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Πρόταση κανονισµού 

– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. .../... ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονοµικούς λογαριασµούς 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 
338 παράγραφος 1, 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία1, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει, 
µεταξύ άλλων, ότι η Ένωση «εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης µε 
γνώµονα την ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιµών, την 
κοινωνική οικονοµία της αγοράς µε υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας, µε στόχο την 
πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και 
βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος».  

(2) Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για 
το περιβάλλον2 επιβεβαίωσε ότι αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος, καθώς και για τις καθοριστικής σηµασίας τάσεις, τις πιέσεις και τις 
κινητήριες δυνάµεις για την περιβαλλοντική αλλαγή, είναι πρωταρχικής σηµασίας 
παράγοντες για την ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής πολιτικής, την εφαρµογή της και, 
γενικότερα, την ενίσχυση των δικαιωµάτων των πολιτών. Θα πρέπει να αναπτυχθούν 
µέσα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά µε τις επιπτώσεις 
της οικονοµικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. 

(2α) Μια επιστηµονικά βάσιµη προσέγγιση για τη µέτρηση της ανεπάρκειας των πόρων 
θα είναι καίρια στο µέλλον για την αειφόρο ανάπτυξη της Ένωσης. 

(3) Η απόφαση αριθ. 1578/2007/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 11ης ∆εκεµβρίου 2007, για το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα 2008-20123 
αναφέρεται ρητώς στην ανάγκη υψηλής ποιότητας στατιστικών και λογαριασµών στον 
τοµέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον, στις κύριες πρωτοβουλίες για το 2008 έως το 
2012 αναφέρει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν νοµικές βάσεις, όπου απαιτείται, για τους 
βασικούς τοµείς συλλογής στοιχείων για το περιβάλλον που δεν καλύπτονται επί του 
παρόντος από νοµικές πράξεις. 

(4) Στην ανακοίνωσή της της 20ής Αυγούστου 2009 µε τίτλο "το ΑΕΠ και πέρα από αυτό 
– Η µέτρηση της προόδου σε ένα µεταβαλλόµενο κόσµο", η Επιτροπή αναγνώρισε την 
ανάγκη να συµπληρωθούν οι υφιστάµενοι δείκτες µε στοιχεία που ενσωµατώνουν 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή µια πιο 
συνεκτική και σφαιρική χάραξη πολιτικής. Προς τον σκοπό αυτό, οι περιβαλλοντικοί 
οικονοµικοί λογαριασµοί προσφέρουν µέσα παρακολούθησης των πιέσεων που 
ασκούνται από την οικονοµία στο περιβάλλον και διερεύνησης του τρόπου µε τον 
οποίο θα µπορούσαν να αµβλυνθούν οι πιέσεις αυτές. Οι περιβαλλοντικοί οικονοµικοί 
λογαριασµοί απεικονίζουν την αλληλεπίδραση µεταξύ οικονοµικών παραγόντων, 

                                                 
1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … . 
2 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1. 
3 ΕΕ L 344, 28.12.2007, σ. 15. 
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παραγόντων των νοικοκυριών και περιβαλλοντικών παραγόντων και κατά συνέπεια 
περιέχουν περισσότερες πληροφορίες από ό,τι από µόνοι τους οι εθνικοί 
λογαριασµοί. Αποτελούν σηµαντική πηγή δεδοµένων για περιβαλλοντικές αποφάσεις 
και η Επιτροπή θα πρέπει να τους συνεκτιµά κατά τη διενέργεια εκτιµήσεων 
αντικτύπου. Σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και του δυναµισµού για 
την επίτευξη οικονοµίας µε αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων και οικονοµίας 
χαµηλής ρύπανσης, που κατοχυρώνονται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και σε 
διάφορες σηµαντικές πρωτοβουλίες, καθίσταται συνεχώς πιο επιτακτική η ανάγκη 
ανάπτυξης πλαισίου στοιχείων το οποίο σταθερά να περιλαµβάνει περιβαλλοντικά 
θέµατα παράλληλα µε τα οικονοµικά. 

(5) Το ευρωπαϊκό σύστηµα λογαριασµών (EΣΛ), που εισήχθη µε τον κανονισµό (EΚ) 
αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού 
συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας1 («EΣΛ 95»), 
είναι συµβατό µε το σύστηµα εθνικών λογαριασµών (ΣΕΛ) και εγκρίθηκε από την 
επιτροπή στατιστικών των Ηνωµένων Εθνών τον Φεβρουάριο του 1993, είναι το κύριο 
εργαλείο πίσω από τις οικονοµικές στατιστικές της Ένωσης, καθώς και πολλούς 
οικονοµικούς δείκτες (συµπεριλαµβανόµενου του ΑΕΠ). Το πλαίσιο του EΣΛ µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση και αξιολόγηση διάφορων πτυχών της οικονοµίας 
(π.χ. τη δοµή της, τα ειδικά µέρη της, τη διαχρονική εξέλιξή της), ωστόσο, για 
ορισµένες ειδικές ανάγκες στοιχείων, όπως η ανάλυση της αλληλεπίδρασης µεταξύ του 
περιβάλλοντος και της οικονοµίας, η καλύτερη λύση είναι η κατάρτιση ξεχωριστών 
δορυφορικών λογαριασµών. 

(6) Στα συµπεράσµατά του, τον Ιούνιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την 
Ένωση και τα κράτη µέλη της να επεκτείνουν τους εθνικούς λογαριασµούς σε 
θεµελιώδεις πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης. Οι εθνικοί λογαριασµοί θα πρέπει 
συνεπώς να συµπληρωθούν µε ολοκληρωµένους περιβαλλοντικούς οικονοµικούς 
λογαριασµούς που να παρέχουν πλήρως συνεπή στοιχεία. 

(6α) Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, µόλις το σύστηµα καταστεί πλήρως λειτουργικό, οι 
ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί οικονοµικοί λογαριασµοί να χρησιµοποιούνται ενεργά 
και µε ακρίβεια σε όλα τα κράτη µέλη και στη χάραξη όλων των σχετικών πολιτικών 
της Ένωσης ως βασικό στοιχείο για εκτιµήσεις αντικτύπου, σχέδια δράσης, 
νοµοθετικές προτάσεις και άλλα σηµαντικά αποτελέσµατα της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής. 

(6β) Θα µπορούσαν επίσης να παραχθούν εγκυρότερα δεδοµένα µε προβλέψεις του 
παρόντος, οι οποίες χρησιµοποιούν στατιστικές τεχνικές παρεµφερείς µε εκείνες της 
πρόβλεψης, για αξιόπιστες εκτιµήσεις. 

(7) Οι δορυφορικοί λογαριασµοί καθιστούν δυνατή την επέκταση της αναλυτικής 
ικανότητας της εθνικής λογιστικής για επιλεγµένους τοµείς κοινωνικού ενδιαφέροντος, 
όπως οι πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον και οφείλονται στις δραστηριότητες του 
ανθρώπου, µε ευέλικτο τρόπο, χωρίς να επιβαρύνεται υπερβολικά ή να διαταράσσεται 
το κεντρικό σύστηµα. Οι δορυφορικοί λογαριασµοί θα πρέπει να διατίθενται στο 
κοινό τακτικά και µε τρόπο κατανοητό. 

