρησιμοποιείται στα οδικά οχήματα.» 

 

2.  Αντικαθίσταται το σημείο (γ) της παρ. 2 ως εξής: 

«γ) στοιχεία σχετικά με τις οδούς παραγωγής των βιοκαυσίμων, τον όγκο των βιοκαυσίμων που 

προέρχονται από τις πρώτες ύλες σύμφωνα με την ταξινόμηση του Παραρτήματος Δ μέρος Α του 

ν. 4062/2012 και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων ανά 

μονάδα ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών μέσων τιμών των εκτιμώμενων 

εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης από τα βιοκαύσιμα.» 

 

3.  Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 ως εξής: 

«Το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, κάθε προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει την 

ανωτέρω έκθεση, με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους (έτος αναφοράς) στην αρμόδια αρχή 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το 2018 και 

περιλαμβάνει στοιχεία του τελευταίου τριμήνου του έτους 2017.» 

 

4.  Αντικαθίσταται η παρ. 3 ως εξής: 

«3. Υποχρέωση παρακολούθησης και υποβολής της έκθεσης της παρ. 2 σχετικά με τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και 

ενέργεια και για τις ποσότητες καυσίμων που εκτελωνίζουν οι ίδιοι και διοχετεύουν στην εγχώρια 

αγορά, έχουν οι κάτωθι προμηθευτές: 

α) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α` της παραγράφου 4 του άρθρου 6, 

β) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ` της παραγράφου 4 του άρθρου 6, 

γ) οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α,  

δ) οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές της παραγράφου 13 του άρθρου 3, 

ε) οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 7, 

στ) οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες της παραγράφου 10 του άρθρου 7.» 

5.  Αντικαθίσταται η παρ. 4 ως εξής: 
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«4. Τα στοιχεία των εκθέσεων της παρ. 2 υπόκεινται σε επαλήθευση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

απόφασης της παρ. 5.» 

 

6.  Αντικαθίσταται η παρ. 5 ως εξής: 

«5. Οι προμηθευτές οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά 

μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά τουλάχιστον 6% και έως 10% έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2020, με ενδιάμεσο ενδεικτικό στόχο 3% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, σε 

σύγκριση με βασικό πρότυπο καυσίμου, σύμφωνα με την απόφαση της παρούσας παραγράφου.  

Οι προμηθευτές βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στις αερομεταφορές μπορούν να 

επιλέγουν να συμβάλλουν στην υποχρέωση μείωσης εκπομπών εφόσον τα εν λόγω βιοκαύσιμα 

πληρούν τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου 20 του ν. 4062/2012.  

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1(κβ) του άρθρου 2 του ν. 

4001/2011, για χρήση σε οδικά οχήματα μέσω των Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης 

Η/Ο του άρθρου 53 του ν. 4277/2014, μπορούν να επιλέγουν να συμβάλλουν στην υποχρέωση 

μείωσης εκπομπών εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να μετρούν και να παρακολουθούν 

καταλλήλως την παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια για χρήση σε αυτά τα οχήματα. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η μεθοδολογία 

υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από τα καύσιμα και την 

παρεχόμενη ενέργεια, πλην των βιοκαυσίμων, το βασικό πρότυπο καυσίμου βάσει των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2010, οι 

απαιτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα συμβολής των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, αναγκαίοι 

κανόνες για την εφαρμογή της παρ. 7 σχετικά με τις ομάδες προμηθευτών, οι απαιτήσεις 

επαλήθευσης και υποβολής των στοιχείων των εκθέσεων της παρ. 2, το όριο ποσότητας καυσίμων 

για την εξαίρεση των προμηθευτών από την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου και της 

υποχρέωσης υποβολής της έκθεσης της παρ. 3 καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

Η μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα 

καθορίζεται στο άρθρο 22 του ν. 4062/2012.» 

