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ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 

εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο 

που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ 

 

(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 192 

παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία3, 

                                                 
1  ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 169. 
2  ΕΕ C 277 της 13.9.2012, σ. 51. 
3  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013. 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που 

συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του 

πρωτοκόλλου του Κιότο1 θεσπίστηκε ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση των 

ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές και των απορροφήσεων από 

καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου προς την 

τήρηση των δεσμεύσεων για τις εν λόγω εκπομπές και την εφαρμογή των απαιτήσεων 

παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων 

Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές («UNFCCC»)2 και του πρωτοκόλλου του Κιότο3 στην 

Ένωση. Για να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες και μελλοντικές διεθνείς εξελίξεις σχετικά 

με την UNFCCC και το πρωτόκολλο του Κιότο και προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή 

οι νέες απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που καθορίζονται στην 

ενωσιακή νομοθεσία, η απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί. 

(2)  Η απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί με κανονισμό, λόγω 

του ευρύτερου πεδίου εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, της ένταξης πρόσθετων 

κατηγοριών προσώπων στα οποία επιβάλλονται υποχρεώσεις, του πιο σύνθετου και 

εξαιρετικά τεχνικού χαρακτήρα των τιθεμένων διατάξεων, της αυξημένης ανάγκης για 

ενιαίους κανόνες εφαρμοστέους σε ολόκληρη την Ένωση και για τη διευκόλυνση της 

εφαρμογής της. 

                                                 
1 ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1. 
2  Απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1993, σχετικά με τη σύναψη τη 

σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (ΕΕ L 33 της 

7.2.1994, σ. 11). 
3  Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ 

ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο 

των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών 

δεσμεύσεων (ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1). 
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(3) Απώτερος στόχος της UNFCCC είναι να σταθεροποιηθούν οι συγκεντρώσεις αερίων 

θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που να εμποδίζει την επικίνδυνη ανθρωπογενή 

παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η 

συνολική ετήσια μέση αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλανήτη δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. 

(4) Απαιτείται ενδελεχής παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων και τακτική αξιολόγηση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης και των κρατών μελών, καθώς και των 

προσπαθειών τους για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. 

(5) Η απόφαση 1/CP.15 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC (απόφαση 1/CP.15) και η 

απόφαση 1/CP.16 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC (απόφαση 1/CP.16) συνέβαλαν 

σημαντικά στην πρόοδο προς την ισόρροπη αντιμετώπιση των προκλήσεων της αλλαγής 

του κλίματος. Οι εν λόγω αποφάσεις καθορίζουν νέες απαιτήσεις ως προς την 

παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, που ισχύουν για την εφαρμογή των 

φιλόδοξων μειώσεων των εκπομπών σχετικά με τις οποίες δεσμεύθηκαν η Ένωση και τα 

κράτη μέλη της, και προβλέπουν στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με τις αποφάσεις 

αυτές αναγνωρίζεται επίσης η σημασία της αντιμετώπισης της προσαρμογής με την ίδια 

προτεραιότητα που δίδεται στον μετριασμό. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση 1/CP.16, οι 

ανεπτυγμένες χώρες οφείλουν να χαράξουν στρατηγικές ή να εκπονήσουν σχέδια 

ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι στρατηγικές ή τα σχέδια αυτά 

θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση της υψηλής μεγέθυνσης και της αειφόρου 

ανάπτυξης, καθώς και στην προσέγγιση με τρόπο οικονομικώς αποδοτικό του 

μακροπρόθεσμου στόχου για το κλίμα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα ενδιάμεσα 

στάδια. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διευκολύνει ▌ την εκπλήρωση των εν λόγω ▌ 

απαιτήσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων ▌. 
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(6) Το σύνολο των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης που εκδόθηκαν του 2009 και που 

αναφέρονται συλλογικά ως η «δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια», και ιδίως η 

απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Απριλίου 2009 περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για 

μείωση των εκπομπών αυτών έως το 20201 και η οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας2, αποτελεί μία ακόμη 

σταθερή δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών για σημαντική μείωση των οικείων 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το ενωσιακό σύστημα παρακολούθησης και υποβολής 

εκθέσεων για τις εκπομπές θα πρέπει να επικαιροποιηθεί με βάση τις νέες απαιτήσεις των 

δύο αυτών νομοθετημάτων. 

(7) Η UNFCCC δεσμεύει την Ένωση και τα κράτη μέλη της να καταρτίζουν, να 

επικαιροποιούν τακτικά, να δημοσιεύουν και να υποβάλλουν στη διάσκεψη των μερών 

εθνικές απογραφές για τις ανθρωπογενείς εκπομπές από πηγές και τις απορροφήσεις από 

καταβόθρες όλων των αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του 

Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος της 

σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος3 («πρωτόκολλο του 

Μόντρεαλ»), με τη χρήση συγκρίσιμων μεθοδολογιών οι οποίες έχουν συμφωνηθεί από τη 

διάσκεψη των μερών. 

                                                 
1 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136. 
2 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63. 
3 Απόφαση 88/540/EOK του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1988 για τη σύναψη της 

σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και του πρωτοκόλλου του 
Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 297 της 31.10.1998, 
σ. 8). 
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(8) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου του Κιότο, η Ένωση και τα 

κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν και να διατηρήσουν ένα εθνικό σύστημα για την 

εκτίμηση των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και της απορρόφησης από καταβόθρες 

όλων των αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, με 

σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής άλλων διατάξεων του πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν 

τις κατευθυντήριες γραμμές των εθνικών συστημάτων που ορίζονται στο παράρτημα 

της απόφασης 19/CMP.1 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC που επέχει θέση 

συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο («απόφαση 19/CMP.1»). Η απόφαση 

1/CP.16 απαιτεί επίσης εθνικές ρυθμίσεις για την εκτίμηση των ανθρωπογενών εκπομπών 

από πηγές και την απορρόφηση από καταβόθρες όλων των αερίων θερμοκηπίου που δεν 

ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

επιτρέψει την εφαρμογή των δύο αυτών απαιτήσεων. 

(9) Η Κύπρος και η Μάλτα περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της UNFCCC  δυνάμει της 

απόφασης  10CP.17 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC (με εφαρμογή από 9ης 

Ιανουαρίου 2013) και της απόφασης 3/CP15 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC 

(με εφαρμογή από 26 Οκτωβρίου 2010) αντιστοίχως. 
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(10) Η πείρα από την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ έχει καταδείξει την ανάγκη 

αύξησης των συνεργειών και της συνέπειας με την υποβολή εκθέσεων δυνάμει άλλων 

νομοθετικών πράξεων, και ιδίως με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας1, 

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης 

και μεταφοράς ρύπων2, με την οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για 

ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους3, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα 

φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου4 και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008,  για τις 

στατιστικές ενέργειας5. Ασφαλώς, ο εξορθολογισμός των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων 

θα απαιτήσει την τροποποίηση επιμέρους νομοθετικών πράξεων, αλλά η χρήση 

συνεκτικών δεδομένων για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ποιότητα των εκθέσεων που 

υποβάλλονται όσον αφορά τις εκπομπές. 

                                                 
1 ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32. 
2 ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 1. 
3 ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22. 
4 ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1. 
5 ΕΕ L 304 της 14.11.2008, σ. 1. 
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(11) Η τέταρτη έκθεση αξιολόγησης από τη διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του 

κλίματος (IPPC) διαπίστωσε ότι το τριφθοριούχο άζωτο (NF3) έχει δυναμικό 

υπερθέρμανσης του πλανήτη (ΔΥΠ) 17 000 φορές μεγαλύτερο από εκείνο του διοξειδίου 

του άνθρακα (CO2). Το NF3 χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην ηλεκτρονική 

βιομηχανία ως υποκατάστατο των υπερφθορανθράκων (PFC) και του εξαφθοριούχου 

θείου (SF6). Σύμφωνα με το άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος πρέπει 

να βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης. Η εν λόγω αρχή απαιτεί την παρακολούθηση του 

NF3 για την εκτίμηση του επιπέδου των εκπομπών στην Ένωση και, ενδεχομένως, τον 

καθορισμό δράσεων μετριασμού. 

(12) Τα δεδομένα που αναφέρονται επί του παρόντος στις εθνικές απογραφές των αερίων 

θερμοκηπίου καθώς και στα εθνικά μητρώα και στο ενωσιακό μητρώο δεν επαρκούν ώστε 

να προσδιοριστούν, σε επίπεδο κράτους μέλους, οι εκπομπές CO2 της πολιτικής 

αεροπορίας σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ. Με 

τη θέσπιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, η Ένωση δεν θα πρέπει να επιβάλει 

στα κράτη μέλη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) επιβαρύνσεις δυσανάλογες 

προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Οι εκπομπές CO2 από πτήσεις που δεν καλύπτονται 

από την οδηγία 2003/87/ΕΚ αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό μέρος των συνολικών 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και η καθιέρωση συστήματος υποβολής εκθέσεων για τις 

εκπομπές αυτές θα απέβαινε υπερβολικά επαχθής λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων 

απαιτήσεων για τον ευρύτερο τομέα δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Συνεπώς, οι 

εκπομπές CO2 από την κατηγορία πηγών «1.A.3.A πολιτική αεροπορία» της IPCC θα 

πρέπει να θεωρούνται μηδενικές για τους σκοπούς του άρθρου 3 και του άρθρου 7 

παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ. 
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(13) Για να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές ρυθμίσεις για το σύστημα παρακολούθησης και 

υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική ή διοικητική επιβάρυνση στα κράτη μέλη. 

(14) Αν και οι εκπομπές και οι απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις 

χρήσεις γης, την αλλαγή των χρήσεων γης και τη δασοκομία («LULUCF») 

συνυπολογίζονται στον στόχο μείωσης των εκπομπών της Ένωσης βάσει του 

πρωτοκόλλου του Κιότο, δεν αποτελούν μέρος του στόχου του 20% έως το 2020 στο 

πλαίσιο της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια. Το άρθρο 9 της απόφασης 

406/2009/ΕΚ επιβάλλει στην Επιτροπή την υποχρέωση να εξετάσει τις πρακτικές 

λεπτομέρειες της ένταξης των εκπομπών και των απορροφήσεων που σχετίζονται με τις 

χρήσεις γης, την αλλαγή των χρήσεων γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες στη 

δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εξασφαλίζοντας 

τη σταθερότητα και την περιβαλλοντική ακεραιότητα της συμβολής των LULUCF, και 

παρέχοντας την επακριβή παρακολούθηση και λογιστική καταγραφή των εν λόγω 

εκπομπών και απορροφήσεων. Υποχρεώνει επίσης την Επιτροπή να υποβάλλει σχετική 

νομοθετική πρόταση που θα τεθεί σε ισχύ από το 2013 και μετά. Η Επιτροπή υπέβαλε 

στις 12 Μαρτίου 2012 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση ως 

πρώτο βήμα για την ένταξη του τομέα LULUCF στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση 

των εκπομπών η οποία κατέληξε στην έκδοση της απόφασης αριθ. .../2013/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις 

εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες 

με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για 

δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές*1.  

                                                 
*   ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός της απόφασης, η ημερομηνία έγκρισής της και τα στοιχεία 

δημοσίευσης (έγγραφο PE-CONS 2/13 (2012/0042(COD)). 
1  EE .... 
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(15) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει  να παρέχουν τις πλέον επικαιροποιημένες 

πληροφορίες σχετικά με τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ιδίως στο πλαίσιο της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των σχετικών προθεσμιών. Ο παρών κανονισμός θα 

πρέπει να επιτρέψει να γίνονται οι εκτιμήσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν με τη χρήση 

στατιστικών και άλλων πληροφοριών, όπως τα δορυφορικά δεδομένα που δίνει το 

πρόγραμμα παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας και 

άλλα δορυφορικά συστήματα. 

 

(16) Δεδομένου ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε πως έχει την πρόθεση να προτείνει νέες 

απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές από τις 

θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων στον παρόντα κανονισμό 

όπως κριθεί απαραίτητο, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να προδικάζει τυχόν 

τέτοια πρόταση και συνεπώς οι διατάξεις περί παρακολούθησης και υποβολής 

εκθέσεων για τις εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές δεν θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

▌ 
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(17) Η πείρα από την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ αποδεικνύει την ανάγκη 

βελτίωσης της διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της πληρότητας και της 

συγκρισιμότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται σχετικά με τις πολιτικές και τα 

μέτρα και σχετικά με τις προβλέψεις. Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ, τα 

κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την προβλεπόμενη πρόοδο προς την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους δυνάμει της εν λόγω οδηγίας και στοιχεία για τις εθνικές πολιτικές και 

τα εθνικά μέτρα και τις εθνικές προβλέψεις. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» όρισε ένα 

ολοκληρωμένο θεματολόγιο οικονομικής πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο η Ένωση και τα 

κράτη μέλη καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την έγκαιρη υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος και τα 

προβλεπόμενα αποτελέσματά τους στις εκπομπές. Η δημιουργία συστημάτων σε επίπεδο 

Ένωσης και κρατών μελών, σε συνδυασμό με καλύτερη καθοδήγηση σε ό,τι αφορά την 

υποβολή εκθέσεων, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων αυτών. 