                                                 
1 ΕΕ L 310, 30.11.1996, σ. 1. 
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(8) Το σύστηµα των ολοκληρωµένων περιβαλλοντικών οικονοµικών λογαριασµών 
(ΣΠΟΛ), που αναπτύχθηκε συλλογικά από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τον Οργανισµό Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης και την Παγκόσµια Τράπεζα, αποτελεί δορυφορικό 
σύστηµα του ΣΕΛ. Συγκεντρώνει οικονοµικά και περιβαλλοντικά στοιχεία σε ένα 
κοινό πλαίσιο για τη µέτρηση της συµβολής του περιβάλλοντος στην οικονοµία και 
των επιπτώσεων της οικονοµίας στο περιβάλλον. Παρέχει στους υπευθύνους για τη 
λήψη πολιτικών αποφάσεων δείκτες και περιγραφικές στατιστικές για την 
παρακολούθηση αυτών των αλληλεπιδράσεων, καθώς και µια βάση δεδοµένων για 
στρατηγικό σχεδιασµό και ανάλυση της πολιτικής, µε σκοπό τον εντοπισµό πιο 
βιώσιµων τρόπων ανάπτυξης. 

(9) Tο ΣΠΟΛ συνοψίζει και ενσωµατώνει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διάφορες 
κατηγορίες περιβαλλοντικών οικονοµικών λογαριασµών. Γενικά, όλες αυτές οι 
κατηγορίες διευρύνουν τις υφιστάµενες έννοιες του ΣΕΛ του κόστους, του 
σχηµατισµού κεφαλαίου και του αποθέµατος κεφαλαίου, τις οποίες συµπληρώνουν µε 
επιπρόσθετα στοιχεία από φυσική άποψη, προκειµένου να συµπεριληφθούν στοιχεία 
για το περιβαλλοντικό κόστος και τη χρήση φυσικών πόρων στην παραγωγή, ή τις 
οποίες τροποποιούν µε την ενσωµάτωση των επιπτώσεων αυτών µε νοµισµατικούς 
όρους. Εντός αυτού του γενικού προσανατολισµού, οι διάφορες υφιστάµενες 
κατηγορίες διαφέρουν σηµαντικά από την άποψη της µεθοδολογίας και των 
εξεταζόµενων περιβαλλοντικών προβληµατισµών.  

(10) Η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη στρατηγική της για την «πράσινη λογιστική» το 
1994. Από τότε η Επιτροπή (Eurostat) και τα κράτη µέλη ανέπτυξαν και δοκίµασαν 
µεθόδους λογιστικής σε σηµείο που ορισµένα κράτη µέλη τώρα παρέχουν τακτικά 
πρώτα στοιχεία περιβαλλοντικών οικονοµικών λογαριασµών. Συνηθέστεροι είναι οι 
λογαριασµοί που αφορούν τη φυσική ροή των αερίων ρύπων (συµπεριλαµβανοµένων 
των αερίων του θερµοκηπίου) και την ανάλωση των υλικών, καθώς και οι χρηµατικοί 
λογαριασµοί σχετικά µε τις δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας και τους 
περιβαλλοντικούς φόρους.  

(11) Ένας από τους στόχους για την περίοδο που καλύπτεται από το Κοινοτικό Στατιστικό 
Πρόγραµµα 2008-2012 είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντικατάσταση 
συµφωνιών από τη νοµοθεσία της Ένωσης σε ορισµένους τοµείς όπου συντάσσονται 
συχνά ευρωπαϊκές στατιστικές που έχουν ωριµάσει επαρκώς. 

(12) Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές στατιστικές1 παρέχει 
ένα πλαίσιο αναφοράς για ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονοµικούς 
λογαριασµούς. Ειδικότερα, απαιτεί συµµόρφωση των ευρωπαϊκών στατιστικών µε τις 
αρχές της επαγγελµατικής ανεξαρτησίας, της αµεροληψίας, της αντικειµενικότητας, 
της αξιοπιστίας, της στατιστικής εχεµύθειας και της αποδοτικότητας του κόστους. 

(13) Επειδή οι διάφορες σειρές περιβαλλοντικών οικονοµικών λογαριασµών βρίσκονται υπό 
εξέλιξη και σε διαφορετικά στάδια ωριµότητας, θα πρέπει να εγκριθεί µια δοµή σε 

                                                 
1 ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164. 
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ενότητες για να παρέχει την κατάλληλη ευελιξία και να επιτρέπει, µεταξύ άλλων, την 
εισαγωγή πρόσθετων ενοτήτων. 

(14) Θα πρέπει να καταρτιστεί πρόγραµµα πιλοτικών µελετών για τη βελτίωση της 
ποιότητας των εκθέσεων και των στοιχείων, για τη βελτίωση των µεθοδολογιών και για 
την προετοιµασία για περαιτέρω εξελίξεις. 

(14α) Πριν από την εισαγωγή πρόσθετων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, θα πρέπει να 
διενεργηθεί µελέτη σκοπιµότητας. 

(15) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να χορηγεί παρεκκλίσεις στα κράτη 
µέλη κατά τις µεταβατικές περιόδους, κατά το µέτρο που απαιτούνται σηµαντικές 
προσαρµογές στα εθνικά στατιστικά συστήµατά τους. 

(15α) Η Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει την εισαγωγή περιβαλλοντικών οικονοµικών 
λογαριασµών σε τρίτες χώρες, ιδίως σε όσες µοιράζονται περιβαλλοντικούς πόρους 
(κυρίως ύδατα) µε κράτη µέλη. 

(16) Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η θέσπιση κοινού πλαισίου για τη 
συλλογή, την κατάρτιση, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση ευρωπαϊκών 
περιβαλλοντικών οικονοµικών λογαριασµών, είναι αδύνατον να επιτευχθεί 
ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

▌ 

(18) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 
προσαρµογή των ενοτήτων στις περιβαλλοντικές, οικονοµικές και τεχνικές εξελίξεις, 
καθώς και την παροχή µεθοδολογικής καθοδήγησης. Είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό η 
Επιτροπή να διεξαγάγει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, µεταξύ άλλων, και σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιµάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

(18α) Προκειµένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού και η ορθή εφαρµογή του συστήµατος των ευρωπαϊκών 
περιβαλλοντικών οικονοµικών λογαριασµών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές εξουσίες. Οι εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε 
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τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή1. 

(19) Ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

Άρθρο 1 
 

Αντικείµενο 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη διαβίβαση 
και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οικονοµικών λογαριασµών, µε στόχο 
τη δηµιουργία περιβαλλοντικών οικονοµικών λογαριασµών ως δορυφορικών λογαριασµών 
στο πλαίσιο του EΣΛ 95, µε την παροχή µεθοδολογίας, κοινών προτύπων, ορισµών, 
ταξινοµήσεων και κανόνων λογιστικής, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν για την κατάρτιση 
περιβαλλοντικών οικονοµικών λογαριασµών.  

