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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2013
Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 27η Σεπτεµβρίου 2013 και

Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286) και ιδίως το άρθρο 5.
2. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/2.10.2002) και ιδίως τα άρθρα 4 και 14 αυτού,
όπως ισχύει (εφεξής «Νόµος»).
3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179).
4. Την υπ’ αριθµ. ∆2/16570/7.9.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα
«Κανονισµός Αδειών» (ΦΕΚ Β’ 1306/16.9.2005, εφεξής «Κανονισµός Αδειών») όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆2/A/Φ.8/11287 (ΦΕΚ B’ 771/28.6.2006), την υπ’ αριθµ.
∆2/A/Φ.8/25750 (ΦΕΚ B’2512/31.12.2007), την υπ΄ αριθµ. ∆2/Α/19843 (ΦΕΚ Β’
2191/30.9.2011) την υπ’ αριθµ. ∆2/Α/22287 (ΦΕΚ Β’ 2998/2012), και την υπ’ αριθµ. ΥΑ
∆2/Α/22285 ((ΦΕΚ Β’ 2998/2012), όπως ισχύει.
5. Την υπ΄ αριθµ. 29/VII/2012 Γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο πλαίσιο των
διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 για την άρση των περιορισµών και ρυθµίσεων
που δηµιουργούν εµπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού στον κλάδο των
πετρελαιοειδών (ΦΕΚ Β’ 916/15.4.2013).
6. Το υπ’ αριθµ. ∆2/Α/11115/5.6.2013 (ΡΑΕ Ι-172222/6.6.2013) έγγραφο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.ΚΑ.), µε θέµα «Παροχή
γνωµοδότησης (άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3054/2002) για τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 17
του Κανονισµού Αδειών, όσον αφορά τη µείωση της χρονικής διάρκειας ισχύος των αδειών
εµπορίας πετρελαιοειδών από δέκα (10) σε πέντε (5) έτη, καθώς και για τροποποίηση της παρ.
1β του άρθρου 21 του Κανονισµού Αδειών όσον αφορά τη δυνατότητα των πωλητών
πετρελαίου θέρµανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους να προµηθεύονται πετρέλαιο
θέρµανσης απευθείας από κατόχους αδειών εµπορίας Α».

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Νόµου: "1. Η άσκηση των δραστηριοτήτων ∆ιύλισης,
∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, Εµπορίας, Λιανικής Εµπορίας, Μεταφοράς µε Αγωγό πετρελαιοειδών προ
ιόντων και Εµφιάλωσης υγραερίων επιτρέπεται µόνον εφόσον έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια. 2.
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Οι Άδειες ∆ιύλισης, ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, Εµπορίας και Μεταφοράς µε αγωγό αργού πετρελαίου
και πετρελαιοειδών προιόντων χορηγούνται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 3. Οι Άδειες
λιανικής Εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και εµφιάλωσης υγραερίων χορηγούνται από την
αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 4. Στην άδεια πρέπει να αναφέρονται: ……….. 5. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης εκδίδεται ο Κανονισµός Αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 14 του
νόµου αυτού, µε τον οποίο ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση κάθε κατηγορίας
άδειας των επόµενων άρθρων και οι επί µέρους λεπτοµέρειες. ….»
Επειδή, στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, ορίζεται
ότι «1. Με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης, µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε., θεσπίζεται
Κανονισµός Αδειών. Με τον Κανονισµό Αδειών ρυθµίζονται: α) Το περιεχόµενο της αιτήσεως και
τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών που προβλέπει ο νόµος αυτός. β) Τα
απαραίτητα στοιχεία κάθε άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 4 και ο χρόνος διάρκειας αυτής. γ) Οι
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας στους οποίους περιλαµβάνονται ιδίως
οι εξής: i. η προστασία της εθνικής ασφάλειας, ii. η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας ή περιοχών
της, iii. η µέθοδος µε την οποία θα εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία της δραστηριότητας που
αδειοδοτείται, iv. η µέθοδος µε την οποία θα προστατεύεται το περιβάλλον, v. το χρονοδιάγραµµα
κατασκευών και ο τρόπος οργάνωσης του έργου, vi. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
αδειοδοτουµένου, όπως είναι οι τεχνικές, οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές δυvατότητές του,
καθώς και το ποινικό του µητρώο ή την εκκρεµούσα ποινική του δίωξη, vii. υποχρεώσεις παροχής
υπηρεσιών δηµόσιας ωφέλειας, όπως η ανάληψη υποχρέωσης τροφοδοσίας ορισµένωv
γεωγραφικών περιοχών, viii. η πραγµατοποίηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της
χώρας, ix. η αποδοτική λειτουργία της αγοράς πετρελαίου και η προστασία των καταναλωτών µε
στόχο την επίτευξη των µικρότερων δυνατών τιµών και της καλύτερης δυνατής ποιότητας των
προϊόντων, x. η προστασία του περιβάλλοντος xi. ειδικότερα για την Άδεια Λιανικής Εµπορίας
Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης περιλαµβάνονται επίσης οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εταιρικό
κεφάλαιo, αποθηκευτικούς χώρους και διαθεσιµότητα βυτιοφόρων οχηµάτων, λαµβάνοντας υπόψη
το µέγεθος των πωλήσεων και τη γεωγραφική διασπορά της διανοµής που επιτρέπεται από την
άδεια.. δ) Ο τρόπος δηµοσιοποιήσεως της αιτήσεως, τα πρόσωπα που δικαιούνται να ασκήσουν
προσφυγή κατά της χορηγήσεως άδειας, η διαδικασία άσκησης και εξέτασης της προσφυγής. Επί της
προσφυγής αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης. ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί
ασκήσεως των δικαιωµάτων που παρέχονται µε την άδεια. στ) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου
από τον Υπουργό Ανάπτυξης της άσκησης των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται µε την άδεια. ζ) Οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποιήσεως, επεκτάσεως και αφαιρέσεως της άδειας.