Προκειμένου η Ένωση  να τηρήσει τις διεθνείς και εσωτερικές απαιτήσεις υποβολής 

εκθέσεων όσον αφορά τις προβλέψεις για τα αέρια θερμοκηπίου και να αξιολογείται η 

πρόοδός της προς την τήρηση των διεθνών και εσωτερικών δεσμεύσεων και υποχρεώσεών 

της, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να μπορεί να καταρτίζει και να χρησιμοποιεί 

προβλέψεις για τα αέρια θερμοκηπίου. 

(18) Απαιτούνται βελτιωμένες πληροφορίες από τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της 

προόδου και της δράσης τους όσον αφορά την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Οι 

πληροφορίες αυτές χρειάζονται για να χαραχθεί μια περιεκτική ενωσιακή στρατηγική με 

βάση τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 2009  με τίτλο «Η προσαρμογή 

στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης». Η υποβολή 

πληροφοριών για την προσαρμογή θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν 

βέλτιστες πρακτικές και να αξιολογούν τις ανάγκες τους και τον βαθμό ετοιμότητάς τους 

για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. 
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(19) Βάσει της απόφασης 1/CP.15, η Ένωση και τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν 

σημαντική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος μέσω της 

στήριξης μέτρων προσαρμογής και μετριασμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με 

την παράγραφο 40 της απόφασης 1/CP.16, κάθε ανεπτυγμένη χώρα - συμβαλλόμενο μέρος 

της UNFCCC οφείλει να βελτιώσει την υποβολή εκθέσεων για την παροχή οικονομικής 

και τεχνολογικής στήριξης καθώς και στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη που είναι αναπτυσσόμενες χώρες. Η βελτίωση της υποβολής 

εκθέσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την αναγνώριση των προσπαθειών που 

καταβάλλουν η Ένωση και τα κράτη μέλη ώστε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Με την 

απόφαση 1/CP.16 συστήθηκε επίσης ένας νέος «Μηχανισμός Τεχνολογίας» για την 

ενίσχυση της διεθνούς μεταφοράς τεχνολογίας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

εξασφαλίσει την υποβολή έκθεσης επικαιροποιημένων πληροφοριών για τις 

δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες με βάση τα βέλτιστα 

διαθέσιμα δεδομένα. 

(20) Η οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, τροποποίησε 

την  οδηγία 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης. Η οδηγία 

2003/87/ΕΚ περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τη χρήση των εσόδων από 

πλειστηριασμούς, την υποβολή εκθέσεων για τη χρήση από τα κράτη μέλη των εσόδων 

από πλειστηριασμούς και τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 3δ της εν 

λόγω οδηγίας. Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με την οδηγία 2009/29/ΕΚ, η οδηγία 

2003/87/ΕΚ περιλαμβάνει επίσης διατάξεις όσον αφορά τη χρήση των εσόδων από 

πλειστηριασμούς και αναφέρει ότι το 50% τουλάχιστον των εσόδων αυτών θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για τους σκοπούς μίας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Η διαφάνεια στη 

χρήση των εσόδων από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων βάσει της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ είναι απαραίτητη για την υποστήριξη των δεσμεύσεων της Ένωσης ▌. 

                                                 
1 ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3. 
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(21) Η UNFCCC δεσμεύει την Ένωση και τα κράτη μέλη της να συντάσσουν, να 

επικαιροποιούν τακτικά, να δημοσιεύουν και να υποβάλλουν στη διάσκεψη των μερών 

εθνικές ανακοινώσεις και εκθέσεις διετίας, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές, τις 

μεθοδολογίες και τους μορφότυπους που συμφωνήθηκαν από τη διάσκεψη των μερών. Η 

απόφαση 1/CP.16 περιέχει έκκληση για τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων σχετικά με 

τους στόχους μετριασμού και την παροχή οικονομικής και τεχνολογικής στήριξης καθώς 

και στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στα συμβαλλόμενα μέρη που είναι 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

(22) Η απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ μετέτρεψε τον σημερινό ετήσιο κύκλο υποβολής εκθέσεων 

σε ετήσιο κύκλο δέσμευσης, που προβλέπει τη διεξοδική εξέταση των απογραφών των 

αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών σε χρονικά πλαίσια συντομότερα από τα 

προβλεπόμενα σήμερα για την εξέταση της απογραφής στο πλαίσιο της UNFCCC, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση της ευελιξίας και η εφαρμογή διορθωτικών 

μέτρων στο τέλος κάθε σχετικού έτους, εφόσον απαιτείται. Είναι αναγκαίο να 

δημιουργηθεί μια διαδικασία για την εξέταση σε ενωσιακό επίπεδο των απογραφών των 

αερίων θερμοκηπίου που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η 

συμμόρφωση με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ αξιολογείται κατά τρόπο αξιόπιστο, 

συνεπή, διαφανή και έγκαιρο. 



- 13 - 

(23) Διάφορα τεχνικά στοιχεία τα οποία συνδέονται με την υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες αποτελούν σήμερα 

αντικείμενο συζητήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας της UNFCCC, όπως τα ΔΥΠ, τα 

καλυπτόμενα από τις εκθέσεις αέρια θερμοκηπίου και οι μεθοδολογικές κατευθύνσεις της 

IPCC που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των εθνικών απογραφών αερίων 

θερμοκηπίου. Το επίπεδο και οι τάσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ενδέχεται να 

μεταβληθούν με την αναθεώρηση αυτών των μεθοδολογικών στοιχείων στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της UNFCCC και τον επανυπολογισμό των χρονοσειρών εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου που θα ακολουθήσει. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τις εν λόγω 

εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και, εφόσον είναι αναγκαίο, να προτείνει την τροποποίηση  

του παρόντος κανονισμού ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια με τις μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας UNFCCC. 

(24) Σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της UNFCCC για την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τα αέρια θερμοκηπίου, ο υπολογισμός και η υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με τις εκπομπές μεθανίου στηρίζεται σε δυναμικά υπερθέρμανσης του πλανήτη 

που βασίζονται σε χρονικό ορίζοντα 100 ετών. Δεδομένου του υψηλού δυναμικού 

υπερθέρμανσης του πλανήτη και του σχετικά περιορισμένου ατμοσφαιρικού κύκλου 

ζωής του μεθανίου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τις επιπτώσεις που θα έχει για 

τις πολιτικές και τα μέτρα το ενδεχόμενο έγκρισης εικοσαετούς ορίζοντα για το 

μεθάνιο. 
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(25) Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 

2011 σχετικά με μια συνολική προσέγγιση στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων πλην 

του CO2  που αφορούν το κλίμα και αφού συμφωνηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC να 

χρησιμοποιηθούν οι συμφωνηθείσες και δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές της 

IPCC σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων με αντικείμενο τις 

εκπομπές αιθάλης, η Επιτροπή οφείλει να αναλύσει τις συνέπειες στις πολιτικές και τα 

μέτρα και, αν κριθεί σκόπιμο, να τροποποιήσει το παράρτημα Ι του παρόντος 

κανονισμού. 

(26) Η εκτίμηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να διενεργείται 

χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους για όλες τις χρονοσειρές που αποτελούν αντικείμενο 

εκθέσεων. Τα υποκείμενα δεδομένα δραστηριότητας και οι συντελεστές εκπομπών θα 

πρέπει να συγκεντρώνονται και να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο συνεπή, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι μεταβολές στις τάσεις των εκπομπών δεν προκύπτουν από αλλαγή 

των μεθόδων υπολογισμού ή των παραδοχών. Οι επανυπολογισμοί των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες κατευθυντήριες 

γραμμές και με σκοπό τη βελτίωση της συνέπειας, της ακρίβειας και της πληρότητας των 

υποβαλλόμενων χρονοσειρών, καθώς και την εφαρμογή λεπτομερέστερων μεθόδων. Σε 

περίπτωση αλλαγής της μεθοδολογίας ή του τρόπου συγκέντρωσης των υποκείμενων 

δεδομένων δραστηριότητας και συντελεστών εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υπολογίζουν εκ νέου τις απογραφές για τις υποβληθείσες χρονοσειρές και να αξιολογούν 

την ανάγκη επανυπολογισμού με βάση τους λόγους που αναφέρονται στις συμφωνηθείσες 

κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως όσον αφορά τις βασικές κατηγορίες. Ο παρών κανονισμός 

θα πρέπει να ορίζει εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα 

αποτελέσματα αυτών των επανυπολογισμών όταν καθορίζονται τα ετήσια δικαιώματα 

εκπομπής. 
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(27) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν επιπτώσεις στο κλίμα του πλανήτη μέσω της CO2, καθώς 

επίσης και μέσω άλλων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών οξειδίων του 

αζώτου και μηχανισμών αύξησης των θυσάνων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ταχύτατα 

αναπτυσσόμενες επιστημονικές γνώσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτές, είναι σκόπιμο 

να διενεργείται τακτικά στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού επικαιροποιημένη 

εκτίμηση των επιπτώσεων των αερομεταφορών στο παγκόσμιο κλίμα που δεν σχετίζονται 

με το CO2. Η μοντελοποίηση που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 

προσαρμόζεται στην επιστημονική πρόοδο. Αφού αξιολογήσει τις εν λόγω επιπτώσεις, η 

Επιτροπή οφείλει να εξετάζει επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπισή τους. 

(28) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην υποστήριξη της αειφόρου 

ανάπτυξης και τη συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της 

κατάστασης του περιβάλλοντος της Ευρώπης, παρέχοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες, 

στους δημόσιους φορείς και στο κοινό επίκαιρες, στοχευμένες, πρόσφορες και αξιόπιστες 

πληροφορίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να συνδράμει την 

Επιτροπή, στο μέτρο του αναγκαίου, στην εκτέλεση των εργασιών παρακολούθησης και 

υποβολής εκθέσεων, ιδίως στο πλαίσιο του ενωσιακού συστήματος απογραφής και του 

ενωσιακού συστήματος πολιτικών, μέτρων και  προβλέψεων, αφενός με τη διενέργεια της 

ετήσιας εξέτασης από εμπειρογνώμονες των απογραφών των κρατών μελών, την 

αξιολόγηση της προόδου προς την τήρηση των δεσμεύσεων της Ένωσης για μείωση των 

εκπομπών, την διατήρηση της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή σχετικά με τις επιπτώσεις, την τρωτότητα και την προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος, και αφετέρου με τη γνωστοποίηση στο κοινό αξιόπιστων 

πληροφοριών για το κλίμα. 

(29) Όλες οι απαιτήσεις  παροχής πληροφοριών και δεδομένων βάσει του παρόντος 

κανονισμού θα πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες της Ένωσης σχετικά με την 

προστασία των δεδομένων και του εμπορικού απορρήτου. 

(30) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μελλοντική διατύπωση και αξιολόγηση 

της ενωσιακής πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος. 
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(31) Για λόγους διασφάλισης της συνέπειας, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την 

εφαρμογή των απαιτήσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων βάσει του παρόντος 

κανονισμού και τις μελλοντικές εξελίξεις στο πλαίσιο της UNFCCC και του πρωτοκόλλου 

του Κιότο. Στο πλαίσιο αυτό ▌, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, αν κριθεί σκόπιμο, 

νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

(32) Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή του άρθρου 5 

παράγραφος 4, του άρθρου 7 παράγραφοι 7 και 8, του άρθρου 8 παράγραφος 2, του 

άρθρου 12 παράγραφος 3, του άρθρου 17 παράγραφος 4 και του άρθρου 19 παράγραφοι 

5 και 6 του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 

στην Επιτροπή. Εξαιρουμένου του άρθρου 19 παράγραφος 6, οι αρμοδιότητες αυτές θα 

πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 

κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της 

άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1. 

                                                 
1 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
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(33) Προκειμένου να θεσπιστούν εναρμονισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με 

την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών 

συναφών με την πολιτική για την αλλαγή του κλίματος, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την 

αναθεώρηση του παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, 

σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της UNFCCC και του 

πρωτοκόλλου του Κιότο, σε ό,τι αφορά μεταβολές στα δυναμικά υπερθέρμανσης του 

πλανήτη και στις διεθνώς συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές για τις απογραφές, 

καθώς και σε ό,τι αφορά τις ουσιαστικές απαιτήσεις του ενωσιακού συστήματος 

απογραφής και τη δημιουργία του ενωσιακού μητρώου. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να 

προβαίνει η Επιτροπή σε διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών 

εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 

Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατά τον δέοντα τρόπο διαβίβαση των 

συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

(34) Δεδομένου ότι οι στόχοι  του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία ενός 

μηχανισμού  παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν 

την αλλαγή του κλίματος, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και 

μπορούν συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθούν 

καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή 

της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία προς την επίτευξη των στόχων αυτών, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
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Κεφάλαιο I 

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμό για: 

α) την εξασφάλιση της έγκαιρης υποβολής, της διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της 

συγκρισιμότητας και της πληρότητας των εκθέσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της 

προς τη γραμματεία της UNFCCC· 

β) την υποβολή και την εξακρίβωση πληροφοριών σχετικά με τις δεσμεύσεις της Ένωσης και 

των κρατών μελών της που αναλήφθηκαν δυνάμει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του 

Κιότο, καθώς και των αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο αυτό, και την αξιολόγηση της 

προόδου όσον αφορά την τήρηση των εν λόγω δεσμεύσεων· 

γ) την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά όλες τις ανθρωπογενείς 

εκπομπές από πηγές και την απορρόφηση από καταβόθρες αερίων του θερμοκηπίου που δεν 

ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα 

του όζοντος στα κράτη μέλη· 

δ) την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, την εξέταση και την εξακρίβωση όσον αφορά 

τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλες πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 6 της 

απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ· 

▌ 
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ε) ▌ την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον πλειστηριασμό 

δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 3δ παράγραφος 1 ή 2 ή του άρθρου 10 παράγραφος 1 της 

οδηγίας 2003/87/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3δ παράγραφος 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 

της εν λόγω οδηγίας· 

στ) την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνουν 

τα κράτη μέλη για να προσαρμοστούν στις αναπόφευκτες συνέπειες της αλλαγής του 

κλίματος κατά αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος τρόπο· 

ζ) την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους βάσει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ. 