 

Άρθρο 2 
 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

1) ως «εκποµπή αερίων ρύπων» νοείται η φυσική ροή υλικών σε µορφή αερίων ή 
σωµατιδίων από την εθνική οικονοµία (διαδικασίες παραγωγής ή κατανάλωσης) στην 
ατµόσφαιρα (ως µέρος του περιβαλλοντικού συστήµατος), 

2) ως «περιβαλλοντικός φόρος» νοείται ο φόρος του οποίου η φορολογική βάση αποτελεί 
φυσική µονάδα (ή υποκατάστατο φυσικής µονάδας) για κάτι το οποίο έχει 
αποδεδειγµένο, συγκεκριµένο αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και ο οποίος 
αναγνωρίζεται ως φόρος στο EΣΛ 95, 

3) ως «λογαριασµοί ροής υλικών για το σύνολο της οικονοµίας (ΛΡΥΣΟ)» νοούνται οι 
συνεκτικές συγκεντρώσεις των ▌εισροών υλικών στις εθνικές οικονοµίες, οι µεταβολές 
των αποθεµάτων υλικών εντός της οικονοµίας και οι εκροές υλικών σε άλλες 
οικονοµίες ή στο περιβάλλον. 

                                                 
1 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13. 
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Άρθρο 3 
 

Ενότητες 

1. Οι περιβαλλοντικοί οικονοµικοί λογαριασµοί που πρέπει να καταρτιστούν εντός του 
κοινού πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 εντάσσονται στις ακόλουθες ενότητες: 

α) ενότητα για τους λογαριασµούς εκποµπών αερίων ρύπων, όπως ορίζεται στο 
παράρτηµα I, 

β) ενότητα για τους περιβαλλοντικούς φόρους ανά οικονοµική δραστηριότητα, όπως 
ορίζεται στο παράρτηµα II, 

γ) ενότητα για λογαριασµούς ροής υλικών για το σύνολο της οικονοµίας, όπως ορίζεται 
στο παράρτηµα III. 

2. Κάθε παράρτηµα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) τους στόχους για τους οποίους καταρτίζονται οι λογαριασµοί, 

β) την κάλυψη των λογαριασµών, 

γ) τον κατάλογο των χαρακτηριστικών για τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν και να 
διαβιβαστούν δεδοµένα, 

δ) το πρώτο έτος αναφοράς, τη συχνότητα και τις προθεσµίες διαβίβασης για την 
κατάρτιση των λογαριασµών, 

ε) τους πίνακες αναφοράς, 

στ) τη µέγιστη διάρκεια των µεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στο άρθρο 8 κατά τις 
οποίες η Επιτροπή µπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις. 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, εφόσον είναι 
αναγκαίο να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικές, οικονοµικές και τεχνικές εξελίξεις, σύµφωνα 
µε το άρθρο 9: 

α) µε σκοπό την παροχή µεθοδολογικής καθοδήγησης και  

β) µε σκοπό την ενηµέρωση των κατά την παράγραφο 1 παραρτηµάτων όσον αφορά 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) έως ε). 

Κατά την άσκηση των εξουσιών της σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις της δεν επιβάλλουν σηµαντική πρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση στα κράτη µέλη και στις αντίστοιχες µονάδες. 
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Άρθρο 4 
 

Πιλοτικές έρευνες 

1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα για πιλοτικές έρευνες που πραγµατοποιούνται από 
τα κράτη µέλη σε εθελοντική βάση, προκειµένου να αναπτυχθεί η υποβολή εκθέσεων και να 
βελτιωθεί η ποιότητα στοιχείων, να δηµιουργηθούν µακροχρόνιες σειρές στοιχείων και να 
αναπτυχθεί η µεθοδολογία. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει πιλοτικές έρευνες για τον έλεγχο 
της σκοπιµότητας εισαγωγής νέων ενοτήτων περιβαλλοντικών οικονοµικών λογαριασµών. 
Κατά την κατάρτιση του προγράµµατος, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι δεν επιβάλλεται 
πρόσθετη διοικητική ή οικονοµική επιβάρυνση στα κράτη µέλη και στις αντίστοιχες 
µονάδες. 

2. Τα πορίσµατα των πιλοτικών ερευνών αξιολογούνται και δηµοσιεύονται από την 
Επιτροπή, λαµβάνοντας υπ' όψιν τα πλεονεκτήµατα της διαθεσιµότητας των στοιχείων σε 
σχέση µε το κόστος της συλλογής και την αντίστοιχη διοικητική επιβάρυνση. Τα εν λόγω 
πορίσµατα λαµβάνονται υπ' όψιν στις προτάσεις εισαγωγής νέων ενοτήτων 
περιβαλλοντικών οικονοµικών λογαριασµών που η Επιτροπή δύναται να περιλάβει στην 
έκθεση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11α. 

 

Άρθρο 5 
 

Συλλογή στοιχείων 

1. Σύµφωνα µε τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη συλλέγουν 
τα αναγκαία στοιχεία για την παρακολούθηση των χαρακτηριστικών ▌που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ).  

2. Τα κράτη µέλη συλλέγουν τα αναγκαία στοιχεία συνδυάζοντας τις διαφορετικές πηγές 
που αναφέρονται παρακάτω και βασιζόµενα στην αρχή της απλούστευσης των διοικητικών 
διαδικασιών: 

α) έρευνες, 

β) διαδικασίες για στατιστικές εκτιµήσεις, σε περιπτώσεις όπου ορισµένα χαρακτηριστικά 
δεν έχουν παρατηρηθεί για όλες τις µονάδες, 

γ) δοικητικές πηγές. 

3. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή και παρέχουν λεπτοµέρειες σχετικά µε τις 
µεθόδους ▌και τις πηγές που χρησιµοποίησαν ▌. 
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Άρθρο 6 
 

∆ιαβίβαση στην Επιτροπή (Eurostat) 

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία που ορίζονται στα 
παραρτήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των εµπιστευτικών στοιχείων, εντός των 
προβλεπόµενων σε αυτά προθεσµιών. 

2. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στην ενδεδειγµένη τεχνική µορφή, η οποία προσδιορίζεται 
από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύµφωνα µε τη ▌διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. 

 

Άρθρο 7 
 

Εκτίµηση της ποιότητας 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, στα στοιχεία που πρέπει να διαβιβαστούν 
εφαρµόζονται τα κριτήρια ποιότητας του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 223/2009. 

2. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) έκθεση για την ποιότητα των 
διαβιβαζόµενων στοιχείων. 

3. Κατά την εφαρµογή των κριτηρίων ποιότητας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στα στοιχεία που καλύπτει ο παρών κανονισµός, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
σχετικά µε τον καθορισµό των λεπτοµερειών, τη δοµή και την περιοδικότητα των εκθέσεων 
ποιότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη ▌διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. 

4. Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόµενων στοιχείων και 
δύναται, εντός µηνός από την παραλαβή των στοιχείων, να ζητήσει από το συγκεκριµένο 
κράτος µέλος να υποβάλει αναθεωρηµένα στοιχεία ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε 
τα στοιχεία, κατά περίπτωση. 

 

Άρθρο 8 
 

Παρεκκλίσεις 

1. Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις µε σκοπό την παροχή 
παρεκκλίσεων στα κράτη µέλη κατά τη διάρκεια των µεταβατικών περιόδων που 
αναφέρονται στα παραρτήµατα, ▌εφόσον τα εθνικά στατιστικά συστήµατα απαιτούν µείζονες 
προσαρµογές. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. 
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2. Προκειµένου να εξασφαλίσει παρέκκλιση κατά το άρθρο 1, το οικείο κράτος µέλος 
υποβάλλει δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση στην Επιτροπή έως …∗. 

 

Άρθρο 9 
 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους 
όρους του παρόντος άρθρου.  

1α. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 3 παράγραφος 3 εξουσιοδότηση απονέµεται στην 

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από …∗. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις 
εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα µήνες πριν από τη λήξη της 
πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτοµάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις στην 
παράταση αυτή το αργότερο τρεις µήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. 