Επειδή, µετά την υπ’ αριθµ. Ο-11136/24.8.2005 Γνώµη της ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ.
∆2/16570/7.9.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης » (ΦΕΚ Β’ 1306/16.9.2005) θεσπίστηκε ο
Κανονισµός Αδειών.
Επειδή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο υπ΄ αριθµ. 6 σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΚΑ. προέκυψε
η ανάγκη τροποποίησης του Κανονισµού Αδειών στα ακόλουθα δύο σηµεία:
α) «την περ. 2, του άρθρου 17 του Κανονισµού Αδειών (Υ.Α. Αριθ. ∆2/16570/2005) όσον αφορά τη
µείωση της χρονικής διάρκειας ισχύος των αδειών εµπορίας πετρελαιοειδών από δέκα (10) σε πέντε
(5) έτη…Η προσαρµογή αυτή θεωρείται αναγκαία, ώστε να εποπτεύεται αποτελεσµατικότερα η
αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και να διευκολύνονται οι εταιρείες στην εξεύρεση
αποθηκευτικών χώρων».
β) «την παρ. 1β του άρθρου 21 του Κανονισµού Αδειών όσον αφορά το θέµα του δικαιώµατος των
πωλητών πετρελαίου θέρµανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους να προµηθεύονται πετρέλαιο
θέρµανσης απευθείας από κατόχους αδειών εµπορίας Α …µε τη ρύθµιση αυτή επιτυγχάνονται
οικονοµικότερες τιµές στο πετρέλαιο θέρµανσης για τον τελικό καταναλωτή».
Α. Ως προς το χρόνο ισχύος της άδειας εµπορίας
Επειδή, σύµφωνα µε την περ. 2 του άρθρου 17 του Κανονισµού Αδειών, όπως ισχύει: «Ο Χρόνος
ισχύος της άδειας καθορίζεται ως εξής: … 2. Άδεια Εµπορίας: δέκα (10) έτη…»
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Επειδή, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει:. «Για τη
χορήγηση Άδειας Εµπορίας απαιτείται: «… β. ∆ιαθεσιµότητα αποθηκευτικών χώρων. Οι
αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, µισθωµένοι ή να έχουν παραχωρηθεί κατ`
αποκλειστική χρήση. Η µίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης πρέπει να έχουν διάρκεια ίση
τουλάχιστον µε το χρόνο ισχύος της άδειας και να αποδεικνύονται εγγράφως….»
Επειδή, σύµφωνα µε την πρόσφατα εκδοθείσα Γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού (σελ.