▌ 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:  

α) στην υποβολή εκθέσεων με θέμα τις στρατηγικές της Ένωσης και των κρατών μελών της για 

ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην ενδεχόμενη επικαιροποίησή 

τους σύμφωνα με την απόφαση 1/CP.16· 

β) στις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι  του παρόντος 

κανονισμού από τομείς και πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες που καλύπτονται 

από τις απογραφές αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 

UNFCCC στην επικράτεια των κρατών μελών· 

γ) στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 

παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ· 



- 20 - 

▌ 

δ) στις επιπτώσεις στο κλίμα των εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές εκτός του CO2· 

ε) στις προβλέψεις της Ένωσης και των κρατών μελών της όσον αφορά τις ανθρωπογενείς ▌ 

εκπομπές από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες αερίων του θερμοκηπίου που δεν 

ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, καθώς και στις σχετικές πολιτικές και μέτρα 

των κρατών μελών· 

στ) στη συνολική ▌ οικονομική και τεχνολογική στήριξη προς αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις στο πλαίσιο της UNFCCC· 

ζ) στη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 3δ 

παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ· 

η) στις δράσεις των κρατών μελών για προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. 
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Άρθρο 3 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

1) «δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη» ή «ΔΥΠ»ενός αερίου: η συνολική συμβολή στην 

αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη της εκπομπής μίας μονάδας του εν λόγω αερίου σε 

σχέση με την εκπομπή μίας μονάδας του αερίου αναφοράς, δηλ. του CO2, στο οποίο 

αποδίδεται η τιμή 1· 

2) «εθνικό σύστημα απογραφής»: σύστημα θεσμικών, νομικών και διαδικαστικών 

ρυθμίσεων, το οποίο θεσπίζεται σε ένα κράτος μέλος για την εκτίμηση των ανθρωπογενών 

εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου 

που δεν διέπονται  από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και για την υποβολή και την 

αρχειοθέτηση πληροφοριών απογραφής σύμφωνα με την απόφαση 19/CMP.1 ή άλλες 

συναφείς αποφάσεις της UNFCCC ή φορέων του πρωτοκόλλου του Κιότο· 

3) «αρμόδιες αρχές απογραφής»: αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο κατάρτισης της 

απογραφής των αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο εθνικού συστήματος απογραφής· 

4) «διασφάλιση ποιότητας»: σχεδιασμένο σύστημα διαδικασιών εξέτασης, στόχος του οποίου 

είναι να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι στόχοι ποιότητας των δεδομένων και ότι 

υποβάλλονται οι βέλτιστες δυνατές εκτιμήσεις και πληροφορίες με σκοπό την υποστήριξη 

της αποτελεσματικότητας του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου και τη συνδρομή προς τα 

κράτη μέλη· 
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5) «ποιοτικός έλεγχος»: σύστημα συνήθων τεχνικών δραστηριοτήτων για τη μέτρηση και τον 

έλεγχο της ποιότητας των πληροφοριών και των εκτιμήσεων που καταρτίζονται, με σκοπό 

την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της ακρίβειας και της πληρότητας των δεδομένων, τον 

εντοπισμό και την αντιμετώπιση σφαλμάτων και παραλείψεων, την τεκμηρίωση και την 

αρχειοθέτηση των δεδομένων και άλλου υλικού που χρησιμοποιείται και την καταγραφή 

όλων των δραστηριοτήτων διασφάλισης ποιότητας· 

6) «δείκτης»: ποσοτικός ή ποιοτικός παράγοντας ή μεταβλητή που συμβάλλει στην καλύτερη 

κατανόηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων, καθώς 

και τις τάσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· 

7) «καταλογισμένη ποσοτική μονάδα» ή «AAU»: μονάδα που έχει εγγραφεί δυνάμει των 

συναφών διατάξεων του παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1 της διάσκεψης των 

μερών της UNFCCC που επέχει θέση συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο 

(«απόφαση 13/CMP.1») ή σύμφωνα με άλλες συναφείς αποφάσεις της UNFCCC ή 

φορέων του πρωτοκόλλου του Κιότο· 

8) «μονάδα απορρόφησης» ή «RMU»: μονάδα που έχει εγγραφεί δυνάμει των συναφών 

διατάξεων του παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1 ή άλλων συναφών αποφάσεων των 

οργάνων της UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο· 

9) «μονάδα μείωσης εκπομπών» ή «ERU»: μονάδα που έχει εγγραφεί δυνάμει των συναφών 

διατάξεων του παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1 ή σύμφωνα με άλλες συναφείς 

αποφάσεις της UNFCCC ή φορέων του πρωτοκόλλου του Κιότο· 
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10) «πιστοποιημένη μείωση εκπομπής» ή «CER»: μονάδα που έχει εγγραφεί σύμφωνα με το 

άρθρο 12 του πρωτοκόλλου του Κιότο και τις απαιτήσεις του, καθώς και με τις συναφείς 

διατάξεις του παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1 ή σύμφωνα με άλλες συναφείς 

αποφάσεις της UNFCCC ή φορέων του πρωτοκόλλου του Κιότο· 

11) «προσωρινή πιστοποιημένη μείωση εκπομπής» ή «tCER»: μονάδα που έχει εγγραφεί 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του πρωτοκόλλου του Κιότο και τις απαιτήσεις του, καθώς 

και με τις συναφείς διατάξεις του παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1 ή σύμφωνα 

με άλλες συναφείς αποφάσεις της UNFCCC ή φορέων του πρωτοκόλλου του Κιότο, δηλ. 

πιστωτικά μόρια που εκχωρούνται για μακροπρόθεσμες απορροφήσεις των εκπομπών 

που έχουν πιστοποιηθεί για έργο δάσωσης ή αναδάσωσης του μηχανισμού καθαρής 

ανάπτυξης (CDM), που θα αντικατασταθεί κατά τη λήξη στο τέλος της δεύτερης 

περιόδου δεσμεύσεων· 

12) «μακροπρόθεσμη πιστοποιημένη μείωση εκπομπών» ή «lCER»: μονάδα που έχει 

εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του πρωτοκόλλου του Κιότο και τις απαιτήσεις του, 

καθώς και με τις συναφείς διατάξεις του παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1 ή 

σύμφωνα με άλλες συναφείς αποφάσεις της UNFCCC ή φορέων του πρωτοκόλλου του 

Κιότο, δηλ. πιστωτικά μόρια που εκχωρούνται για μακροπρόθεσμες απορροφήσεις των 

εκπομπών που έχουν πιστοποιηθεί για έργο αναδάσωσης ή δάσωσης  CDM , που θα 

αντικατασταθούν  κατά τη λήξη στο τέλος της περιόδου πίστωσης ή σε περίπτωση 

διόρθωσης της διαφύλαξης ή μη υποβολής της έκθεσης πιστοποίησης· 

13) «εθνικό μητρώο»: μητρώο υπό τη μορφή τυποποιημένης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, 

η οποία περιλαμβάνει δεδομένα που αφορούν την εγγραφή, την κατοχή, τη μεταβίβαση, 

την απόκτηση, την ακύρωση ▌, την απόσυρση, τη μεταφορά, την αντικατάσταση ή τη 

μεταβολή της ημερομηνίας λήξης, εφόσον ενδείκνυται, των AAU, RMU, ERU, CER, 

tCER και lCER, ▌· 
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14) «πολιτικές και μέτρα»: όλα ▌ τα μέσα που αποβλέπουν στην υλοποίηση των δεσμεύσεων 

βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της UNFCCC, τα οποία μπορεί να 

περιλαμβάνουν εκείνα που δεν έχουν ως πρωταρχικό στόχο τον περιορισμό και τη μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· 

15) « ▌ σύστημα πολιτικών και μέτρων και προβλέψεων»: σύστημα θεσμικών, νομικών και 

διαδικαστικών ρυθμίσεων, το οποίο θεσπίζεται ▌ για την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά 

τις πολιτικές ▌και τα μέτρα και ▌ τις προβλέψεις σχετικά με τις ανθρωπογενείς ▌ 

εκπομπές από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες αερίων του θερμοκηπίου που 

δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

παρόντος κανονισμού· 

16) «εκ των προτέρων εκτίμηση πολιτικών και μέτρων»: αξιολόγηση των προβλεπόμενων 

μελλοντικών αποτελεσμάτων πολιτικής ή μέτρου· 

17) «εκ των υστέρων εκτίμηση πολιτικών και μέτρων»: αξιολόγηση των παρελθόντων 

αποτελεσμάτων πολιτικής ή μέτρου· 

18) «προβλέψεις χωρίς μέτρα»: προβλέψεις για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες, στις οποίες δεν 

λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα όλων των πολιτικών και των μέτρων που έχουν 

προγραμματιστεί, θεσπιστεί ή τεθεί σε εφαρμογή μετά το έτος που επιλέγεται ως αφετηρία 

της συγκεκριμένης πρόβλεψης· 

19) «προβλέψεις με μέτρα»: προβλέψεις για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα 

αποτελέσματα, ως προς τις μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, των πολιτικών 

και των μέτρων που έχουν θεσπιστεί και τεθεί σε εφαρμογή· 
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20) «προβλέψεις με πρόσθετα μέτρα»: προβλέψεις για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες, οι οποίες περιλαμβάνουν 

τα αποτελέσματα, ως προς τις μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, των 

πολιτικών και των μέτρων που έχουν θεσπιστεί και τεθεί σε εφαρμογή για τον μετριασμό 

της αλλαγής του κλίματος, καθώς και των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων προς 

το σκοπό αυτό· 

21) «ανάλυση ευαισθησίας»: διερεύνηση ενός αλγόριθμου μοντέλου ή μιας παραδοχής με 

σκοπό τον ποσοτικό προσδιορισμό της ευαισθησίας ή της σταθερότητας των δεδομένων 

που προκύπτουν από το μοντέλο σε σχέση με τις μεταβολές των εισαγόμενων δεδομένων ή 

των βασικών παραδοχών. Η ανάλυση διενεργείται με μεταβολή των εισαγόμενων τιμών ή 

των εξισώσεων του μοντέλου και παρατήρηση της αντίστοιχης μεταβολής των 

αποτελεσμάτων του· 

22) «στήριξη σχετική με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής»: στήριξη για 

δραστηριότητες σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη του 

στόχου σταθεροποίησης των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου σε 

επίπεδα που να αποτρέπουν επικίνδυνες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο κλιματικό 

σύστημα·  

23) «στήριξη σχετική με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»: στήριξη για 

δραστηριότητες σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες προορίζονται να μειώσουν την 

ευπάθεια των ανθρώπινων ή φυσικών συστημάτων στις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής και στους σχετικούς με το κλίμα κινδύνους, διατηρώντας ή αυξάνοντας την 

προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα των αναπτυσσόμενων χωρών· 
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24) «τεχνικές διορθώσεις»: προσαρμογές των εκτιμήσεων της εθνικής απογραφής αερίων 

θερμοκηπίου, οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο της εξέτασης δυνάμει του άρθρου 19, όταν τα 

υποβληθέντα δεδομένα απογραφής δεν είναι πλήρη ή έχουν συγκεντρωθεί κατά τρόπο μη 

σύμφωνο προς τους σχετικούς διεθνείς ή ενωσιακούς κανόνες ή κατευθυντήριες γραμμές, 

και οι οποίες προορίζονται να αντικαταστήσουν τις εκτιμήσεις που υποβλήθηκαν αρχικά· 

25) «επανυπολογισμοί», σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNFCCC για την 

υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ετήσιες απογραφές: διαδικασία για την επανεκτίμηση 

των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές και των απορροφήσεων από 

καταβόθρες που περιλαμβάνονται σε απογραφές οι οποίες υποβλήθηκαν προγενέστερα, ως 

συνέπεια μεταβολών στις μεθοδολογίες, μεταβολών στον τρόπο προσδιορισμού και 

χρησιμοποίησης των συντελεστών εκπομπών και των δεδομένων δραστηριότητας ή της 

ένταξης νέων κατηγοριών πηγών και καταβοθρών ή της ένταξης νέων αερίων ή 

μεταβολών στο ΔΥΠ των αερίων θερμοκηπίου. 
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Κεφάλαιο 2 

Στρατηγικές ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

Άρθρο 4 

Στρατηγικές ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, προετοιμάζουν τις οικείες 

στρατηγικές ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με όλες 

τις διατάξεις υποβολής εκθέσεων που έχουν συμφωνηθεί διεθνώς στο πλαίσιο της 

διαδικασίας UNFCCC, ώστε να συμβάλουν: 

α) στη διαφανή και ακριβή παρακολούθηση της συντελούμενης και προβλεπόμενης 

προόδου των κρατών μελών, συμπεριλαμβανόμενης της συμβολής των ενωσιακών 

μέτρων, όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών 

μελών βάσει της UNFCCC για περιορισμό ή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου· 

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών για μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου δυνάμει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και επίτευξη 

μακροπρόθεσμων μειώσεων των εκπομπών και ενίσχυσης των απορροφήσεων από 

καταβόθρες σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της Ένωσης ▌, στο 

πλαίσιο των αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC μειώσεων από τις ανεπτυγμένες 

χώρες ως ομάδα, για μείωση των εκπομπών από 80 έως 95% έως το 2050 σε 

σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 με αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο. 