1β. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 µπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να 
ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτή. ∆εν θίγει το 
κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

2. Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

2α. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 3 
τίθεται σε ισχύ µόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εντός 2 µηνών από την ηµέρα που η πράξη κοινοποιείται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσµία παρατείνεται κατά 2 µήνες µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

                                                 
∗ ΕΕ: παρακαλούµε εισάγετε ηµεροµηνία - τρεις µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 
∗∗∗∗ ΕΕ: παρακαλούµε εισάγετε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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▌ 

 

Άρθρο 11α 
 

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση 

Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. Με την εν λόγω έκθεση αξιολογούνται συγκεκριµένα η ποιότητα των 
διαβιβασµένων στοιχείων, οι µέθοδοι συλλογής στοιχείων, η διοικητική επιβάρυνση των 
κρατών µελών και των αντίστοιχων µονάδων, καθώς και η σκοπιµότητα και η 
αποτελεσµατικότητα των εν λόγω στατιστικών.  

Εφόσον ενδείκνυται και λαµβάνοντας υπ' όψιν τα πορίσµατα που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 2, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις: 

– για την εισαγωγή νέων ενοτήτων περιβαλλοντικών οικονοµικών λογαριασµών, όπως 
έξοδα και έσοδα για την προστασία του περιβάλλοντος (EEΠΠ)/λογαριασµοί 
δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας (Λ∆ΠΠ), τοµέας περιβαλλοντικών αγαθών 
και υπηρεσιών (ΤΠΑΥ), λογαριασµοί ενέργειας, µεταβιβάσεις που αφορούν το 
περιβάλλον (επιδοτήσεις), λογαριασµοί διαχείρισης φυσικών πόρων (Λ∆ΦΠ), 
λογαριασµοί υδάτων (ποσοτικοί και ποιοτικοί), λογαριασµοί αποβλήτων, 
λογαριασµοί δασών, λογαριασµοί υπηρεσιών οικοσυστήµατος, λογαριασµοί 
αποθεµάτων υλικών στο σύνολο της οικονοµίας (ΛΑΥΣΟ) και η µέτρηση µη 
χρησιµοποιηµένων γήινων προϊόντων εκσκαφής (συµπεριλαµβανόµενου του 
εδάφους), 

– µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και των µεθόδων 
συλλογής στοιχείων, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό την κάλυψη και τη 
συγκρισιµότητα των στοιχείων και µειώνοντας τη διοικητική επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων και της διοίκησης. 

 

Άρθρο 12 
 

Επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος που 
θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 223/2009. Η εν λόγω επιτροπή συνιστά επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισµού (EΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Σε περίπτωση αναφοράς στην παρούσα παράγραφο, ισχύει το άρθρο 5 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

▌ 
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Άρθρο 13 
 

Έναρξη ισχύος 
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

...., 

 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Στόχοι 

Οι λογαριασµοί εκποµπών αερίων ρύπων καταγράφουν και παρουσιάζουν στοιχεία σχετικά 
µε τις ατµοσφαιρικές εκποµπές µε τρόπο συµβατό µε το σύστηµα εθνικών λογαριασµών. 
Καταγράφουν τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα των εθνικών οικονοµιών µε ταξινόµηση ανά 
εκπέµπουσα ρύπους οικονοµική δραστηριότητα όπως οριοθετούνται στο EΣΛ 95. Στις 
οικονοµικές δραστηριότητες περιλαµβάνονται η παραγωγή και η κατανάλωση. 

Το παρόν παράρτηµα ορίζει τα στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν, να συγκεντρωθούν, να 
διαβιβαστούν και να αξιολογηθούν για τους λογαριασµούς εκποµπών αερίων ρύπων από τα 
κράτη µέλη. Τα εν λόγω στοιχεία θα αναπτυχθούν µε τρόπο ώστε να συνδέονται οι εκποµπές 
µε τις δραστηριότητες οικονοµικής παραγωγής και κατανάλωσης από τους κλάδους και τα 
νοικοκυριά. Τα στοιχεία για άµεσες εκποµπές που αναφέρονται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισµού θα συνδυάζονται µε τους πίνακες οικονοµικών εισροών-εκροών, τους πίνακες 
προσφοράς και χρήσης και τα στοιχεία κατανάλωσης των νοικοκυριών που ήδη αναφέρονται 
στην Επιτροπή (Eurostat) ως µέρος της αναφοράς στο πλαίσιο του EΣΛ 95. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

Κάλυψη 

Οι λογαριασµοί εκποµπών αερίων ρύπων έχουν τα ίδια όρια συστήµατος όπως το EΣΛ 95 και 
βασίζονται επίσης στην αρχή της µόνιµης κατοικίας. 

Σύµφωνα µε το EΣΛ 95, η έννοια της µόνιµης κατοικίας βασίζεται στην ακόλουθη αρχή: µια 
µονάδα θεωρείται µονάδα µόνιµος κάτοικος µιας χώρας, όταν έχει το επίκεντρο οικονοµικού 
ενδιαφέροντος στην οικονοµική επικράτεια της εν λόγω χώρας, δηλαδή, όταν επιδίδεται για 
εκτεταµένη χρονική περίοδο (ένα έτος ή περισσότερο) σε οικονοµικές δραστηριότητες στην 
εν λόγω επικράτεια. 

Οι λογαριασµοί εκποµπών αερίων ρύπων καταγράφουν εκποµπές που προέρχονται από όλες 
τις δραστηριότητες όλων των µονάδων µονίµων κατοίκων, ανεξάρτητα από την πραγµατική 
γεωγραφική προέλευση αυτών των εκποµπών. 

Οι λογαριασµοί εκποµπών αερίων ρύπων καταγράφουν τις ροές κατάλοιπων αέριων και 
υλικών σωµατιδίων που προέρχονται από την εθνική οικονοµία και εκπέµπονται στην 
ατµόσφαιρα. Για τον σκοπό του παρόντος κανονισµού, ο όρος «ατµόσφαιρα» αναφέρεται σε 
µέρος του περιβαλλοντικού συστήµατος. Tο όριο συστήµατος σχετίζεται µε τα σύνορα 
µεταξύ της εθνικής οικονοµίας (ως µέρους του οικονοµικού συστήµατος) και της 
ατµόσφαιρας (ως µέρους του περιβαλλοντικού συστήµατος). Ύστερα από την υπέρβαση του 
ορίου συστήµατος, οι εκπεµπόµενες ουσίες είναι εκτός ανθρώπινου ελέγχου και καθίστανται 
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µέρος των φυσικών κύκλων υλικών και µπορούν να επιφέρουν διάφορα είδη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

ΤΜΗΜΑ 3 

Κατάλογος χαρακτηριστικών 

Τα κράτη µέλη παράγουν στατιστικές σχετικά µε τις εκποµπές των ακόλουθων 
ατµοσφαιρικών ρύπων: 

Ονοµασία της ατµοσφαιρικής 
εκποµπής 

Σύµβολο της 
ατµοσφαιρικής 
εκποµπής 

Μονάδα αναφοράς  

∆ιοξείδιο του άνθρακα χωρίς 
εκποµπές από βιοµάζα 

CO2 1.000 τόνοι (Gg) 