 

7.  Προστίθεται παρ. 8 ως εξής: 

«8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι απαιτήσεις για την 

ποσοτικοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση και παρακολούθηση μειώσεων εκπομπών κατά το πρώτο 

στάδιο (UER), τις οποίες δύνανται να χρησιμοποιήσουν οι προμηθευτές για τον σκοπό της παρ. 5. 
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Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών-μελών για τα ανωτέρω 

θέματα.» 

 

8.  Προστίθεται παρ. 9 ως εξής: 

«9. Κατά την υποβολή της εθνικής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 316/2010 

κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 501/2012) παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοιχεία 

σχετικά με τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο. 

Για την υποβολή των στοιχείων χρησιμοποιούνται τα εργαλεία του ReportNet του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος, τα οποία παρέχονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα στοιχεία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο 

κεντρικό αποθετήριο δεδομένων (Central Data Repository), το οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Περιβάλλοντος. 

Τα στοιχεία υποβάλλονται σε ετήσια βάση έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που ορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 5 για την υποβολή εκθέσεων από τους 

προμηθευτές. Η αρμόδια αρχή για την επαλήθευση και την υποβολή των στοιχείων κοινοποιεί στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων. 

Τα στοιχεία παρέχονται για όλα τα καύσιμα και την ενέργεια που διατίθενται στην εγχώρια αγορά. 

Όταν στα ορυκτά καύσιμα αναμειγνύονται διαφορετικά βιοκαύσιμα, πρέπει να παρέχονται τα 

στοιχεία για κάθε βιοκαύσιμο.  

Τα στοιχεία συγκεντρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση της παρ. 5 και 

αναφέρονται χωριστά, ανά είδος καύσιμου ή ενέργεια που διατίθενται στην εγχώρια αγορά από 

προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων ομάδων προμηθευτών) 

 

Για κάθε καύσιμο και ενέργεια, υποβάλλονται στοιχεία για το είδος καυσίμου ή ενέργειας, τον  

όγκο ή την ποσότητα του καυσίμου ή ηλεκτρισμού, την ένταση  των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, τα UERs, την προέλευση και τον τόπο αγοράς.» 

 

9.  Προστίθεται παρ. 10 ως εξής: 

 

«10. Στους προμηθευτές, οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο και 

στις κατ΄εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, επιβάλλονται οι διοικητικές 

κυρώσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου. 

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος προμηθευτής δεν έχει υποβάλει την έκθεση της παρ. 2, ή η έκθεση 

είναι ελλιπής, ο βαθμός επίτευξης των υποχρεωτικών μειώσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια που προβλέπονται στην 

παρ. 5 για το έτος αναφοράς 2020, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με 

την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 11.» 
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Άρθρο (3) 

Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4062/2012 

 

Το άρθρο 31 του ν. 4062/2012 τροποποιείται ως εξής: 

1. Αντικαθίσταται η παρ.  2 ως εξής: 

«2. Οι διατάξεις του άρθρου 15Β του ν. 3054/2002 και των κατ΄εξουσιοδότηση αυτού 

εκδιδόμενων αποφάσεων εφαρμόζονται και στην περίπτωση κατόχων άδειας προμήθειας φυσικού 

αερίου του άρθρου 81 ν. 4001/2011, για τις ποσότητες φυσικού αερίου που διαθέτουν σε χρήσεις 

της παρ. 1 του άρθρου 15Β του ν. 3054/2002 καθώς και στην περίπτωση κάθε άλλου 

προμηθευτή καυσίμων, κατά την έννοια του ορισμού της παραγράφου 25 του άρθρου 3 του ίδιου 

νόμου, τα οποία δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3054/2002 και διατίθενται σε 

χρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 15Β του ν. 3054/2002. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται πρόστιμο για την παραβίαση 

των ανωτέρω υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3054/2002 και την 

κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθείσα υπουργική απόφαση. 

 

 

2. Η παρ.  3 διαγράφεται. 

 