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πορεία εφαρμογής 

των στρατηγικών τους για ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι 

την ...* ή, ενδεχομένως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε διεθνώς στο 

πλαίσιο της διαδικασίας UNFCCC. 

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν αμέσως τις οικείες στρατηγικές ανάπτυξης 

με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τις ενδεχόμενες επικαιροποιήσεις τους. 

                                                 
*  ΕΕ: παρακαλούμε εισάγετε την ημερομηνία: 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 
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Κεφάλαιο 3 

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ιστορικές εκπομπές και απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου 

Άρθρο 5 

Εθνικά συστήματα απογραφής 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, διαχειρίζονται και επιδιώκουν να βελτιώνουν συνεχώς τα 

εθνικά συστήματα απογραφής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της UNFCCC για τα εθνικά 

συστήματα, για την εκτίμηση των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές καθώς και των 

απορροφήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού και για την εξασφάλιση της έγκαιρης κατάρτισης, 

της διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της συγκρισιμότητας και της πληρότητας 

των απογραφών τους για τα αέρια θερμοκηπίου. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικείες αρμόδιες αρχές απογραφής έχουν πρόσβαση▌: 

α) στα δεδομένα και τις μεθόδους που αποτελούν αντικείμενο έκθεσης όσον αφορά τις 

δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, με σκοπό την 

κατάρτιση των εθνικών απογραφών αερίων θερμοκηπίου και με σκοπό την 

εξασφάλιση της συνέπειας των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δηλώνονται στο 

πλαίσιο του ενωσιακού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής και στις 

εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου ▌· 

β) κατά περίπτωση, στα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω των συστημάτων 

υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα φθοριούχα αέρια στους διάφορους τομείς, τα 

οποία δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 842/2006, με σκοπό την κατάρτιση των εθνικών απογραφών αερίων 

θερμοκηπίου· 

γ) κατά περίπτωση, στις εκπομπές, τα υποκείμενα δεδομένα και τις μεθοδολογίες που 

αποτελούν αντικείμενο εκθέσεων των βιομηχανικών μονάδων βάσει του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 166/2006, με σκοπό την κατάρτιση των εθνικών απογραφών αερίων 

θερμοκηπίου· 

δ) στα δεδομένα τα οποία υποβάλλονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008. 
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3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικείες αρμόδιες αρχές απογραφής, όπου κρίνεται 

σκόπιμο:  

α) χρησιμοποιούν τα ▌ συστήματα υποβολής εκθέσεων που δημιουργήθηκαν σύμφωνα 

με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για τη βελτίωση 

των εκτιμήσεων σχετικά με τα φθοριούχα αέρια στις εθνικές απογραφές αερίων 

θερμοκηπίου·  

β) είναι σε θέση να διενεργήσουν τους ετήσιους ελέγχους συνέπειας που αναφέρονται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία ιβ) και ιγ). 

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με σκοπό να θεσπίσει κανόνες σχετικά με τη 

δομή, τον μορφότυπο και τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων που αφορούν τα 

εθνικά συστήματα απογραφής των κρατών μελών και τις απαιτήσεις όσον αφορά τη 

θέσπιση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των εθνικών συστημάτων απογραφής των 

αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις που έχουν 

λάβει τα όργανα της UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφωνίες που 

πηγάζουν από αυτές ή τις διαδέχονται. Η  εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη 

διαδικασία εξέτασης του άρθρου 26 παράγραφος 2. 
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Άρθρο 6 

Ενωσιακό σύστημα απογραφής 

1. Θεσπίζεται ενωσιακό σύστημα απογραφής το οποίο εξασφαλίζει την έγκαιρη υποβολή, τη 

διαφάνεια, την ακρίβεια, τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και την πληρότητα των εθνικών 

απογραφών έναντι της ενωσιακής απογραφής αερίων θερμοκηπίου. Η Επιτροπή 

διαχειρίζεται, διατηρεί και επιδιώκει να βελτιώνει συνεχώς το εν λόγω σύστημα, το οποίο 

περιλαμβάνει: 

α) πρόγραμμα διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει τον 

καθορισμό ποιοτικών στόχων και την κατάρτιση σχεδίου διασφάλισης και ελέγχου 

της ποιότητας της απογραφής. Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη στην εφαρμογή 

των οικείων προγραμμάτων διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας· 

β) διαδικασία για την εκτίμηση, σε διαβούλευση με το οικείο κράτος μέλος, των 

δεδομένων που λείπουν από την εθνική απογραφή του· 

γ) τις επανεξετάσεις των απογραφών των αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών που 

αναφέρονται στο άρθρο 19. 

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 

με το άρθρο 25 σχετικά με τις ουσιαστικές απαιτήσεις του ενωσιακού συστήματος 

απογραφής για την τήρηση των υποχρεώσεων σύμφωνα με την απόφαση 19/CM.1. Η 

Επιτροπή δεν εκδίδει διατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η συμμόρφωση με τις 

οποίες είναι επαχθέστερη για τα κράτη μέλη απ’ ό,τι προβλέπεται σύμφωνα με πράξεις 

που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 3 παράγραφος 3 και 4 παράγραφος 2 της 

απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ. 
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Άρθρο 7 

Απογραφές των αερίων θερμοκηπίου 

1. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Ιανουαρίου 

κάθε έτους («έτος Χ»): 

α) τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται 

στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού και τις ανθρωπογενείς εκπομπές των 

αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης 

αριθ. 406/2009/ΕΚ για το έτος X-2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής 

εκθέσεων της UNFCCC. Με την επιφύλαξη της υποβολής εκθέσεων για τα αέρια 

θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, οι 

εκπομπές CO2 από την κατηγορία πηγών «1.A.3.A πολιτική αεροπορία» της IPCC 

θεωρούνται μηδενικές για τους σκοπούς του άρθρου 3 και του άρθρου 7 παράγραφος 

1 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ· 

β) τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της UNFCCC για τις 

οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO), διοξειδίου του 

θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx) και πτητικών οργανικών ενώσεων, που 

συνάδουν με τα δεδομένα τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί, βάσει του άρθρου 7 της 

οδηγίας 2001/81/ΕΚ και της Σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής των 

Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη για τη Διασυνοριακή Ρύπανση σε Μεγάλες 

Αποστάσεις για το έτος X-2·  

γ) τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις 

απορροφήσεις CO2 από καταβόθρες λόγω των χρήσεων γης, της αλλαγής των 

χρήσεων γης και της δασοκομίας (LULUCF), για το έτος X-2, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της UNFCCC· 
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δ) τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις 

απορροφήσεις CO2 από καταβόθρες λόγω των δραστηριοτήτων LULUCF δυνάμει 

της απόφασης αριθ. .../2013/ΕΕ* και του πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς και τις 

πληροφορίες σχετικά με τη λογιστική παρακολούθηση των εκπομπών και των 

απορροφήσεων λόγω των δραστηριοτήτων LULUCF, σύμφωνα με την απόφαση 

αριθ. .../2013/ΕΕ* και το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 του πρωτοκόλλου του Κιότο, 

καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, για τα έτη μεταξύ του 2008 ή άλλων ετών 

εφαρμογής και του έτους X-2. Εάν τα κράτη μέλη ▌ προσμετρούν τη διαχείριση 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων, τη διαχείριση βοσκοτόπων ▌, την αναβλάστηση ή την 

αποστράγγιση και επανύγρανση υγροτόπων, υποβάλλουν επιπλέον έκθεση για τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες 

όσον αφορά κάθε σχετική δραστηριότητα για το σχετικό βασικό έτος αναφοράς ή 

για την περίοδο που προσδιορίζεται στο παράρτημα VI της απόφασης αριθ. 

.../2013/ΕΕ* και στο παράρτημα της απόφασης 13/CMP.1 . Κατά τη συμμόρφωσή 

τους με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του παρόντος σημείου, και 

ιδίως όταν υποβάλλουν πληροφορίες όσον αφορά τις εκπομπές και τις 

απορροφήσεις που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής οι 

οποίες ορίζονται στην απόφαση αριθ. .../2013/ΕΕ*, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 

πληροφορίες λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις οδηγίες καλής πρακτικής της IPCC 

για τις LULUCF· 

ε) τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) για τα έτη 

μεταξύ του σχετικού βασικού έτους ή της περιόδου και του έτους X-3, 

διευκρινίζοντας τους λόγους των αλλαγών αυτών· 

στ) πληροφορίες για τους δείκτες, όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, για το έτος 

X-2· 

ζ) πληροφορίες από το εθνικό τους μητρώο όσον αφορά την εγγραφή, την απόκτηση, 

την κατοχή, τη μεταβίβαση, την ακύρωση, την απόσυρση και τη μεταφορά σε 

επόμενη περίοδο AAU, RMU, ERU, ▌ CER, tCER και lCER και για το έτος X-1· 

                                                 
*  ΕΕ: παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό της απόφασης από το έγγραφο 2012/0042 (COD) - 

PE-CONS 2/13. 
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η) συνοπτικές πληροφορίες για τις μεταβιβάσεις που συνήφθησαν δυνάμει του 

άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, για το έτος X-1· 

θ) πληροφορίες για τη χρήση της κοινής εφαρμογής, του μηχανισμού καθαρής 

ανάπτυξης και της διεθνούς εμπορίας εκπομπών, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 12 και 17 

του πρωτοκόλλου του Κιότο, ή κάθε άλλου ευέλικτου μηχανισμού που προβλέπεται 

σε άλλες πράξεις οι οποίες εκδόθηκαν από τη διάσκεψη των μερών της UNFCCC ή 

τη διάσκεψη των μερών της UNFCCC που επέχει θέση συνόδου των μερών του 

πρωτοκόλλου του Κιότο, για την ανταπόκριση στις ποσοτικοποιημένες δεσμεύσεις 

τους όσον αφορά τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών δυνάμει του άρθρου 2 

της απόφασης αριθ. 2002/358/ΕΚ και του πρωτοκόλλου του Κιότο ή οποιασδήποτε 

μελλοντικής δέσμευσης στο πλαίσιο της UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο, 

για το έτος X-2· 

ι) πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν λάβει για τη βελτίωση των εκτιμήσεων της 

απογραφής, ιδίως στους τομείς της απογραφής οι οποίοι αποτέλεσαν αντικείμενο 

προσαρμογών ή συστάσεων κατόπιν εξέτασης από εμπειρογνώμονες· 

ια) την πραγματική ή εκτιμώμενη κατανομή των ελεγμένων εκπομπών για τις οποίες 

υποβλήθηκαν δεδομένα από τις εγκαταστάσεις και τους φορείς εκμετάλλευσης βάσει 

της οδηγίας 2003/87/ΕΚ μεταξύ των κατηγοριών πηγών της εθνικής απογραφής 

αερίων θερμοκηπίου, εφόσον είναι δυνατόν, και την αναλογία των ελεγμένων αυτών 

εκπομπών προς τις συνολικές δηλωθείσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στις εν 

λόγω κατηγορίες πηγών, για το έτος X-2· 
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ιβ) εφόσον έχει σημασία, τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν για να 

διαπιστωθεί η συνέπεια των εκπομπών που δηλώθηκαν στο πλαίσιο των απογραφών 

αερίων θερμοκηπίου, για το έτος X-2, με τις ελεγμένες εκπομπές που αποτέλεσαν 

αντικείμενο έκθεσης δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ· 

▌ 

ιγ) εφόσον έχει σημασία, τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν για να 

διαπιστωθεί η συνέπεια των ▌ δεδομένων ▌ που χρησιμοποιήθηκαν για να 

υπολογιστούν οι εκπομπές στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις απογραφές αερίων 

θερμοκηπίου, για το έτος X-2, με:  

i) τα δεδομένα ▌ που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των απογραφών 

ατμοσφαιρικών ρύπων δυνάμει της οδηγίας 2001/81/ΕΚ· 

ii) τα δεδομένα που αποτέλεσαν αντικείμενο έκθεσης δυνάμει του άρθρου 6 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006· 

iii) τα ενεργειακά δεδομένα που αποτέλεσαν αντικείμενο έκθεσης δυνάμει του 

άρθρου 4 και του παραρτήματος Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008· 

ιδ) περιγραφή των ▌ τροποποιήσεων του εθνικού τους συστήματος απογραφής· 

ιε) περιγραφή των ▌ τροποποιήσεων του εθνικού μητρώου· 

ιστ) ▌ πληροφορίες για τα σχέδια διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας τους, γενική 

αξιολόγηση αβεβαιότητας, γενική αξιολόγηση πληρότητας, καθώς και, αν είναι 

διαθέσιμα, άλλα στοιχεία της έκθεσης για την εθνική απογραφή αερίων 

θερμοκηπίου τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της έκθεσης με θέμα 

την ενωσιακή απογραφή αερίων θερμοκηπίου. 
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Κατά το πρώτο έτος υποβολής εκθέσεων βάσει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 

ενημερώνουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση του άρθρου 3 

παράγραφοι 4 και 5 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ. 