∆ιοξείδιο του άνθρακα από 
βιοµάζα  

CO2 Bιοµάζας  1.000 τόνοι (Gg) 

Υποξείδιο του αζώτου N2O τόνοι (Mg) 

Μεθάνιο CH4 τόνοι (Mg) 

Υπερφθοράνθρακες PFCs τόνοι (Mg) CO2-ισοδύναµα 

Υδροφθοράνθρακες HFCs τόνοι (Mg) CO2-ισοδύναµα 

Εξαφθοριούχο θείο SF6 τόνοι (Mg) CO2-ισοδύναµα 

Οξείδια του αζώτου NOX τόνοι (Mg) CO2-ισοδύναµα 

Πτητικές οργανικές ενώσεις 
εκτός µεθανίου  

NMVOCs τόνοι (Mg) 

Μονοξείδιο του άνθρακα CO τόνοι (Mg) 

Σωµατίδια < 10 µm PM10 τόνοι (Mg) 

Σωµατίδια < 2,5 µm PM2,5 τόνοι (Mg) 

∆ιοξείδιο του θείου SO2 τόνοι (Mg) 

Αµµωνία NH3 τόνοι (Mg) 

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται µε ένα δεκαδικό ψηφίο. 

 

ΤΜΗΜΑ 4 

Πρώτο έτος αναφοράς, συχνότητα και προθεσµίες διαβίβασης 

1. Οι στατιστικές συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται σε ετήσια βάση. 
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2. Οι στατιστικές διαβιβάζονται εντός 21 µηνών µετά τη λήξη του έτους αναφοράς. 

2α. Προκειµένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά την παροχή 
πλήρων και εγκαίρων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει, µόλις διατεθούν 
επαρκή στοιχεία ανά χώρα, συνολικές εκτιµήσεις για τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ όσον 
αφορά τις κύριες συγκεντρώσεις ουσιών αυτής της ενότητας. Όταν είναι εφικτό, η 
Επιτροπή (Eurostat) παράγει και δηµοσιεύει εκτιµήσεις των στοιχείων τα οποία δεν 
έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη µέλη εντός της προθεσµίας που προβλέπει το 
σηµείο 2. 

3. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος εντός του οποίου ο κανονισµός τίθεται σε ισχύ. 

4. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν ετήσια στοιχεία 
από το 2008 έως το πρώτο έτος αναφοράς.  

5. Σε κάθε επόµενη διαβίβαση στοιχείων προς την Επιτροπή, τα κράτη µέλη παρέχουν 
ετήσια στοιχεία για τα έτη n-4, n-3, n-2, n-1 και n, µε το n ως έτος αναφοράς. 

 

ΤΜΗΜΑ 5 

Πίνακες αναφοράς 

1. Για κάθε χαρακτηριστικό που αναφέρεται στο τµήµα 3, τα στοιχεία παράγονται µε 
ιεραρχική ταξινόµηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2 (επίπεδο 
συγκέντρωσης ▌A*64), η οποία θα είναι πλήρως συµβατή µε το EΣΛ 95. Επιπλέον, 
στοιχεία παράγονται για: 

– Ατµοσφαιρικές εκποµπές νοικοκυριών, 

– Στοιχεία διασύνδεσης. ήτοι στοιχεία αναφοράς τα οποία συνδυάζουν σαφώς τις 
διαφορές µεταξύ των λογαριασµών εκποµπών αερίων ρύπων που υποβάλλονται 
βάσει του παρόντος κανονισµού και εκείνων των στοιχείων που υποβάλλονται 
στις επίσηµες εθνικές απογραφές ατµοσφαιρικών εκποµπών. 

2. Η ιεραρχική ταξινόµηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής: 

Εκποµπές αερίων ρύπων ανά κλάδο — NACE Αναθ.2 (A*64) 

Εκποµπές αερίων ρύπων νοικοκυριών 

– Μεταφορές 

– Θέρµανση/ψύξη 

– Άλλες πηγές 

Στοιχεία διασύνδεσης 

Λογαριασµοί συνολικών αερίων ρύπων (βιοµηχανία + νοικοκυριά) 
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Μείον µόνιµοι κάτοικοι στην αλλοδαπή 

- Εθνικά αλιευτικά σκάφη που ασκούν δραστηριότητες στο εξωτερικό 

- Χερσαίες µεταφορές 

- Θαλάσσιες µεταφορές 

- Αεροπορικές µεταφορές 

Συν µη µόνιµοι κάτοικοι στην επικράτεια 

+ Χερσαίες µεταφορές 

+ Θαλάσσιες µεταφορές 

+ Αεροπορικές µεταφορές 

(+ ή -) Άλλες προσαρµογές και στατιστικές διαφορές 

= Συνολικές εκποµπές του ρύπου X όπως αναφέρεται στη ΣΠΗΕΚΜ1/Σ∆ΡΑΜΑ2  

 

ΤΜΗΜΑ 6 

Μέγιστη διάρκεια των µεταβατικών περιόδων 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος, η µέγιστη διάρκεια της 
µεταβατικής περιόδου είναι δύο έτη από την προθεσµία της πρώτης διαβίβασης. 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1 Σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές. 
2 Σύµβαση σχετικά µε τη διαµεθοριακή ρύπανση της ατµόσφαιρας σε µεγάλη απόσταση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Στόχοι 

Οι στατιστικές για τους περιβαλλοντικούς φόρους καταγράφουν και παρουσιάζουν στοιχεία 
από την πλευρά των µονάδων που καταβάλλουν τους φόρους κατά τρόπο πλήρως συµβατό 
µε τα στοιχεία που υποβάλλονται δυνάµει του EΣΛ 95. Καταγράφουν τα φορολογικά 
εισοδήµατα σε σχέση µε το περιβάλλον των εθνικών οικονοµιών ανάλογα µε την οικονοµική 
δραστηριότητα ▌. Στις οικονοµικές δραστηριότητες περιλαµβάνονται η παραγωγή και η 
κατανάλωση. 

Το παρόν παράρτηµα ορίζει τα στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν, να συνταχθούν, να 
διαβιβαστούν και να αξιολογηθούν από τα κράτη µέλη για τα φορολογικά εισοδήµατα σε 
σχέση µε το περιβάλλον από την οικονοµική δραστηριότητα. 

Στις στατιστικές για τους περιβαλλοντικούς φόρους µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα οι 
φορολογικές στατιστικές και οι στατιστικές των δηµόσιων οικονοµικών, αλλά υπάρχουν 
πάντα ορισµένα πλεονεκτήµατα στη χρήση των φορολογικών στοιχείων που υποβάλλονται 
δυνάµει του EΣΛ 95, αν αυτό είναι δυνατόν. 

Οι στατιστικές για τη φορολογία σχετικά µε το περιβάλλον βασίζονται στα ποσά που 
τεκµηριώνονται µε εκτιµήσεις και δηλώσεις ή εισπράξεις ποσών προσαρµοσµένων στο 
χρόνο, για να εξασφαλιστεί η συνέπεια προς το EΣΛ 95 και για να βελτιωθεί η διεθνής 
συγκρισιµότητα. 

