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Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 62(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 

Προοίμιο.  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 239, 15.9.2015, 
σ.1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2, παράγραφοι 1, 2(α) και 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 112(Ι) του 2013  
 121(Ι) του 2015 
 157(I) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμους του 
2013 μέχρι (Αρ. 2) του 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 
Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμοι του 2013 μέχρι 2018. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

 “«αμυλούχα φυτά» σημαίνει τα φυτά, στα οποία συγκαταλέγονται κυρίως τα σιτηρά (ανεξαρτήτως 
εάν χρησιμοποιείται μόνο ο σπόρος ή ολόκληρο το φυτό, όπως στην περίπτωση του χλωρού 
αραβοσίτου), οι κόνδυλοι και τα ριζώματα (όπως οι πατάτες, το κολοκάσι, οι γλυκοπατάτες, η 
μανιόκα και η διοσκουρέα), καθώς και οι βολβοί (όπως η κολοκασία η εδώδιμος και το ξανθόσωμα 
το βελόφυλλο)·”. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

 «(3) Για τη συμμόρφωση με τους στόχους που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), το 
μέγιστο από κοινού μερίδιο των βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά και από φυτά που καλλιεργούνται ως βασικές 
καλλιέργειες κυρίως για ενεργειακούς σκοπούς σε γεωργικές γαίες δεν υπερβαίνει το 2020 το 7% 
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές στη Δημοκρατία.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, 
με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(2)   Η μεταβιβαζόμενη ποσότητα: 
   
 (α) Aφαιρείται από την ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης του μεταβιβάζοντος 
κράτους μέλους για την υλοποίηση των δεσμευτικών εθνικών του στόχων και 
της ενδεικτικής πορείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του 
άρθρου 5· και 
 

 
 
 
 
 
 

(β) προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης του κράτους μέλους 
που δέχεται τη μεταβίβαση για την υλοποίηση των δεσμευτικών εθνικών του 
στόχων και της ενδεικτικής πορείας σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) 
και (2) του άρθρου 5.». 

 