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα προκαταρκτικά στοιχεία έως τις 

15 Ιανουαρίου και τα τελικά στοιχεία έως τις 15 Μαρτίου του δεύτερου έτους μετά το 

τέλος κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται στο παράρτημα Ι της απόφασης αριθ. 

.../2013/ΕΕ*, όπως καταρτίζονται  για τους οικείους λογαριασμούς LULUCF για την εν 

λόγω λογιστική περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 της εν λόγω απόφασης. 

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, πλήρη και 

επικαιροποιημένη έκθεση εθνικής απογραφής. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει όλες τις 

πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1  και τις τυχόν μεταγενέστερες 

επικαιροποιήσεις των πληροφοριών αυτών. 

4. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στη γραμματεία της UNFCCC έως τις 15 Απριλίου κάθε 

έτους εθνικές απογραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες που ▌ διαβιβάζονται 

στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3. 

5. Η Επιτροπή εκπονεί κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ενωσιακή απογραφή 

των αερίων θερμοκηπίου, καθώς και έκθεση για την ενωσιακή απογραφή των αερίων 

θερμοκηπίου, τις οποίες υποβάλλει στη γραμματεία της UNFCCC έως τις 15 Απριλίου 

κάθε έτους. 

                                                 
*  ΕΕ: παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό της απόφασης από το έγγραφο 2012/0042 (COD) - PE-

CONS 2/13. 
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6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 

το άρθρο 25 του παρόντος κανονισμού ώστε: 

α) να προσθέτει ή να διαγράφει ουσίες από τον κατάλογο των αερίων θερμοκηπίου που 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού ή να προσθέτει, να 

διαγράφει ή να τροποποιεί δείκτες στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού 

σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που εκδίδουν τα όργανα της UNFCCC ή  του 

πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφωνίες που θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή 

θα τις διαδεχθούν· 

▌ 

β) να λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στα ΔΥΠ και στις διεθνώς συμφωνηθείσες 

κατευθυντήριες γραμμές για τις απογραφές σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που 

εκδίδουν τα όργανα της UNFCCC ή  του πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφωνίες 

που θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή θα τις διαδεχθούν. 
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7. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις δια των οποίων καθορίζεται η δομή, ο 

μορφότυπος και η διαδικασία για την υποβολή εκθέσεων εκ μέρους των κρατών μελών 

με θέμα τις απογραφές των αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της παραγράφου 1 και 

σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που εκδίδουν τα όργανα της UNFCCC και του 

πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφωνίες που θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή θα τις 

διαδεχθούν. Στις εκτελεστικές πράξεις αυτές ορίζονται επίσης οι προθεσμίες για τη 

συνεργασία και τον συντονισμό ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά την 

προετοιμασία της έκθεσης με θέμα την ενωσιακή απογραφή των αερίων θερμοκηπίου. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. 

8.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις δια των οποίων  καθορίζεται η δομή, ο 

μορφότυπος και η διαδικασία για την υποβολή εκθέσεων εκ μέρους των κρατών μελών 

με θέμα τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις σύμφωνα με το άρθρο 

4 της απόφασης αριθ. .../2013/ΕΕ*. Κατά την έκδοση  των εκτελεστικών πράξεων 

αυτών η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμβατότητα ανάμεσα στα χρονοδιαγράμματα της 

Ένωσης και της UNFCCC για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά 

με τις πληροφορίες αυτές. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. 

                                                 
*  ΕΕ: παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό της απόφασης από το έγγραφο 2012/0042 (COD) - 

PE-CONS 2/13. 
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Άρθρο 8 

Κατά προσέγγιση απογραφές των αερίων θερμοκηπίου 

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους («έτος X»), 

εφόσον είναι δυνατόν, κατά προσέγγιση απογραφές των αερίων θερμοκηπίου για το έτος 

X-1. Η Επιτροπή εκπονεί ετησίως, με βάση τις κατά προσέγγιση απογραφές των αερίων 

θερμοκηπίου των κρατών μελών ή, εάν ένα κράτος μέλος δεν έχει κοινοποιήσει τις κατά 

προσέγγιση απογραφές του μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, με βάση δικές της εκτιμήσεις, 

ενωσιακή κατά προσέγγιση απογραφή των αερίων θερμοκηπίου. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί 

τις πληροφορίες αυτές κάθε έτος έως τις 30 Σεπτεμβρίου. 

2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζεται η δομή, ο 

μορφότυπος και η διαδικασία υποβολής των κατά προσέγγιση απογραφών των αερίων 

θερμοκηπίου εκ μέρους των κρατών μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 26 παράγραφος 2. 
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Άρθρο 9 

Διαδικασίες για τη συμπλήρωση των εκτιμήσεων εκπομπών προς εκπόνηση 

της ενωσιακής απογραφής 

1. Η Επιτροπή διενεργεί αρχικό έλεγχο των δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την 

ακρίβεια. Αποστέλλει τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών στα κράτη μέλη εντός έξι 

εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Τα κράτη μέλη απαντούν σε 

οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα που προκύπτει από τον αρχικό έλεγχο έως τις 15 Μαρτίου, 

μαζί με την υποβολή της οριστικής απογραφής για το έτος X-2. 

2. Εάν ένα κράτος μέλος δεν ▌ υποβάλει τα δεδομένα απογραφής που απαιτούνται για την 

εκπόνηση της ενωσιακής απογραφής έως τις 15 Μαρτίου, η Επιτροπή μπορεί να 

καταρτίζει εκτιμήσεις προς συμπλήρωση των δεδομένων που υπέβαλε το κράτος μέλος, 

σε διαβούλευση και στενή συνεργασία με το εν λόγω κράτος μέλος. Προς τον σκοπό 

αυτόν ▌, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται για την 

κατάρτιση των εθνικών απογραφών αερίων θερμοκηπίου. 

 

▌ 
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Κεφάλαιο 4 

Μητρώα 

Άρθρο 10 

Δημιουργία και λειτουργία των μητρώων 

1. Η Ένωση και τα κράτη μέλη δημιουργούν και διατηρούν μητρώα για την ακριβή 

καταγραφή της εγγραφής, κατοχής, μεταβίβασης, απόκτησης, ακύρωσης, απόσυρσης, 

μεταφοράς, αντικατάστασης ή μεταβολής της ημερομηνίας λήξης, ανάλογα με την 

περίπτωση, των AAU, RMU, ERU, CER, tCER και lCER. Τα κράτη μέλη δύνανται 

επίσης να χρησιμοποιούν τα μητρώα τους για την ακριβή καταγραφή των μονάδων που 

αναφέρονται στο άρθρο 11α παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 

2. Η Ένωση και τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τα μητρώα τους σε ενιαίο σύστημα, 

από κοινού με ένα ή περισσότερα από τα άλλα κράτη μέλη. 

3. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διατίθενται στον 

κεντρικό διαχειριστή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 20 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 

το άρθρο 25 ▌ για τη δημιουργία του ενωσιακού μητρώου που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
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Άρθρο 11 

Απόσυρση μονάδων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο 

1. Τα κράτη μέλη, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των εθνικών τους απογραφών 

δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο για κάθε έτος της πρώτης περιόδου δεσμεύσεων 

δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των 

θεμάτων εφαρμογής, αποσύρουν από το μητρώο AAU, RMU, ERU, CER, tCER και  

lCER, και ισοδύναμες προς τις καθαρές εκπομπές τους κατά το αντίστοιχο έτος. 

2. Όσον αφορά το τελευταίο έτος της πρώτης περιόδου δεσμεύσεων δυνάμει του 

πρωτοκόλλου του Κιότο, τα κράτη μέλη αποσύρουν τις μονάδες από το μητρώο πριν από 

το τέλος της συμπληρωματικής περιόδου για την τήρηση των δεσμεύσεων που 

καθορίζονται στην απόφαση 11/CMP.1 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC που 

επέχει θέση συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο. 
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Κεφάλαιο 5 

Υποβολή εκθέσεων με θέμα τις πολιτικές και τα μέτρα και σχετικά με τις προβλέψεις για τις 

ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες 

Άρθρο 12 

Εθνικά και ενωσιακά συστήματα για πολιτικές και μέτρα και προβλέψεις 

1. Το αργότερο έως τις …*, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δημιουργούν, διαχειρίζονται και 

επιδιώκουν να βελτιώνουν συνεχώς εθνικά και ενωσιακά συστήματα, αντιστοίχως, για 

την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα καθώς και για την ▌ 

υποβολή προβλέψεων όσον αφορά τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από 

πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες. Τα ▌ συστήματα περιλαμβάνουν όλες τις 

σχετικές θεσμικές, νομικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται σε κράτος μέλος 

και στην Ένωση για την αξιολόγηση των πολιτικών και την κατάρτιση προβλέψεων όσον 

αφορά τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις 

από καταβόθρες. 

2. Σκοπός των κρατών μελών και της Επιτροπής  είναι να εξασφαλίσουν την έγκαιρη 

υποβολή, τη διαφάνεια, την ακρίβεια, τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και την πληρότητα 

των υποβαλλόμενων πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα, καθώς και των 

προβλέψεων για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις 

απορροφήσεις από καταβόθρες, που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της χρήσης και της εφαρμογής των δεδομένων, 

των μεθόδων και των μοντέλων και της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων διασφάλισης της 

ποιότητας και ελέγχου της ποιότητας και της ανάλυσης ευαισθησίας. 

3. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις όσον αφορά τη δομή, τον μορφότυπο και τη 

διαδικασία υποβολής των πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά και ενωσιακά συστήματα 

για τις πολιτικές και τα μέτρα, καθώς και τις προβλέψεις σύμφωνα με τις παραγράφους 

1 και 2 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 13 και του άρθρου 14 παράγραφος 1, καθώς 

και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις που εκδίδουν τα όργανα της UNFCCC ή  του 

πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφωνίες που θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή θα τις 

διαδεχθούν. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνέπεια με τις διεθνώς συμφωνηθείσες 

απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων καθώς και τη συμβατότητα ανάμεσα στα ενωσιακά και 

τα διεθνή χρονοδιαγράμματα για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με τις πληροφορίες αυτές. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.

                                                 
*  ΕΕ: παρακαλούμε εισάγετε την ημερομηνία: δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 
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Άρθρο 13 

Υποβολή εκθέσεων για τις πολιτικές και τα μέτρα 

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε δεύτερου έτους, με 

αφετηρία το 2015: 

α) περιγραφή του εθνικού τους συστήματος υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 

πολιτικές και τα μέτρα ή ομάδες μέτρων και για υποβολής προβλέψεων σχετικά με 

τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις 

από καταβόθρες, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, εφόσον η περιγραφή  δεν 

έχει διαβιβαστεί ήδη, ή πληροφορίες για τυχόν αλλαγές στο εν λόγω σύστημα εάν 

έχει διαβιβαστεί ήδη η σχετική περιγραφή· 

β) ▌ επικαιροποιήσεις όσον αφορά τις οικείες στρατηγικές ανάπτυξης με χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος 

κανονισμού και την πρόοδο στην εφαρμογή των στρατηγικών· 

γ) πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές πολιτικές και τα μέτρα ή ομάδες μέτρων, καθώς 

και την εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών και μέτρων ή ομάδων μέτρων για τον 

περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές ή την 

καλύτερη απορρόφηση από καταβόθρες, με παρουσίαση κατά τομείς και 

οργανωμένες ανά αέριο ή ομάδα αερίων (HFC και PFC) που παρατίθενται στο 

παράρτημα Ι. Οι πληροφορίες παραπέμπουν στις εφαρμοστέες και σχετικές εθνικές 

ή ενωσιακές πολιτικές ▌ και περιλαμβάνουν: 

i) τον στόχο της πολιτικής ή του μέτρου και σύντομη περιγραφή τους, 

ii) το είδος του μέσου για την άσκηση της πολιτικής, 
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iii) το στάδιο εφαρμογής της πολιτικής ή του μέτρου ή της ομάδας μέτρων, 

iv) εφόσον χρησιμοποιούνται, δείκτες για την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση της προόδου με την πάροδο του χρόνου, 

v) εφόσον είναι διαθέσιμες, ποσοτικές εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων όσον 

αφορά τις εκπομπές από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες αερίων 

θερμοκηπίου, με την εξής ανάλυση: 

– πορίσματα της εκ των προτέρων εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 

μεμονωμένων πολιτικών και μέτρων ή των ομάδων πολιτικών και 

μέτρων για τον μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Οι εκτιμήσεις 

παρέχονται για σειρά τεσσάρων μελλοντικών ετών που λήγουν σε 0 ή 5 

και έπονται αμέσως του έτους αναφοράς ▌, με διάκριση μεταξύ των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτει η οδηγία 2003/87/ΕΚ και 

εκείνων που καλύπτει η  απόφαση 406/2009/ΕΚ, 

– πορίσματα της εκ των υστέρων εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 

μεμονωμένων πολιτικών και μέτρων ή των ομάδων πολιτικών και 

μέτρων για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ▌, με διάκριση 

μεταξύ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτει η οδηγία 

2003/87/ΕΚ και εκείνων που καλύπτει η  απόφαση 406/2009/ΕΚ, 

vi) εφόσον είναι διαθέσιμες, εκτιμήσεις για το προβλεπόμενο κόστος και όφελος 

των πολιτικών και των μέτρων και, ενδεχομένως, εκτιμήσεις για το 

πραγματικό κόστος και όφελος των πολιτικών και των μέτρων, 

vii) εφόσον είναι διαθέσιμες, όλες τις παραπομπές στις εκτιμήσεις και στις 

τεχνικές εκθέσεις στις οποίες βασίζονται οι εκτιμήσεις αυτές, που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3, 

▌ 
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δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της 

απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ· 

ε) πληροφορίες για τον βαθμό στον οποίο η δράση κράτους μέλους αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο των προσπαθειών που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο καθώς και τον 

βαθμό στον οποίο η προβλεπόμενη χρήση της κοινής εφαρμογής, του CDM και της 

διεθνούς εμπορίας εκπομπών συμπληρώνει την εσωτερική δράση, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλλου του Κιότο και με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν 

στο πλαίσιο αυτό. 

2. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στις πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες 

βάσει του παρόντος άρθρου στη διάρκεια του πρώτου έτους της περιόδου υποβολής 

εκθέσεων, το σχετικό κράτος μέλος διαβιβάζει τις αλλαγές αυτές στην Επιτροπή μέχρι 

τις 15 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί την προηγούμενη έκθεση. 

3. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, σε ηλεκτρονική μορφή, κάθε σχετική εκτίμηση του 

κόστους και των αποτελεσμάτων των εθνικών πολιτικών και μέτρων και, εφόσον είναι 

διαθέσιμες, οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των 

ενωσιακών πολιτικών και μέτρων για τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από πηγές ή την καλύτερη απορρόφηση από τις καταβόθρες, καθώς και τις 

υπάρχουσες τεχνικές εκθέσεις στις οποίες βασίζονται οι εκτιμήσεις αυτές. Οι εν λόγω 

εκτιμήσεις  θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφές των μοντέλων και των 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τους ορισμούς και τις 

υποκείμενες παραδοχές. 
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Άρθρο 14 

Υποβολή εκθέσεων για τις προβλέψεις 

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε δεύτερου έτους, με 

αφετηρία το 2015, τις εθνικές προβλέψεις για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες, οργανωμένες ανά αέριο ή 

ομάδα αερίων (HFC και PFC) που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και κατά τομέα. Οι 

προβλέψεις αυτές περιλαμβάνουν ποσοτικές εκτιμήσεις για σειρά 4 μελλοντικών ετών που 

λήγουν σε 0 ή 5 και έπονται αμέσως του έτους αναφοράς. Οι εθνικές προβλέψεις 

λαμβάνουν υπόψη τις πολιτικές και τα μέτρα που θεσπίστηκαν σε ενωσιακό επίπεδο και 

περιλαμβάνουν: 

α) προβλέψεις χωρίς μέτρα εάν είναι διαθέσιμες, προβλέψεις με μέτρα και, εφόσον 

είναι διαθέσιμες, προβλέψεις με πρόσθετα μέτρα· 

β) προβλέψεις για τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και χωριστές 

εκτιμήσεις για τις προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις πηγές 

εκπομπών που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 

406/2009/ΕΚ· 

γ) την επίπτωση των πολιτικών και μέτρων που έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με το 

άρθρο 13. Αναφέρονται σαφώς οι πολιτικές και τα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται 

και επεξηγούνται οι σχετικοί λόγοι· 

δ) τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας στην οποία υποβλήθηκαν οι 

προβλέψεις· 

ε) όλες τις παραπομπές στις εκτιμήσεις και στις τεχνικές εκθέσεις στις οποίες 

βασίζονται οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4. 



- 47 - 

2. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στις πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες 

βάσει του παρόντος άρθρου στη διάρκεια του πρώτου έτους της περιόδου υποβολής 

εκθέσεων, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις αλλαγές αυτές στην Επιτροπή μέχρι τις 15 

Μαρτίου του έτους που ακολουθεί την προηγούμενη  έκθεση. 

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πλέον ενημερωμένες προβλέψεις που έχουν στη διάθεσή 

τους. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν υποβάλει, έως τις 15 Μαρτίου κάθε δεύτερου 

έτους, πλήρεις προβλέψεις και η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι τα κενά στις εκτιμήσεις, τα 

οποία έχουν εντοπιστεί με τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας και ελέγχου της 

ποιότητας που εφαρμόζει, δεν μπορούν να πληρωθούν από το συγκεκριμένο κράτος 

μέλος, η Επιτροπή δύναται να πραγματοποιήσει τις εκτιμήσεις που είναι αναγκαίες για την 

κατάρτιση των ενωσιακών προβλέψεων σε διαβούλευση με το σχετικό κράτος μέλος.  

4. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, σε ηλεκτρονική μορφή, τις εθνικές τους προβλέψεις 

σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από 

καταβόθρες, καθώς και τις σχετικές τεχνικές εκθέσεις στις οποίες βασίζονται οι 

προβλέψεις αυτές. Οι εν λόγω προβλέψεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφές των 

μοντέλων και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τους 

ορισμούς και τις υποκείμενες παραδοχές. 
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Κεφάλαιο 6 

Υποβολή άλλων πληροφοριών σχετικών με την αλλαγή του κλίματος 

Άρθρο 15 

Υποβολή εκθέσεων για τις εθνικές δράσεις προσαρμογής 

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε τέταρτου έτους με αφετηρία 

το 2015, κατ’ ευθυγράμμιση προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής εκθέσεων στην UNFCCC, 

πληροφορίες σχετικά με τον εθνικό ▌ σχεδιασμό και τις στρατηγικές προσαρμογής που 

εφαρμόζουν, υπογραμμίζοντας τις δράσεις που υλοποιούν ή έχουν προγραμματίσει για τη 

διευκόλυνση της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 

τους κύριους στόχους και την αντιμετωπιζόμενη κατηγορία επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής 

(όπως οι πλημμύρες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι ακραίες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες 

και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα). 

Άρθρο 16 

Υποβολή εκθέσεων για την οικονομική και τεχνολογική στήριξη που παρέχεται στις 

αναπτυσσόμενες χώρες 

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την Επιτροπή ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη και 

συνεπής υποβολή εκθέσεων από την Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά τη 

στήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

της UNFCCC, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε κοινού 

μορφοτύπου που έχει συμφωνηθεί δυνάμει της UNFCCC, και να εξασφαλισθεί η 

υποβολή εκθέσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 
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2.  Εφόσον κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο στο πλαίσιο της UNFCCC, τα κράτη μέλη 

μεριμνούν για την παροχή πληροφοριών για τις χρηματοδοτικές ροές βάσει των 

επονομαζόμενων «δεικτών του Ρίο» για στήριξη σχετική με τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής και στήριξη σχετική με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που θεσπίστηκε 

από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ και μεθοδολογικές πληροφορίες 

που αφορούν την υλοποίηση της μεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο για την κλιματική 

αλλαγή. 

3. Όταν υποβάλλονται στοιχεία για τις κινητοποιηθείσες ιδιωτικές χρηματοδοτικές ροές, 

περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς και τις μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό τυχόν αριθμητικών στοιχείων. 

4. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδουν τα όργανα της UNFCCC ή του πρωτοκόλλου 

του Κιότο ή συμφωνίες που θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή θα τις διαδεχθούν, 

οι πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη στήριξη περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με 

τη στήριξη για τον μετριασμό, την προσαρμογή, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη 

μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με το κατά πόσον οι 

χρηματοδοτικοί πόροι είναι νέοι και πρόσθετοι. 
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Άρθρο 17 

Υποβολή εκθέσεων για τη χρήση των εσόδων από πλειστηριασμούς και των πιστωτικών μορίων 

από έργα 

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους («έτος Χ»), για 

το έτος X-1: 

α) τη λεπτομερή αιτιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της 

απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ· 

β) πληροφορίες για τη χρήση των εσόδων από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων από το 

κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του έτους X-1 δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 

της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, που ▌ περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με έσοδα τα 

οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας ή ποσό ίσο με 

τα συγκεκριμένα έσοδα, και για τις δράσεις που έχουν αναληφθεί δυνάμει του 

άρθρου αυτού· 

γ) πληροφορίες για τη χρήση, όπως προσδιορίζεται από το κράτος μέλος, όλων των 

εσόδων από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές από το 

κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 3δ παράγραφος 1 ή 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ· οι 

πληροφορίες αυτές παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 3δ παράγραφος 4 της εν 

λόγω οδηγίας· 
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δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 

απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και τις πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η 

οικεία πολιτική προμηθειών συμβάλλει στην επίτευξη διεθνούς συμφωνίας σχετικά 

με την αλλαγή του κλίματος· 

ε) πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 11β παράγραφος 6 της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ όσον αφορά τις δραστηριότητες υδροηλεκτρικών έργων με 

δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 MW. 

▌ 

2. Τα έσοδα από πλειστηριασμό που δεν έχουν εκταμιευτεί τη χρονική στιγμή κατά την 

οποία κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή δυνάμει του παρόντος άρθρου 

ποσοτικοποιούνται και καταγράφονται στις εκθέσεις για τα επόμενα έτη. 

3. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή δυνάμει του 

παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή θέτει το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει η Ένωση 

στη διάθεση του κοινού σε ευκόλως προσβάσιμη μορφή. 

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να καθορίσει τη δομή, τον 

μορφότυπο και τις διαδικασίες υποβολής των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τα 

κράτη μέλη δυνάμει του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. 
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Άρθρο 18 

Εκθέσεις διετίας και εθνικές ανακοινώσεις 

1. Η Ένωση και τα κράτη μέλη υποβάλλουν στη γραμματεία της UNFCCC εκθέσεις διετίας 

σύμφωνα με την απόφαση 2/CP.17 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC (απόφαση 

2/CP.17), ή μεταγενέστερες συναφείς αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα της 

UNFCCC, και εθνικές ανακοινώσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 της UNFCCC. 

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή αντίγραφα των εθνικών ανακοινώσεων και των 

εκθέσεων διετίας που υποβάλλουν στη γραμματεία της UNFCCC. 

 

Κεφάλαιο 7 

Εξέταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίων από εμπειρογνώμονες σε ενωσιακό επίπεδο 

Άρθρο 19 

Εξέταση της απογραφής  

1. Η Επιτροπή διενεργεί συνολική εξέταση των δεδομένων των εθνικών απογραφών που 

διαβιβάζουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4 του παρόντος 

κανονισμού, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο της απόφασης αριθ. 

406/2009/ΕΚ, με σκοπό την εφαρμογή των άρθρων 20 και 27 του παρόντος κανονισμού 

και την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων των κρατών μελών για μείωση ή 

περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 7 της 

απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ τα έτη κατά τα οποία διενεργείται συνολική εξέταση. 
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2. Η Επιτροπή, με αφετηρία τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν για το έτος 2013, διενεργεί 

ετήσια ▌ εξέταση των δεδομένων εθνικής απογραφής τα οποία υποβάλλουν τα κράτη 

μέλη δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, τα οποία αφορούν 

την παρακολούθηση ▌ της μείωσης ή του περιορισμού των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη δυνάμει των άρθρων 3 και 7 της απόφασης αριθ. 

406/2009/ΕΚ, καθώς και κάθε άλλου στόχου για μείωση ή περιορισμό των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία. Τα κράτη μέλη 

συμμετέχουν πλήρως σε αυτήν τη διαδικασία. 

3. Η συνολική εξέταση  της παραγράφου 1περιλαμβάνει: 

α) ελέγχους για την εξακρίβωση της διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της 

συγκρισιμότητας και της πληρότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται· 

β) ελέγχους για τον εντοπισμό περιπτώσεων στις οποίες τα δεδομένα απογραφής έχουν 

καταρτιστεί κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNFCCC ή 

τους ενωσιακούς κανόνες· και 

γ) κατά περίπτωση, υπολογισμό των αναγκαίων τεχνικών διορθώσεων που 

προκύπτουν, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη. 

4. Οι ετήσιες εξετάσεις περιλαμβάνουν τους ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο 

3 στοιχείο α). Εάν ζητηθεί από κράτος μέλος σε διαβούλευση με την Επιτροπή ή όταν 

κατά τους ελέγχους αυτούς εντοπίζονται σημαντικά ζητήματα, όπως: 

α) συστάσεις από παλαιότερες εξετάσεις της Ένωσης ή της UNFCCC, οι οποίες δεν 

υλοποιήθηκαν ή θέματα για τα οποία δεν δόθηκαν διευκρινίσεις από το σχετικό 

κράτος μέλος· 

β) υπερεκτιμήσεις ή υποεκτιμήσεις σε σχέση με βασική κατηγορία της απογραφής 

κράτους μέλους· 

 η ετήσια εξέταση για το συγκεκριμένο κράτος μέλος περιλαμβάνει επίσης τους ελέγχους 

που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), ώστε να καταστούν δυνατοί οι 

υπολογισμοί που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ). 
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5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος και 

των βημάτων για την πραγματοποίηση των συνολικών και ετήσιων εξετάσεων που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των 

εργασιών που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μεταξύ 

άλλων ώστε να διασφαλιστεί η δέουσα διαβούλευση με τα κράτη μέλη όσον αφορά τα 

συμπεράσματα των εξετάσεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. 

6. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικής πράξης, ▌ προσδιορίζει το συνολικό άθροισμα των 

εκπομπών για το αντίστοιχο έτος, που προκύπτει από τα διορθωμένα δεδομένα απογραφής 

για κάθε κράτος μέλος μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ▌ εξέτασης. 

7. Τα δεδομένα για κάθε κράτος μέλος τα οποία καταγράφηκαν στα μητρώα που έχουν 

συσταθεί δυνάμει του άρθρου 11 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και του άρθρου 19 της 

οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τέσσερις μήνες ακριβώς από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, 

λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 

406/2009/ΕΚ. Αυτό περιλαμβάνει τις μεταβολές των δεδομένων αυτών λόγω της 

αξιοποίησης από το συγκεκριμένο κράτος μέλος της ευελιξίας που προβλέπεται στα άρθρα 

3 και 5 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ ▌ . 

 



- 55 - 

Άρθρο 20 

Αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των επανυπολογισμών 

1.  Μετά την ολοκλήρωση της συνολικής εξέτασης των δεδομένων απογραφής για το έτος 

2020 δυνάμει του άρθρου 19, η Επιτροπή υπολογίζει, σύμφωνα με τον τύπο που 

καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ , το άθροισμα των αποτελεσμάτων των 

επανυπολογισμένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για κάθε κράτος μέλος. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 

χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, το ▌ άθροισμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου όταν προτείνει στόχους για μειώσεις ή περιορισμούς των εκπομπών των 

επιμέρους κρατών μελών για τη χρονική περίοδο μετά το έτος 2020 δυνάμει του άρθρου 

14 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ. 

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει αμέσως τα αποτελέσματα των υπολογισμών που 

πραγματοποιούνται δυνάμει της παραγράφου 1. 
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Κεφάλαιο 8 

Υποβολή εκθέσεων προόδου όσον αφορά την τήρηση των ενωσιακών και διεθνών δεσμεύσεων 

Άρθρο 21 

Υποβολή εκθέσεων προόδου 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί ετησίως, με βάση τις ▌πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού και σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, την πρόοδο που σημειώνεται 

από την Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά την τήρηση των κατωτέρω 

δεσμεύσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει συντελεστεί επαρκής πρόοδος: 

α) των δεσμεύσεων βάσει του άρθρου 4 της UNFCCC και του άρθρου 3 του 

πρωτοκόλλου του Κιότο, οι οποίες ορίζονται στις αποφάσεις που εξέδωσε η 

διάσκεψη των μερών της UNFCCC ή η διάσκεψη των μερών της UNFCCC που 

επέχει θέση συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο· η αξιολόγηση αυτή 

βασίζεται στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 10 και 

13 έως 17· 

β) των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ· η 

αξιολόγηση αυτή βασίζεται στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα 

άρθρα 7, 8, 13 και 14. 

2. Η Επιτροπή εκτιμά ανά διετία τις συνολικές επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών στο 

κλίμα του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν σχετίζονται με τις εκπομπές 

CO2 ή τα αποτελέσματά τους ▌, με βάση τα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές που 

διαβιβάζουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 7, και βελτιώνει την ποσοτικοποίηση 

αυτή λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις και τα δεδομένα εναέριας 

κυκλοφορίας, κατά περίπτωση. 

3. Έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων 

που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. 
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Άρθρο 22 

Υποβολή έκθεσης σχετικά με τη συμπληρωματική περίοδο για την τήρηση των δεσμεύσεων βάσει 

του πρωτοκόλλου του Κιότο 

Η Ένωση και κάθε κράτος μέλος υποβάλλουν έκθεση στη γραμματεία της UNFCCC σχετικά με τη 

συμπληρωματική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 της απόφασης 13/CMP.1 για την 

τήρηση των δεσμεύσεων, κατά την εκπνοή της συγκεκριμένης περιόδου. 

Κεφάλαιο 9 

Συνεργασία και υποστήριξη 

Άρθρο 23 

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης 

Τα κράτη μέλη και η Ένωση συνεργάζονται και συντονίζονται πλήρως μεταξύ τους όσον αφορά τις 

υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού οι οποίες αφορούν: 

α) την κατάρτιση της ενωσιακής απογραφής των αερίων θερμοκηπίου και της έκθεσης για την 

ενωσιακή απογραφή των αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5· 

β) τη σύνταξη της ενωσιακής εθνικής ανακοίνωσης δυνάμει του άρθρου 12 της UNFCCC και 

της ενωσιακής έκθεσης διετίας δυνάμει της απόφασης 2/CP.17 ή μεταγενέστερων συναφών 

αποφάσεων που λαμβάνουν τα όργανα της UNFCCC· 

γ) τις διαδικασίες εξέτασης και συμμόρφωσης στο πλαίσιο της UNFCCC και του πρωτοκόλλου 

του Κιότο σύμφωνα με κάθε απόφαση η οποία εφαρμόζεται δυνάμει της UNFCCC ή του 

πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς και την ενωσιακή διαδικασία εξέτασης των απογραφών 

αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών που αναφέρεται στο άρθρο 19 του παρόντος 

κανονισμού· 
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δ) τυχόν προσαρμογές δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου του Κιότο ή σε 

συνέχεια της διαδικασίας εξέτασης σε ενωσιακό επίπεδο που αναφέρεται στο άρθρο 19 του 

παρόντος κανονισμού ή άλλες αλλαγές στις απογραφές και τις εκθέσεις απογραφής που 

υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν στη γραμματεία της UNFCCC· 

ε) την κατάρτιση της ενωσιακής κατά προσέγγιση απογραφής των αερίων θερμοκηπίου δυνάμει 

του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού· 

στ) την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την απόσυρση AAU, RMU, ERU, CER, tCER, και lCER    

μετά τη συμπληρωματική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 14 της απόφασης 

13/CMP.1 για την τήρηση των δεσμεύσεων δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του 

πρωτοκόλλου του Κιότο. 

 

Άρθρο 24 

Ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επικουρεί την Επιτροπή στη συμμόρφωση με τα άρθρα 

6 έως 9, 12 έως 19, 21 και 22, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του. Επικουρεί την 

Επιτροπή, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα: 

α) κατάρτιση της ενωσιακής απογραφής αερίων θερμοκηπίου και σύνταξη της έκθεσης για την 

ενωσιακή απογραφή των αερίων θερμοκηπίου· 

β) διεξαγωγή διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και ελέγχου της ποιότητας για την 

εκπόνηση της ενωσιακής απογραφής των αερίων θερμοκηπίου· 
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γ) κατάρτιση εκτιμήσεων για τα δεδομένα που δεν αναφέρονται στις εθνικές απογραφές των 

αερίων θερμοκηπίου· 

δ) διενέργεια των εξετάσεων· 

ε) κατάρτιση της ενωσιακής κατά προσέγγιση απογραφής των αερίων θερμοκηπίου· 

στ) συγκέντρωση των πληροφοριών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις πολιτικές 

και τα μέτρα και τις προβλέψεις· 

ζ) διεξαγωγή διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και ελέγχου της ποιότητας των 

πληροφοριών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις προβλέψεις, καθώς και τις 

πολιτικές και τα μέτρα· 

η) κατάρτιση εκτιμήσεων για τα σχετικά με τις προβλέψεις δεδομένα που δεν υποβλήθηκαν από 

τα κράτη μέλη· 

θ) συγκέντρωση των δεδομένων που απαιτούνται για τη σύνταξη από την Επιτροπή της ετήσιας 

έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· 

ι) διάδοση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, 

συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης και της επικαιροποίησης βάσης δεδομένων σχετικά 

με τις πολιτικές και τα μέτρα μετριασμού των κρατών μελών και της του συστήματος 

ανταλλαγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις, την τρωτότητα και την προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος. 
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Κεφάλαιο 10 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

▌ 

Άρθρο 25 

Άσκηση των εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους 

όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

2.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 6, 7 και 10 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από …*. Η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη 

λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρώς για 

περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν διατυπωθεί σχετική αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 

εκάστοτε περιόδου. 

3. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 6, 7 και 10 εξουσιοδότηση δύναται να ανακαλείται ανά 

πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 

περατώνει την εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση 

αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. 

Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ. 

                                                 
*  ΕΕ: παρακαλούμε εισάγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
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4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 10 τίθενται 

σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 

αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 

την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά τρεις μήνες, κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

του Συμβουλίου. 

Κεφάλαιο 11 

Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 26 

Διαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος. Πρόκειται για 

επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  
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Άρθρο 27 

Επανεξέταση 

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τη συμμόρφωση των διατάξεων παρακολούθησης και 

υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού προς μελλοντικές αποφάσεις 

που σχετίζονται με την UNFCCC και το πρωτόκολλο του Κιότο ή άλλη ενωσιακή 

νομοθεσία. Η Επιτροπή εκτιμά επίσης τακτικά κατά πόσον από τις εξελίξεις στο 

πλαίσιο της UNFCCC προκύπτει μια κατάσταση στην οποία οι υποχρεώσεις δυνάμει 

του παρόντος κανονισμού δεν είναι πλέον αναγκαίες, δεν είναι ανάλογες προς τα 

αντίστοιχα οφέλη, χρειάζονται προσαρμογή ή δεν είναι σύμφωνες ή 

αλληλεπικαλύπτονται με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της UNFCCC 

και υποβάλλει ενδεχομένως σχετική νομοθετική  πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο. 

▌ 

2. Έως τον Δεκέμβριο του 2016 η Επιτροπή εξετάζει εάν ο αντίκτυπος της χρήσης των 

κατευθυντήριων γραμμών της IPCC του 2006 σχετικά με τις εθνικές απογραφές αερίων 

του θερμοκηπίου ή σημαντική μεταβολή στις μεθοδολογίες της UNFCCC που 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των απογραφών των αερίων θερμοκηπίου 

συνεπάγεται διαφορά άνω του 1% στις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενός 

κράτους μέλους οι οποίες έχουν σημασία για το άρθρο 3 της απόφασης 

αριθ. 406/2009/ΕΚ και δύναται να αναθεωρήσει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής των 

κρατών μελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο της 

απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ. 
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Άρθρο 28 

Κατάργηση 

Με τον παρόντα κανονισμό καταργείται η απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ. Οι παραπομπές στην 

καταργηθείσα απόφαση θεωρείται ότι αποτελούν παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και 

διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV. 

Άρθρο 29 

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 

                                                                  Αέρια θερμοκηπίου 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

Μεθάνιο (CH4) 

Υποξείδιο του αζώτου (N2O)  

Εξαφθοριούχο θείο (SF6 ) 

Τριφθοριούχο άζωτο (NF3) 

Υδροφθοράνθρακες (HFC): 

– HFC-23 CHF3 

– HFC-32 CH2F2 

– HFC-41 CH3F 

– HFC-125 CHF2CF3 

– HFC-134 CHF2CHF2 

– HFC-134a CH2FCF3 

– HFC-143 CH2FCHF2 

– HFC-143a CH3CF3 

– HFC-152 CH2FCH2F 

– HFC-152a CH3CHF2 

– HFC-161 CH3CH2F 

– HFC-227ea CF3CHFCF3 
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– HFC-236cb CF3CF2CH2F 

– HFC-236ea CF3CHFCHF2 

– HFC-236fa CF3CH2CF3 

– HFC-245fa CHF2CH2CF3 

– HFC-245ca CH2FCF2CHF2 

– HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 

– HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 ή (C5H2F10) 

Υπερφθοράνθρακες (PFC):  

– PFC-14, Υπερφθορομεθάνιο, CF4PFC-116, Υπερφθοροαιθάνιο, C2F6 

– PFC-218, Υπερφθοροπροπάνιο, C3F8 

– PFC-318, Υπερφθοροκυκλοβουτάνιο, c-C4F8 

– Υπερφθοροκυκλοπροπάνιο c-C3F6  

– PFC-3-1-10, Υπερφθοροβουτάνιο, C4F10 

– PFC-4-1-12, Υπερφθοροπεντάνιο, C5F12 

– PFC-5-1-14, Υπερφθοροεξάνιο, C6F14 

– PFC-9-1-18, C10F18  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Άθροισμα των επανυπολογισμένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά κράτος μέλος  

όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 

Το άθροισμα των αποτελεσμάτων των επανυπολογισμένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά 

κράτος μέλος υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

 

Όπου: 

- ti,▌ είναι τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής του κράτους μέλους για το έτος i βάσει του άρθρου 3 

παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο και του άρθρου 10 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, είτε όπως 

προσδιορίζονται το 2012 είτε, ενδεχομένως, όπως θα προσδιοριστούν το 2016 βάσει της 

επανεξέτασης που θα πραγματοποιηθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 παράγραφος 2 του 

παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 

406/2009/ΕΚ· 

- ti,2022 είναι τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής του κράτους μέλους για το έτος i βάσει του άρθρου 3 

παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο και του άρθρου 10 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, όπως θα είχαν 

υπολογιστεί εάν είχαν εισαχθεί τα δεδομένα απογραφής που υποβλήθηκαν το 2022 μετά την 

εξέτασή τους· 

- ei,j είναι τα δικαιώματα εκπομπής του κράτους μέλους για το έτος i που προσδιορίστηκαν βάσει 

πράξεων τις οποίες εξέδωσε η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 6 μετά την εξέταση 

της απογραφής από εμπειρογνώμονες το έτος j. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Κατάλογος ετήσιων δεικτών 

Πίνακας 1:Κατάλογος δεικτών προτεραιότητας1 

 

Αριθ. 