Το EΣΛ 95 περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά µε το ποιοι κλάδοι και τοµείς καταβάλλουν 
τους φόρους. Οι πληροφορίες σχετικά µε τους φόρους που υποβάλλονται δυνάµει του EΣΛ 
95 µπορούν να αναζητηθούν στους λογαριασµούς θεσµικών τοµέων και στους πίνακες 
προσφοράς και χρήσης ▌. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

Κάλυψη 

Οι περιβαλλοντικοί φόροι έχουν τα ίδια όρια συστήµατος όπως το EΣΛ 95 και αποτελούνται 
από υποχρεωτικές, µονοµερείς πληρωµές, σε χρήµα ή σε είδος, οι οποίες επιβάλλονται από το 
δηµόσιο ή από τα θεσµικά όργανα της Ένωσης. 

Οι περιβαλλοντικοί φόροι υπάρχουν στις ακόλουθες κατηγορίες EΣΛ 95: 

– φόροι επί των προϊόντων και επί των εισαγωγών (D.2), 

– τρέχοντες φόροι εισοδήµατος, πλούτου, κλπ. (D.5), 
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– φόροι κεφαλαίου (D.91). 

ΤΜΗΜΑ 3 

Κατάλογος χαρακτηριστικών 

Τα κράτη µέλη παράγουν στατιστικές για τους περιβαλλοντικούς φόρους σύµφωνα µε τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

– φόροι ενέργειας, 

– φόροι µεταφορών, 

– φόροι ρύπανσης, 

– φόροι χρήσης πόρων. 

Όλα τα στοιχεία πρέπει να αναφέρονται σε εκατοµµύρια εθνικού νοµίσµατος. 

 

ΤΜΗΜΑ 4 

Πρώτο έτος αναφοράς, συχνότητα και προθεσµίες διαβίβασης 

1. Οι στατιστικές συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται σε ετήσια βάση. 

2. Οι στατιστικές διαβιβάζονται εντός 21 µηνών µετά τη λήξη του έτους αναφοράς. 

2α. Προκειµένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά την παροχή 
πλήρων και έγκαιρων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει, µόλις διατεθούν 
επαρκή στοιχεία ανά χώρα, συνολικές εκτιµήσεις για τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ όσον 
αφορά τις κύριες συγκεντρώσεις ουσιών της παρούσας ενότητας. Όταν είναι εφικτό, 
η Επιτροπή (Eurostat) παράγει και δηµοσιεύει εκτιµήσεις των στοιχείων τα οποία 
δεν έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη µέλη εντός της προθεσµίας που προβλέπει το 
σηµείο 2. 

3. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος εντός του οποίου ο παρών κανονισµός τίθεται 
σε ισχύ. 

4. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν ετήσια στοιχεία 
από το 2008 έως το πρώτο έτος αναφοράς.  

5. Σε κάθε επόµενη διαβίβαση στοιχείων προς την Επιτροπή, τα κράτη µέλη παρέχουν 
ετήσια στοιχεία για τα έτη n-4, n-3, n-2, n-1 και n, µε το n ως έτος αναφοράς. 
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ΤΜΗΜΑ 5 

Πίνακες αναφοράς 

Για κάθε χαρακτηριστικό που αναφέρεται στο τµήµα 3, τα στοιχεία υποβάλλονται από την 
πλευρά των οντοτήτων που καταβάλλουν τους φόρους.  

Για τους παραγωγούς, τα στοιχεία υποβάλλονται µε ιεραρχική ταξινόµηση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2 (επίπεδο συγκέντρωσης A*64 σύµφωνα µε το EΣΛ 95). 

Για τους καταναλωτές, τα στοιχεία υποβάλλονται για: 

– νοικοκυριά, 

– µη µόνιµους κατοίκους. 

Όταν ο φόρος δεν µπορεί να αποδοθεί σε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες 
δραστηριοτήτων, τα στοιχεία υποβάλλονται χωρίς κατανοµή. 

 

ΤΜΗΜΑ 6 

Μέγιστη διάρκεια των µεταβατικών περιόδων 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος, η µέγιστη διάρκεια της 
µεταβατικής περιόδου είναι δύο έτη από την προθεσµία της πρώτης διαβίβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΟΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΛΡΥΣΟ) 

ΤΜΗΜΑ 1 

Στόχοι 

Οι ΛΡΥΣΟ καλύπτουν όλα τα στερεά, αέρια και υγρά υλικά, εκτός από τις ροές αέρος και 
ύδατος, τα οποία µετρούνται σε µονάδας µάζας ανά έτος. Όπως το σύστηµα των εθνικών 
λογαριασµών, οι ΛΡΥΣΟ εξυπηρετούν δύο σηµαντικούς σκοπούς. Οι αναλυτικές ροές 
υλικών παρέχουν πλούσια εµπειρική βάση δεδοµένων για πολυάριθµες αναλυτικές µελέτες. 
Χρησιµοποιούνται επίσης για την κατάρτιση διαφορετικών δεικτών ροής υλικών για το 
σύνολο της οικονοµίας όσον αφορά τις εθνικές οικονοµίες. 

Το παρόν παράρτηµα ορίζει τα στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν, να καταρτιστούν, να 
διαβιβαστούν και να αξιολογηθούν για τους ΛΡΥΣΟ από τα κράτη µέλη. 

ΤΜΗΜΑ 2 

Κάλυψη 

Η διάκριση µεταξύ αποθεµάτων και ροών αποτελεί θεµελιώδη αρχή του συστήµατος ροής 
υλικών. Σε γενικές γραµµές, η ροή είναι µια µεταβλητή µε την οποία µετράται µια ποσότητα 
ανά χρονική περίοδο, ενώ το απόθεµα είναι µια µεταβλητή µε την οποία µετράται µια 
ποσότητα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο. Οι ΛΡΥΣΟ αποτελούν έννοια ροής. 
Μετρούν τις ροές των εισροών και εκροών υλικών και τις µεταβολές των αποθεµάτων υλικών 
εντός της οικονοµίας σε µονάδες µάζας ανά έτος.  

Οι ΛΡΥΣΟ είναι σύµφωνοι µε τις αρχές του συστήµατος εθνικών λογαριασµών ▌, όπως είναι 
η αρχή της µόνιµης κατοικίας. Υπολογίζονται οι ροές υλικών σε σχέση µε τις δραστηριότητες 
όλων των µονάδων µονίµων κατοίκων µιας εθνικής οικονοµίας ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική θέση τους.  

Στους ΛΡΥΣΟ υπάρχουν δύο είδη ροών υλικών στα πλαίσια των ορίων του συστήµατος που 
είναι σηµαντικά: 

1. Οι ροές υλικών µεταξύ της εθνικής οικονοµίας και του φυσικού περιβάλλοντός της. 
Αυτό συνίσταται στην εξόρυξη υλικών (π.χ. πρώτων υλών ή ακατέργαστων ή 
παρθένων υλικών) από το φυσικό περιβάλλον και την απόρριψη υλικών (των 
αποκαλουµένων συχνά υπολειµµάτων) στο φυσικό περιβάλλον. 

2. Οι ροές υλικών µεταξύ της εθνικής οικονοµίας και της αλλοδαπής. Σε αυτές 
περιλαµβάνονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές. 

Όλες οι ροές που εισέρχονται εντός των ορίων του συστήµατος περιλαµβάνονται στους 
ΛΡΥΣΟ, καθώς και οι προσθήκες στα αποθέµατα που έχουν δηµιουργηθεί από 
ανθρώπους. Όλες οι άλλες ροές υλικών εντός της οικονοµίας δεν περιλαµβάνονται στους 
ΛΡΥΣΟ. Αυτό σηµαίνει ότι η εθνική οικονοµία θεωρείται στο σύνολό της στους ΛΡΥΣΟ και 
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π.χ. δεν περιγράφονται οι συναλλαγές προϊόντων ανάµεσα στους ▌κλάδους. Εξαιρούνται 
επίσης οι ▌φυσικές ροές εντός ▌του φυσικού περιβάλλοντος. 