14553, σχετικό υπ΄ αριθµ. 6): «102. Η εν λόγω απαίτηση (δηλ. της παρ. 5, περίπτωση β, του
άρθρου 6 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει), κατά το µέρος που υποχρεώνει να ταυτίζονται ο χρόνος
µίσθωσης αποθηκευτικών χώρων µε τον χρόνο της άδειας εµπορίας, θέτει προσκόµµατα στην
επαγγελµατική ελευθερία, τα οποία δεν συνάδουν µε την αρχή της αναλογικότητας, ούτε εξυπηρετούν,
εκ πρώτης όψεως, υπέρτερους λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Και τούτο, δεδοµένου ότι η διάρκεια
της σχετικής µίσθωσης µπορεί να δεσµεύει υπέρµετρα τους προµηθευτές που δεν διαθέτουν
ιδιόκτητους χώρους, να αυξάνει τα κόστη τους και να περιορίζει την ευελιξία τους να
ανταποκρίνονται αµεσότερα στις εξελίξεις της αγοράς. Περαιτέρω, η σχετική απαίτηση συνιστά
αντικίνητρο στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που να εξειδικεύονται στον τοµέα
παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης καυσίµων (από τρίτες εταιρείες), δεδοµένου ότι περιορίζει, στην
πράξη, την κινητικότητα των προµηθευτών που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους χώρους. Σε κάθε
περίπτωση, η σχετική δέσµευση ως προς τη διάρκεια δεν νοείται να υπερβαίνει το ανώτατο ανεκτό
όριο της πενταετίας µε βάση τις γενικές αρχές του δικαίου του ανταγωνισµού.103. Λαµβάνοντας
υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει, κατά πλειοψηφία, να προσδιορισθεί σε
κατά ανώτατο όριο µία πενταετία, η απαιτούµενη ελάχιστη διάρκεια της µίσθωσης ή παραχώρησης
χρήσης αποθηκευτικών χώρων για την απόκτηση ισόχρονης άδειας χονδρικής εµπορίας υγρών
καυσίµων (άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 3054/2002)».
Β. Ως προς το δικαίωµα των πωλητών πετρελαίου θέρµανσης χωρίς αποθηκευτικούς
χώρους να προµηθεύονται πετρέλαιο θέρµανσης
Επειδή, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει: «Ο κάτοχος
άδειας λιανικής εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης υποχρεούται σε οµαλή και συνεχή
τροφοδοσία της κατανάλωσης ανάλογα µε την άδειά του. Επίσης φέρει την ευθύνη, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 17 του νόµου αυτού, για τη διακίνηση των προϊόντων που εµπορεύεται και
προς τούτο εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισµού
και µεταφορικών µέσων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες
άσκησης της Λιανικής Εµπορίας από τον Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης. Όσοι κάτοχοι Άδειας
Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προµηθεύονται
τα προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν τέτοιους χώρους και οι οποίοι
ευθύνονται µαζί µε τον µη διαθέτοντα αποθηκευτικούς χώρους, για την ποιότητα, τη διακίνηση και
παράδοση στους τελικούς καταναλωτές».
Επειδή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1β του άρθρου 21 του Κανονισµού Αδειών, όπως ισχύει:
«1.β. …………Οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης οι οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους,
µπορούν να πωλούν µόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. Υποχρεούνται να συνάπτουν
αποκλειστική σύµβαση προµήθειας µε πωλητή πετρελαίου θέρµανσης που διαθέτει αποθηκευτικούς
χώρους τουλάχιστον 80Μ3 µε άδεια λειτουργίας. Η σύµβαση αυτή υποβάλλεται και θεωρείται στην
οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ηµερών από την σύναψη της και στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. κατά τις κείµενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι
πωλητές λιανικής υποχρεούνται να συνάπτουν άµεσα νέα σύµβαση µε άλλο πωλητή χονδρικής λιανικής ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί
προϋπόθεση για την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης.
Επίσης, σύµφωνα µε την Γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού (σελ. 14559,
σχετικό υπ΄ αριθµ. 6): «127. Επίσης, µε βάση το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3054/2002, «… Όσοι
κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να
προµηθεύονται τα προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν τέτοιους χώρους και οι
οποίοι ευθύνονται µαζί µε τον µη διαθέτοντα αποθηκευτικούς χώρους, για την ποιότητα, τη
διακίνηση και παράδοση στους τελικούς καταναλωτές». Η εν λόγω διάταξη εµποδίζει την ελεύθερη
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άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, καθώς ο πωλητής
πετρελαίου θέρµανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους πρέπει να µπορεί να επιλέξει ελεύθερα
