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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η απόφαση αριθ. xxx του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της xxx 

2013 για τον καθορισµό του έβδοµου 

κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το 

περιβάλλον
1
 προβλέπει ότι αξιόπιστες 

πληροφορίες για τις καθοριστικής 

σηµασίας τάσεις, πιέσεις και 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.  

(1) Η απόφαση αριθ. .../... /ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της xxx 2013 για τον 

καθορισµό του έβδοµου κοινοτικού 

προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον
+
 

προβλέπει ότι αξιόπιστες πληροφορίες για 

τις καθοριστικής σηµασίας τάσεις, πιέσεις 

και 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. Είναι σηµαντικό αυτά τα 
στοιχεία να είναι διαθέσιµα σε κατανοητή 
και προσβάσιµη µορφή και να 
δηµοσιεύονται µαζί µε τα συµβατικά 
οικονοµικά στοιχεία, όπως το ΑΕΠ. 
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______________ _______________ 

1 ΕΕ L … + ΕΕ: Να εισαχθεί ο τίτλος και ο αριθµός 
αναφοράς … 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 1 

 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011  

Άρθρο 2 – σηµείο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) ως «δαπάνες περιβαλλοντικής 

προστασίας» νοούνται οι οικονοµικοί 

πόροι που διατίθενται από µονάδες 

µόνιµων κατοίκων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η προστασία του 

περιβάλλοντος περιλαµβάνει όλες τις 
δραστηριότητες και δράσεις που έχουν ως 

κύριο σκοπό την πρόληψη, τη µείωση και 

την εξάλειψη της ρύπανσης, καθώς και 

κάθε άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

Αυτή περιλαµβάνει τα µέτρα που 

λαµβάνονται για την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος µετά την υποβάθµισή του. 

∆εν περιλαµβάνονται δραστηριότητες οι 

οποίες, αν και ωφελούν το περιβάλλον, 

πληρούν κυρίως τεχνικές ανάγκες ή τις 

εσωτερικές απαιτήσεις για την υγιεινή ή 

την ασφάλεια µιας επιχείρησης ή άλλου 

θεσµικού οργάνου· 

(4) ως «δαπάνες περιβαλλοντικής 

προστασίας» νοούνται οι οικονοµικοί 

πόροι που διατίθενται από µονάδες 

µόνιµων κατοίκων για δραστηριότητες 
προστασίας του περιβάλλοντος. Οι 
δραστηριότητες προστασίας του 
περιβάλλοντος περιλαµβάνουν όλες τις 
δραστηριότητες και δράσεις που έχουν ως 

κύριο σκοπό την προώθηση της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΠΚ), και 
την πρόληψη, τη µείωση ή/και την 
εξάλειψη της ρύπανσης, καθώς και κάθε 

άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

Αυτή περιλαµβάνει επίσης όλα τα µέτρα 
που λαµβάνονται για την αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος µετά την υποβάθµισή 

του. ∆εν περιλαµβάνονται δραστηριότητες 

οι οποίες, αν και ωφελούν το περιβάλλον, 

πληρούν κυρίως τεχνικές ανάγκες ή τις 

εσωτερικές απαιτήσεις για την υγιεινή ή 

την προστασία και την ασφάλεια µιας 
επιχείρησης ή άλλου θεσµικού οργάνου· 

  

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 1 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Άρθρο 2 – σηµείο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5) ως «τοµέας περιβαλλοντικών αγαθών (5) ως «τοµέας περιβαλλοντικών αγαθών 
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και υπηρεσιών» νοούνται εκείνες οι 

δραστηριότητες παραγωγής µιας εθνικής 

οικονοµίας οι οποίες δηµιουργούν 

περιβαλλοντικά προϊόντα. Περιβαλλοντικά 

προϊόντα είναι προϊόντα που έχουν 

παραχθεί για τον σκοπό της προστασίας 

του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των 

πόρων. Η διαχείριση των πόρων 

περιλαµβάνει τη διατήρηση, τη συντήρηση 

και την ενίσχυση του αποθέµατος των 

φυσικών πόρων και, συνεπώς, τη 

διασφάλιση από την εξάντλησή τους· 

και υπηρεσιών» νοούνται εκείνες οι 

δραστηριότητες παραγωγής µιας εθνικής 

οικονοµίας οι οποίες δηµιουργούν 

περιβαλλοντικά προϊόντα (περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες). Περιβαλλοντικά 
προϊόντα είναι προϊόντα που έχουν 

παραχθεί για τον σκοπό της προστασίας 

του περιβάλλοντος όπως ορίζεται στη 
δεύτερη πρόταση του σηµείου 4  και τη 
διαχείριση των πόρων. Η διαχείριση των 

πόρων περιλαµβάνει τη διατήρηση, τη 

συντήρηση και την ενίσχυση του 

αποθέµατος των φυσικών πόρων και, 

συνεπώς, τη διασφάλιση από την 

εξάντλησή τους· 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 1 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Άρθρο 2 – σηµείο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) ως «λογαριασµοί φυσικής ροής 

ενέργειας» νοούνται συνεκτικές 

συγκεντρώσεις των φυσικής ροής 

ενέργειας στις εθνικές οικονοµίες, τις ροές 

εντός της οικονοµίας και τις εκροές σε 

άλλες οικονοµίες ή στο περιβάλλον.» 