▌ 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

Κατάλογος χαρακτηριστικών 

Τα κράτη µέλη παράγουν στατιστικές σχετικά µε τα χαρακτηριστικά που απαριθµούνται στο 
τµήµα 5 για τους ΛΡΥΣΟ, κατά περίπτωση. 

1. Η εγχώρια εξόρυξη (ΕΕ) καλύπτει την ετήσια ποσότητα στερεών, αέριων και υγρών 
υλικών (εκτός του αέρος και του ύδατος) που εξορύσσονται από το φυσικό 
περιβάλλον για να χρησιµοποιηθούν ως εισροές στην οικονοµία. 

2. Οι φυσικές εισαγωγές και οι φυσικές εξαγωγές καλύπτουν όλα τα εισαγόµενα ή 
εξαγόµενα εµπορεύµατα σε µονάδες µάζας. Στα εµπορεύµατα περιλαµβάνονται τα 
αγαθά σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας από τα ακατέργαστα προϊόντα µέχρι τα 
τελικά προϊόντα. 

ΤΜΗΜΑ 4 

Πρώτο έτος αναφοράς, συχνότητα και προθεσµίες διαβίβασης 

1. Οι στατιστικές συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται σε ετήσια βάση. 

2. Οι στατιστικές διαβιβάζονται εντός 24 µηνών µετά τη λήξη του έτους αναφοράς. 

2α. Προκειµένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά την 
παροχή πλήρων και έγκαιρων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει, µόλις 
διατεθούν επαρκή στοιχεία ανά χώρα, συνολικές εκτιµήσεις για τα 27 κράτη µέλη 
της ΕΕ όσον αφορά τις κύριες συγκεντρώσεις ουσιών της παρούσας ενότητας. 
Όταν είναι εφικτό, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει και δηµοσιεύει εκτιµήσεις των 
στοιχείων τα οποία δεν έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη µέλη εντός της 
προθεσµίας που προβλέπει το σηµείο 2. 

3. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος εντός του οποίου ο κανονισµός τίθεται σε 
ισχύ. 

4. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν ετήσια 
στοιχεία από το 2008 έως το πρώτο έτος αναφοράς. 

5. Σε κάθε επόµενη διαβίβαση στοιχείων προς την Επιτροπή, τα κράτη µέλη παρέχουν 
ετήσια στοιχεία για τα έτη n-4, n-3, n-2, n-1 και n, µε το n ως έτος αναφοράς. 
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ΤΜΗΜΑ 5  

Πίνακες αναφοράς 

Τα στοιχεία, εκπεφρασµένα σε µονάδες µάζας, παράγονται για τα χαρακτηριστικά που 
απαριθµούνται στους ακόλουθους πίνακες. 

Πίνακας A - Ηµεδαπή εξόρυξη (ΗE) 

1 Βιοµάζα 

1.1 Καλλιέργειες (εκτός των κτηνοτροφικών καλλιεργειών) 

1.1.1 Σιτηρά  

1.1.2 Ρίζες, βολβοί 

1.1.3 Ζαχαρότευτλα  

1.1.4 Όσπρια 

1.1.5 Καρποί µε κέλυφος  

1.1.6 Ελαιοφόρες καλλιέργειες  

1.1.7 Λαχανικά  

1.1.8 Φρούτα  

1.1.9 Ίνες  

1.1.10 Άλλες καλλιέργειες π.δ.κ.α. 

1.2 Υπολείµµατα καλλιεργειών (χρησιµοποιηµένων), κτηνοτροφικές καλλιέργειες και 
βιοµάζα βοσκής 

1.2.1 Υπολείµµατα καλλιεργειών (χρησιµοποιηµένες) 

1.2.1.1 Άχυρο 

1.2.1.2 Άλλα υπολείµµατα καλλιεργειών (φύλλα ζαχαροτεύτλων και τεύτλων για 
ζωοτροφές, άλλα) 

1.2.2 Κτηνοτροφικές καλλιέργειες και βιοµάζα βοσκής 

1.2.2.1 Κτηνοτροφικές καλλιέργειες (συµπεριλαµβανόµενης της συγκοµιδής 
βιοµάζας από βοσκοτόπους) 

1.2.2.2 Βιοµάζα βοσκής 

1.3 Ξύλο (επιπλέον, προαιρετική αναφορά της καθαρής αύξησης του αποθέµατος ξυλείας.) 

1.3.1 Ξυλεία (βιοµηχανική στρογγυλή ξυλεία) 

1.3.2 Καύσιµα από ξύλο και άλλη εξόρυξη  

1.4 Αλίευση άγριων ιχθύων, υδρόβιων φυτών/ζώων, θήρα και συλλογή  
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1.4.1 Αλίευση άγριων ιχθύων 

1.4.2 Όλα τα άλλα υδρόβια ζώα και φυτά 

1.4.3 Θήρα και συλλογή 

2 Μεταλλεύµατα (µικτά µεταλλεύµατα) 

2.1 Σίδηρος 

2.2 Μη σιδηρούχα µέταλλα 

2.2.1 Χαλκός (επιπλέον, προαιρετική αναφορά της περιεκτικότητας µετάλλου.) 

2.2.2 Νικέλιο (επιπλέον, προαιρετική αναφορά της περιεκτικότητας µετάλλου.) 

2.2.3 Μόλυβδος (επιπλέον, προαιρετική αναφορά της περιεκτικότητας µετάλλου.) 

2.2.4 Ψευδάργυρος (επιπλέον, προαιρετική αναφορά της περιεκτικότητας µετάλλου.) 

2.2.5 Κασσίτερος (επιπλέον, προαιρετική αναφορά της περιεκτικότητας µετάλλου.) 

2.2.6 Χρυσός, άργυρος, πλατίνα και άλλα πολύτιµα µέταλλα  

2.2.7 Bωξίτης και άλλα αλουµίνια  

2.2.8 Ουράνιο και θόριο  

2.2.9 Άλλα π.δ.κ.α 

3 Μη µεταλλικά ορυκτά 

3.1 Mάρµαρο, γρανίτης, ψαµµίτης, πoρφυρίτης, βασάλτης, και άλλοι λίθοι για διακόσµηση ή 
κτίσιµο (εκτός του σχιστόλιθου) 

3.2 Κιµωλία και δολοµίτης 

3.3 Σχιστόλιθος 

3.4 Χηµικά ορυκτά και ορυκτά λιπασµάτων 

3.5 Αλάτι 

3.6 Ασβεστόλιθος και γύψος 

3.7 Άργιλος και καολίνης 

3.8 Άµµος και αµµοχάλικο 

3.9 Άλλα π.δ.κ.α 

3.10 Προϊόντα εκσκαφής (συµπεριλαµβανόµενου του χώµατος), µόνον αν χρησιµοποιούνται 
(προαιρετική υποβολή) 

4 Ορυκτά υλικά/φορείς ενέργειας 

4.1 Άνθρακας και άλλα στερεά υλικά/φορείς ενέργειας 

4.1.1 Λιγνίτης (φαιάνθρακας) 
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4.1.2 Λιθάνθρακας 