προµηθευτή, βάσει του επιχειρηµατικού του σχεδίου, ανάµεσα στις εταιρείες εµπορίας
πετρελαιοειδών και σε άλλους λιανοπωλητές µε εγκαταστάσεις. Η απαίτηση να επιλέγει µόνο από
τους δεύτερους δεν φαίνεται να δικαιολογείται από υπέρτερο λόγο δηµοσίου συµφέροντος, ούτε και
θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι τελεί, εκ πρώτης όψεως, σε εύλογη αναλογία µε ενδεχόµενο τέτοιο
σκοπό, δεδοµένου ότι οι εγκαταστάσεις των εταιρειών διύλισης και εµπορίας δεν µπορεί παρά να
είναι εξίσου ασφαλείς µε αυτές των λιανοπωλητών πετρελαίου θέρµανσης, ενώ επιβλέπονται εξίσου
(αν όχι περισσότερο) από τις αρµόδιες τελωνειακές ή/και φορολογικές αρχές. Εξάλλου, από τα
στοιχεία στη διάθεση της υπηρεσίας, δεν µπορεί να πιθανολογηθεί µε πρόδηλη βασιµότητα ότι ο
δικαιολογητικός λόγος της σχετικής διάταξης είναι τυχόν η αποφυγή φαινοµένων ανέξοδης
εκµετάλλευσης / καιροσκοπισµού (free riding) από µέρους των εν λόγω πωλητών πετρελαίων
θέρµανσης, κατά τρόπο που να διακυβεύεται η επάρκεια εφοδιασµού και η αποτελεσµατική
οργάνωση της εν λόγω αγοράς. Η στάθµιση του σχετικού αυτού κινδύνου, καθώς και οι ενδεχόµενες
επιπτώσεις του στην οργάνωση της αγοράς διάθεσης πετρελαίου θέρµανσης εν γένει, θα µπορούσε να
διερευνηθεί περαιτέρω από το αρµόδιο Υπουργείο, προκειµένου να αξιολογηθεί εάν είναι αναγκαία η
ρυθµιστική παρέµβαση κράτους (και σε θετική περίπτωση, µε ποιο ειδικότερο πρόσφορο και
αναλογικό µέσο). Ελλείψει τέτοιων στοιχείων, και δεδοµένων των στρεβλώσεων που δηµιουργεί ο
υφιστάµενος περιορισµός πηγών εφοδιασµού, προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν.
3054/2002, κατά τρόπο ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης που δεν
διαθέτουν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις δύνανται να προµηθεύονται τα προϊόντα αυτά, τόσο από
άλλους πωλητές πετρελαίου θέρµανσης µε εγκαταστάσεις όσο και από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία
πετρελαιοειδών (διύλισης και εµπορίας) µε εγκαταστάσεις.
Επειδή, από τα ανωτέρω κρίνεται εύλογη η προτεινόµενη από το Υ.ΠΕ.ΚΑ. τροποποίηση του
Κανονισµού Αδειών, σύµφωνα µε το ως άνω σχετικό υπ΄ αριθµ. 6 έγγραφο.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε αυτά:

Γνωµοδοτεί
Για την τροποποίηση της διάταξης της περίπτωσης 2 του άρθρου 17 του
Κανονισµού Αδειών, ως εξής:
«Άδεια εµπορίας: πέντε (5) έτη».
Για την αντικατάσταση της διάταξης της παραγράφου 1β του άρθρου 21 του
Κανονισµού Αδειών ως εξής:
«1.β. Οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους
µε
άδεια λειτουργίας τουλάχιστον 80 Μ3, δύνανται να προµηθεύονται το
πετρέλαιο θέρµανσης από τις εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών που κατέχουν
την άδεια εµπορίας κατηγορίας Α του Ν.3054/2002, προκειµένου δε να
προµηθευτούν το πετρέλαιο θέρµανσης καθώς και το φωτιστικό πετρέλαιο
οφείλουν να καταθέτουν αντίγραφο της αδείας τους στην προµηθεύτρια εταιρεία
εµπορίας. ∆ύνανται να πωλούν πετρέλαιο θέρµανσης είτε χονδρικώς σε πωλητές
πετρελαίου θέρµανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους 80 Μ3 είτε
λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, οι πωλητές χονδρικής –
λιανικής δεν µπορούν να αρνηθούν τη σύναψη ή να καταγγείλουν τη σύµβαση
προµήθειας µε πωλητή πετρελαίου θέρµανσης λιανικής χωρίς σπουδαίο λόγο.
Οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης οι οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς
χώρους, µπορούν να πωλούν µόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. ∆ύνανται
να προµηθεύονται το πετρέλαιο θέρµανσης µε σύµβαση είτε από εταιρείες
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εµπορίας πετρελαιοειδών που κατέχουν την άδεια εµπορίας κατηγορίας Α του Ν.
3054/2002, είτε από πωλητή πετρελαίου θέρµανσης που διαθέτει αποθηκευτικούς
χώρους τουλάχιστον 80 Μ3 µε άδεια λειτουργίας. Η σύµβαση αυτή υποβάλλεται
και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ηµερών
από την σύναψή της και στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. κατά τις κείµενες διατάξεις. Σε
περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι πωλητές λιανικής
υποχρεούνται να συνάπτουν άµεσα νέα σύµβαση είτε µε άλλο κάτοχο άδειας
εµπορίας κατηγορίας Α, είτε µε άλλο πωλητή χονδρικής – λιανικής ακολουθώντας
την ίδια διαδικασία. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση
για την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης».

Αθήνα, 27 Σεπτεµβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ
∆ρ. Νίκος Βασιλάκος
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