(6) ως «λογαριασµοί φυσικής ροής 

ενέργειας» νοούνται συνεκτικές 

συγκεντρώσεις των φυσικών ροών 
ενέργειας στις εθνικές οικονοµίες, των 
ροών ενέργειας που κυκλοφορούν εντός 
της οικονοµίας και των εκροών σε άλλες 
οικονοµίες ή στο περιβάλλον.» 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα IV – τµήµα 1 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι λογαριασµοί δαπανών περιβαλλοντικής 

προστασίας παρουσιάζουν δεδοµένα, κατά 

τρόπο πλήρως συµβατό µε τα στοιχεία που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο του ΕΣΛ, 

σχετικά µε τις δαπάνες για την προστασία 

του περιβάλλοντος, δηλ. οι οικονοµικοί 

Οι λογαριασµοί δαπανών περιβαλλοντικής 

προστασίας παρουσιάζουν δεδοµένα, κατά 

τρόπο συµβατό µε τα στοιχεία που 

υποβάλλονται στο πλαίσιο του ΕΣΛ, 

σχετικά µε τις δαπάνες για την προστασία 

του περιβάλλοντος, δηλ. οι οικονοµικοί 
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πόροι που διατίθενται από µονάδες 

µόνιµων κατοίκων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Οι λογαριασµοί 

επιτρέπουν τη συγκέντρωση στοιχείων για 

τις εθνικές δαπάνες για την προστασία του 

περιβάλλοντος (ΠΠ) που ορίζεται ως το 

άθροισµα των χρήσεων των υπηρεσιών 

ΠΠ από µονάδες µόνιµων κατοίκων, του 

ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου 

κεφαλαίου (ΑΣΠΚ) για τις δραστηριότητες 

ΠΠ, και των µεταφορών για την ΠΠ που 

δεν αποτελούν αντιστάθµισµα των 

προηγούµενων σηµείων, µείον τη 

χρηµατοδότηση από τον υπόλοιπο κόσµο. 

πόροι που διατίθενται από µονάδες 

µόνιµων κατοίκων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Οι λογαριασµοί 

επιτρέπουν τη συγκέντρωση στοιχείων για 

τις εθνικές δαπάνες για την προστασία του 

περιβάλλοντος (ΠΠ) που ορίζεται ως το 

άθροισµα των χρήσεων των υπηρεσιών 

ΠΠ από µονάδες µόνιµων κατοίκων, του 

ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου 

κεφαλαίου (ΑΣΠΚ) για τις δραστηριότητες 

ΠΠ, και των µεταφορών για την ΠΠ που 

δεν αποτελούν αντιστάθµισµα των 

προηγούµενων σηµείων, µείον τη 

χρηµατοδότηση από τον υπόλοιπο κόσµο. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα IV – τµήµα 3 – τέταρτη παύλα  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– ΦΠΑ και άλλοι φόροι µείον επιδοτήσεις 

προϊόντων στις υπηρεσίες προστασίας 

περιβάλλοντος, 

– Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) και 
άλλοι φόροι µείον επιδοτήσεις προϊόντων 

στις υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος, 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα IV – τµήµα 4 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. 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 

3. 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 28 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 
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έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη µέλη 

εντός της προθεσµίας που προβλέπει το 

σηµείο 2.  

έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη µέλη 

εντός της προθεσµίας που προβλέπει το 

σηµείο 2.  

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα IV – τµήµα 4 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος 

εντός του οποίου ο κανονισµός τίθεται σε 

ισχύ.  

4. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος 

µετά το έτος εντός του οποίου ο 
κανονισµός τίθεται σε ισχύ.  

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα IV – τµήµα 4 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, 

τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν ετήσια 

στοιχεία από το 2013 έως το πρώτο έτος 
αναφοράς.  

5. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, 

τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν ετήσια 

στοιχεία από το 2014 έως το πρώτο έτος 
αναφοράς.  

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα V – τµήµα 1 – παράγραφος 2α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι λογαριασµοί περιβαλλοντικών αγαθών 
και υπηρεσιών πρέπει να καταρτίζονται 
µε βάση υπάρχουσες πληροφορίες που 
προκύπτουν από τους εθνικούς 
λογαριασµούς, στατιστικές διάρθρωσης 
επιχειρήσεων, µητρώα επιχειρήσεων και 
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άλλες πηγές. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα V – τµήµα 4 – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. 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. 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 28 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. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα V – τµήµα 4 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος 

εντός του οποίου ο κανονισµός τίθεται σε 

ισχύ. 

4. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος 

µετά το έτος εντός του οποίου ο 
κανονισµός τίθεται σε ισχύ. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα V – τµήµα 4 – παράγραφος 5 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, 

τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν ετήσια 

στοιχεία από το 2013 έως το πρώτο έτος 
αναφοράς. 

5. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, 

τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν ετήσια 

στοιχεία από το 2014 έως το πρώτο έτος 
αναφοράς. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα VI – τµήµα 4 – σηµείο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι στατιστικές διαβιβάζονται εντός 18 
µηνών µετά τη λήξη του έτους αναφοράς. 

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

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα VI  – τµήµα 4 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. 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. 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 28 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. 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα VI  – τµήµα 4 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος 

εντός του οποίου ο κανονισµός τίθεται σε 

ισχύ.  

4. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος 

µετά το έτος εντός του οποίου ο 
κανονισµός τίθεται σε ισχύ.  

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα VI  – τµήµα 4 – παράγραφος 5 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, 

τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν ετήσια 

στοιχεία από το 2013 έως το πρώτο έτος 
αναφοράς.  

5. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, 

τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν ετήσια 

στοιχεία από το 2014 έως το πρώτο έτος 
αναφοράς.  

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα VI – τµήµα 5 – σηµείο 1 – εισαγωγική φράση  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

στο τµήµα 3, πρέπει να αναφέρονται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

1. Για τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

στο τµήµα 3, πρέπει να αναφέρονται τα 

ακόλουθα στοιχεία σε φυσικές µονάδες: 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα VI – τµήµα 5 – σηµείο 1 –  πρώτη παύλα 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– πίνακας προσφοράς ροών ενέργειας σε 
φυσικές µονάδες. Ο πίνακας αυτός 
καταγράφει την παροχή φυσικών εισροών 

ενέργειας, τα προϊόντα ενέργειας και τις 

αποκλίσεις ενέργειας (κατά σειρά) µε βάση 

την προέλευση, δηλαδή τον «προµηθευτή» 

(κατά στήλη). 

– πίνακας προσφοράς ροών ενέργειας. Ο 

πίνακας αυτός καταγράφει την παροχή 

φυσικών εισροών ενέργειας, τα προϊόντα 

ενέργειας και τις αποκλίσεις ενέργειας 

(κατά σειρά) µε βάση την προέλευση, 

δηλαδή τον «προµηθευτή» (κατά στήλη). 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα VI – τµήµα 5 – σηµείο 5 –  δεύτερη παύλα 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Ενεργειακά προϊόντα οµαδοποιούνται 

ανάλογα µε την ταξινόµηση των 

προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και 
την ταξινόµηση που χρησιµοποιείται στις 

ευρωπαϊκές στατιστικές ενέργειας. 

– Ενεργειακά προϊόντα οµαδοποιούνται 

ανάλογα µε την ταξινόµηση των 

προϊόντων ανά δραστηριότητα και την 

ταξινόµηση που χρησιµοποιείται στις 

ευρωπαϊκές στατιστικές ενέργειας. 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 

Παράρτηµα VI – τµήµα 5 – σηµείο 6  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η «γέφυρα» από τον δείκτη µε βάση την 

αρχή µόνιµης κατοικίας έως τον δείκτη µε 

βάση το έδαφος παρουσιάζονται για το 

σύνολο της εθνικής οικονοµίας (χωρίς 

κατανοµή ανά κλάδο παραγωγής) και 

επιτυγχάνεται ως εξής:  

6. Η «γέφυρα» από τον δείκτη µε βάση την 

αρχή µόνιµης κατοικίας έως τον δείκτη µε 

βάση το έδαφος παρουσιάζονται για το 

σύνολο της εθνικής οικονοµίας (χωρίς 

κατανοµή ανά κλάδο παραγωγής) και 

επιτυγχάνεται ως εξής:  

συνολική χρήση ενέργειας από µονάδες 

µόνιµων κατοίκων 

συνολική χρήση ενέργειας από µονάδες 

µόνιµων κατοίκων 

– χρήση ενέργειας από µονάδες µόνιµων 

κατοίκων στο εξωτερικό 

– χρήση ενέργειας από µονάδες µόνιµων 

κατοίκων στο εξωτερικό 

+ χρήση ενέργειας από µη µόνιµους + χρήση ενέργειας από µη µόνιµους 
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κατοίκους στο έδαφος κατοίκους στο έδαφος 

 + στατιστικές διαφορές 

= ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση 

ενέργειας (µε βάση το έδαφος) 

= ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση 

ενέργειας (µε βάση το έδαφος) 

 

 