4.1.3 Πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άµµοι  

4.1.4 Τύρφη 

4.2 Υγρά και αέρια υλικά/φορείς ενέργειας 

4.2.1 Αργό πετρέλαιο, συµπυκνωµένο και υγροποιηµένο φυσικό αέριο (NGL) 

4.2.2 Φυσικό αέριο     

 
Πίνακες B (Εισαγωγές — Συνολικό εµπόριο), Γ (Εισαγωγές — Εµπόριο εκτός ΕΕ), ∆ 
(Εξαγωγές — Συνολικό εµπόριο), E (Eξαγωγές — Εµπόριο εκτός ΕΕ) 

1 Βιοµάζα και προϊόντα βιοµάζας 

1.1 Καλλιέργειες, ακατέργαστες και κατεργασµένες  

1.1.1 Σιτηρά, ακατέργαστα και κατεργασµένα  

1.1.2 Ρίζες, κόνδυλοι, ακατέργαστοι και κατεργασµένοι  

1.1.3 Ζαχαρότευτλα, ακατέργαστα και κατεργασµένα 

1.1.4 Όσπρια, ακατέργαστα και κατεργασµένα  

1.1.5 Καρποί µε κέλυφος, ακατέργαστοι και κατεργασµένοι  

1.1.6 Ελαιοφόρες καλλιέργειες, ακατέργαστες και κατεργασµένες  

1.1.7 Λαχανικά, ακατέργαστα και κατεργασµένα  

1.1.8 Φρούτα, ακατέργαστα και κατεργασµένα  

1.1.9 Ίνες, ακατέργαστες και κατεργασµένες  

1.1.10 Άλλες καλλιέργειες π.δ.κ.α., ακατέργαστες και κατεργασµένες  

1.2 Υπολείµµατα καλλιεργειών και κτηνοτροφικές καλλιέργειες ▌ 

1.2.1 Υπολείµµατα καλλιεργειών (χρησιµοποιηµένες), ακατέργαστες και επεξεργασµένες  

1.2.1.1 Άχυρο  

1.2.2.2 Άλλα υπολείµµατα καλλιεργειών  

1.2.2 Κτηνοτροφικές καλλιέργειες ▌ 

1.2.2.1 Κτηνοτροφικές καλλιέργειες  

1.3 Ξύλο και προϊόντα από ξύλο  

1.3.1 Ξυλεία, ακατέργαστη και κατεργασµένη  

1.3.2 Καύσιµα από ξύλο και άλλη εξόρυξη, ακατέργαστα και κατεργασµένα 

1.4 Αλίευση ιχθύων και άλλων υδρόβιων ζώων και φυτών, ακατέργαστων και κατεργασµένων  
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1.4.1 Αλίευση ιχθύων  

1.4.2 Όλα τα υπόλοιπα υδρόβια ζώα και φυτά 

1.5 Ζώντα ζώα, εκτός αυτών στο σηµείο 1.4, και ζωικά προϊόντα 

1.5.1 Ζώντα ζώα, εκτός αυτών στο σηµείο 1.4  

1.5.2 Κρέας και παρασκευάσµατα από κρέας  

1.5.3 Γαλακτοκοµικά προϊόντα, αυγά πτηνών και µέλι  

1.5.4 Άλλα προϊόντα από ζώα (ζωικές ίνες, δέρµατα, γούνες, δέρµα κ.λπ.)  

1.6 Προϊόντα κυρίως από βιοµάζα  

2 Μεταλλεύµατα και συµπυκνώµατα, ακατέργαστα και κατεργασµένα 

2.1 Σιδηροµεταλλεύµατα και τα εµπλουτισµένα από αυτά, σίδηρος και χάλυβας, ακατέργαστα 
και κατεργασµένα  

2.2 Μη σιδηρούχα µεταλλεύµατα και συµπυκνώµατα, ακατέργαστα και κατεργασµένα  

2.2.1 Χαλκός  

2.2.2 Nικέλιο  

2.2.3 Μόλυβδος 

2.2.4 Ψευδάργυρος  

2.2.5 Κασσίτερος  

2.2.6 Χρυσός, άργυρος, πλατίνα και άλλα πολύτιµα µέταλλα  

2.2.7 Bωξίτης και άλλα αλουµίνια  

2.2.8 Ουράνιο και θόριο  

2.2.9 Άλλα π.δ.κ.α  

2.3 Προϊόντα κυρίως από µέταλλα  

3 Μη µεταλλικά ορυκτά, ακατέργαστα και κατεργασµένα 

3.1 Mάρµαρο, γρανίτης, ψαµµίτης, πoρφυρίτης, βασάλτης και άλλοι λίθοι για διακόσµηση ή 
κτίσιµο (εκτός του σχιστόλιθου)  

3.2 Κιµωλία και δολοµίτης  

3.3 Σχιστόλιθος  

3.4 Χηµικά ορυκτά και ορυκτά λιπασµάτων  

3.5 Αλάτι  

3.6 Ασβεστόλιθος και γύψος  

3.7 Άργιλοι και καολίνης  
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3.8 Άµµος και αµµοχάλικο  

3.9 Άλλα π.δ.κ.α 

3.10 Προϊόντα εκσκαφής (συµπεριλαµβανόµενου του χώµατος), µόνον αν χρησιµοποιούνται 
(προαιρετική υποβολή) 

3.11 Προϊόντα κυρίως από µη µεταλλικά ορυκτά  

4 Ορυκτά υλικά/φορείς ενέργειας, ακατέργαστοι και κατεργασµένοι 

4.1 Άνθρακας και άλλα στερεά προϊόντα ενέργειας, ακατέργαστα και κατεργασµένα 

4.1.1 Λιγνίτης (φαιάνθρακας) 

4.1.2 Λιθάνθρακας 

4.1.1 Πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άµµοι  

4.1.4 Τύρφη 

4.2 Άνθρακας και άλλα αέρια προϊόντα ενέργειας, ακατέργαστα και κατεργασµένα 

4.2.1 Αργό πετρέλαιο, συµπυκνωµένο και υγροποιηµένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) 

4.2.2 Φυσικό αέριο 

4.3 Προϊόντα κυρίως από ορυκτά προϊόντα ενέργειας 

5 Άλλα προϊόντα 

6 Εισαγόµενα (πίνακες B και Γ)/εξαγόµενα απόβλητα (πίνακες ∆ και E) για τελική επεξεργασία 
και διάθεση 

 
Οι ακόλουθες προσαρµογές για την αρχή της κατοικίας περιλαµβάνονται στους πίνακες B 
και ∆: 

Αποθέµατα καυσίµων από µονάδες µονίµους κατοίκους στο εξωτερικό (προσθήκη στον πίνακα 
Β εισαγωγές) και αποθέµατα καυσίµων από µονάδες µη µονίµους κατοίκους στην εθνική 
επικράτεια (προσθήκη στον πίνακα ∆ εξαγωγές) 

1 Καύσιµα για χερσαίες µεταφορές 

2 Καύσιµα για πλωτές µεταφορές 

3 Καύσιµα για εναέριες µεταφορές 

 
ΤΜΗΜΑ 6 

Μέγιστη διάρκεια των µεταβατικών περιόδων 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος, η µέγιστη διάρκεια της 
µεταβατικής περιόδου είναι δύο έτη από την προθεσµία της πρώτης διαβίβασης. 

Or. en 