Ονοματολογία στους 

δείκτες ενεργειακής 

αποδοτικότητας της 

Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής 

Υπηρεσίας 

Δείκτης  Αριθμητής / παρονομαστής 
Οδηγίες / ορισμοί23  

 

1 ΜΑΚΡΟ Συνολική ένταση CO2 ως προς το ΑΕΠ, 

t/εκατ. ευρώ 

Σύνολο εκπομπών CO2, kt Σύνολο εκπομπών CO2 (εκτόςLULUCF) όπως αναφέρθηκαν στον κοινό 

μορφότυπο υποβολής εκθέσεων 

ΑΕΠ, δισ. ευρώ (EC95) Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές 1995 (πηγή: εθνικοί 

λογαριασμοί) 

2 ΜΑΚΡΟ Β0 Ένταση ενεργειακού CO2 ως προς το 

ΑΕΠ, t/εκατ. ευρώ 

Εκπομπές CO2 από κατανάλωση 

ενέργειας, kt 
Εκπομπές CO2 από καύση ορυκτών καυσίμων (κατηγορία πηγών IPCC 1A, 

τομεακή προσέγγιση) 

ΑΕΠ, δισ. ευρώ (EC95) Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές 1995 (πηγή: εθνικοί 

λογαριασμοί) 

3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ C0 

Εκπομπές CO2 από επιβατικά 

αυτοκίνητα, kt  

Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων για όλες τις 

δραστηριότητες μεταφορών με επιβατικά αυτοκίνητα (αυτοκίνητα που 

προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων με χωρητικότητα 12 

επιβατών ή λιγότερων, μικτό βάρος οχήματος 3.900 kg ή μικρότερο — 

κατηγορία πηγών 1A3bi της IPCC) 

Αριθμός χιλιομέτρων από επιβατικά 

αυτοκίνητα, Mkm  

Αριθμός οχηματοχιλιομέτρων από επιβατικά αυτοκίνητα (πηγή: εθνικοί 

λογαριασμοί) 
Σημείωση:Τα δεδομένα δραστηριοτήτων θα πρέπει να συμφωνούν, αν είναι 

δυνατόν, με τα δεδομένα των εκπομπών. 

                                                 
1 Τα κράτη μέλη αναφέρουν τον αριθμητή και τον παρανομαστή αν δεν περιλαμβάνονται στον κοινό μορφότυπο υποβολής εκθέσεων.  
2 Τα κράτη μέλη οφείλουν να ακολουθούν αυτές τις οδηγίες. Αν δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν ακριβώς τις οδηγίες αυτές ή αν ο 

αριθμητής και ο παρανομαστής δεν συμφωνούν επακριβώς, τα κράτη μέλη οφείλουν να το αναφέρουν σαφώς. 
3 Οι παραπομπές στις κατηγορίες πηγών IPCC αναφέρονται στις αναθεωρημένες για το 1996 κατευθυντήριες γραμμές της IPCC (1996) για 

τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου. 



68 

Αριθ. 

Ονοματολογία στους 

δείκτες ενεργειακής 

αποδοτικότητας της 

Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής 

Υπηρεσίας 

Δείκτης  Αριθμητής / παρονομαστής 
Οδηγίες / ορισμοί23  

 

4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ A1 Ένταση ενεργειακού CO2 ως προς τη 
βιομηχανία, t/εκατ. ευρώ 

Εκπομπές CO2 από τη βιομηχανία, kt 

Εκπομπές από την καύση ορυκτών καυσίμων σε μεταποιητικές βιομηχανίες, 
στις κατασκευές καθώς και στα ορυχεία και λατομεία (εκτός των 
ανθρακωρυχείων και της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου) 
συμπεριλαμβανομένων και καύσεων για την παραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας (κατηγορία πηγών 1A2 της IPCC). Η ενέργεια που 
χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία για μεταφορές δεν θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί εδώ αλλά στους δείκτες για τις μεταφορές. Στον τομέα αυτό 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι εκπομπές που προκύπτουν από μη οδικά και 
άλλα κινητά μηχανήματα στη βιομηχανία. 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
συνόλου βιομηχανίας, δισ. ευρώ 
(EC95) 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές 1995 στις μεταποιητικές 
βιομηχανίες (NACE 15-22, 24-37), στις κατασκευές (NACE 45) και στα 
ορυχεία και λατομεία (εκτός των ανθρακωρυχείων και της εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου) (NACE 13-14) (πηγή: εθνικοί λογαριασμοί) 

5 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ A.1 Ειδικές εκπομπές CO2 των νοικοκυριών, 
t/κατοικία 

Εκπομπές CO2 από την κατανάλωση 
ορυκτών καυσίμων στα νοικοκυριά, 
kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων σε νοικοκυριά (κατηγορία 
πηγών 1A4b της IPCC) 

Απόθεμα μόνιμα κατειλημμένων 
κατοικιών, σε χιλιάδες Απόθεμα μόνιμα κατειλημμένων κατοικιών 

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A0 Ένταση CO2 του εμπορικού και του 
θεσμικού τομέα, t/εκατ. ευρώ 

Εκπομπές CO2 από την κατανάλωση 
ορυκτών καυσίμων στον εμπορικό 
και τον θεσμικό τομέα, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων σε εμπορικά και θεσμικά 
κτήρια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (κατηγορία πηγών 1A4a της 
IPCC). Η ενέργεια που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες για μεταφορές δεν 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ αλλά στους δείκτες για τις μεταφορές. 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των 
υπηρεσιών, δισ. ευρώ (EC95) 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές 1995 στις υπηρεσίες 
(NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 
91, 92, 93, 99) (πηγή: εθνικοί λογαριασμοί) 

7 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ B0 
Ειδικές εκπομπές CO2 δημόσιων και 
αυτοπαραγωγών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής t/TJ 

Εκπομπές CO2 από δημόσιους και 
αυτοπαραγωγούς θερμικούς 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, kt 

Εκπομπές CO2 από όλες τις καύσεις ορυκτών καυσίμων για τη μικτή 
παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από δημόσιους και αυτοπαραγωγούς 
θερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σταθμούς συνδυασμένης 
παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Δεν περιλαμβάνονται οι εκπομπές 
από σταθμούς που παράγουν μόνον θερμότητα. 

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα από 
δημόσιους και αυτοπαραγωγούς 
θερμικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής, PJ 

Μικτή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και τυχόν θερμότητα που πωλείται σε 
τρίτους (σταθμοί συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας) 
από δημόσιους και αυτοπαραγωγούς θερμικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής και σταθμούς συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού 
και θερμότητας. Δεν περιλαμβάνονται οι εκπομπές από σταθμούς που 
παράγουν μόνον θερμότητα. Οι δημόσιοι θερμικοί σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής ως κύρια δραστηριότητα έχουν την παραγωγή 
ηλεκτρισμού (και θερμότητας) προς πώληση σε τρίτους. Είναι δυνατόν να 
ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Οι αυτοπαραγωγοί θερμικοί 
σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής παράγουν ηλεκτρισμό (και θερμότητα) εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει για ιδία χρήση, σε υποστήριξη της κύριας 
δραστηριότητάς τους. Η μικτή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μετράται 
στην έξοδο των κύριων μετασχηματιστών, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται η 
κατανάλωση ηλεκτρισμού στις εφεδρικές μονάδες του σταθμού και στους 
μετασχηματιστές (πηγή: ενεργειακό ισοζύγιο) 
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Πίνακας 2:Κατάλογος δεικτών προτεραιότητας1 
 

Αριθ. 

Ονοματολογία στους 

δείκτες ενεργειακής 

αποδοτικότητας της 

Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής 

Υπηρεσίας 

Δείκτης  Αριθμητής / παρονομαστής 
Οδηγίες / ορισμοί2  

 

1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ D0 

Εκπομπές CO2 από την οδική μεταφορά 

εμπορευμάτων, kt  

Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων για όλες τις 

δραστηριότητες μεταφορών με ελαφρά φορτηγά (οχήματα μικτού βάρους 

3.900 kg ή μικρότερου που προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά ελαφρών 

φορτίων ή που είναι εξοπλισμένα με ειδικά χαρακτηριστικά όπως κίνηση 

στους τέσσερις τροχούς για λειτουργία εκτός οδού — κατηγορία πηγών 

1A3bii της IPCC) και βαριά φορτηγά (οχήματα μικτού βάρους άνω των 

3.900 kg που προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά βαρέων φορτίων — 

κατηγορία πηγών 1A3biii της IPCC εκτός από λεωφορεία) 

Οδική μεταφορά εμπορευμάτων, Mtkm  

Αριθμός τονοχιλιομέτρων που μεταφέρονται οδικώς με ελαφρά και βαριά 

φορτηγά όπου ένα τονο-χιλιόμετρο ισοδυναμεί με την οδική μεταφορά ενός 

τόνου σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. (πηγή: στατιστικές μεταφορών) 
Σημείωση: Τα δεδομένα δραστηριοτήτων θα πρέπει να συμφωνούν, αν είναι 

δυνατόν, με τα δεδομένα των εκπομπών. 

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ A1.1 Συνολική ένταση CO2 — βιομηχανία 

σιδήρου και χάλυβα, t/εκατ. ευρώ 

Σύνολο εκπομπών CO2 από τη 

βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων κατά την παραγωγή 

σιδήρου και χάλυβα συμπεριλαμβανομένων των καύσεων για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού και θερμότητας (κατηγορία πηγών 1A2a της IPCC), από τις 

διεργασίες παραγωγής σιδήρου και χάλυβα (κατηγορία πηγών 2C1 της 

IPCC) και από τις διεργασίες παραγωγής σιδηροκραμάτων (κατηγορία 

πηγών 2C2 της IPCC) 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία — 

βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, δισ. 

ευρώ (EC95) 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές 1995 στην παραγωγή 

βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων (NACE 27.1), παραγωγή 

σωλήνων (NACE 27.2), άλλες πρωτογενείς κατεργασίες σιδήρου και χάλυβα 

(NACE 27.3), χύτευση σιδήρου (NACE 27.51) και χύτευση χάλυβα (NACE 

27.52). (πηγή: εθνικοί λογαριασμοί) 

3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ A1.2 Ένταση ενεργειακού CO2 – χημική 

βιομηχανία, t/εκατ. ευρώ 

Ενεργειακές εκπομπές CO2 από τις 

χημικές βιομηχανίες, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων κατά την παραγωγή 

χημικών και χημικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της καύσης για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (κατηγορία πηγών 1A2c της IPCC). 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της 

χημικής βιομηχανίας, δισ. ευρώ 

(EC95) 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές 1995 στην παραγωγή 

χημικών και χημικών προϊόντων (NACE 24) (πηγή: εθνικοί λογαριασμοί) 

                                                 
1 Τα κράτη μέλη αναφέρουν τον αριθμητή και τον παρανομαστή αν δεν περιλαμβάνονται στον κοινό μορφότυπο υποβολής εκθέσεων.  
2 Τα κράτη μέλη οφείλουν να ακολουθούν αυτές τις οδηγίες. Αν δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν ακριβώς τις οδηγίες αυτές ή αν ο 

αριθμητής και ο παρανομαστής δεν συμφωνούν επακριβώς, τα κράτη μέλη οφείλουν να το αναφέρουν σαφώς. 
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Αριθ. 

Ονοματολογία στους 

δείκτες ενεργειακής 

αποδοτικότητας της 

Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής 

Υπηρεσίας 

Δείκτης  Αριθμητής / παρονομαστής 
Οδηγίες / ορισμοί2  

 

4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ A1.3 
Ένταση ενεργειακού CO2 — υαλουργία, 

κεραμοποιία και βιομηχανία οικοδομικών 

υλικών, t/εκατ. ευρώ 

Ενεργειακές εκπομπές CO2 από την 

υαλουργία, την κεραμοποιία και τη 

βιομηχανία οικοδομικών υλικών, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση καυσίμων κατά την παραγωγή μη μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων (NACE 26) συμπεριλαμβανομένης της καύσης για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία — 

υαλουργία, κεραμοποιία και 

βιομηχανία οικοδομικών υλικών, δισ. 

ευρώ (EC95) 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές 1995 στην παραγωγή μη 

μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (NACE 26) (πηγή: εθνικοί λογαριασμοί) 

5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ C0.1 Ειδικές εκπομπές CO2 της βιομηχανίας 

σιδήρου και χάλυβα, t/t 

Σύνολο εκπομπών CO2 από τη 

βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων κατά την παραγωγή 

σιδήρου και χάλυβα συμπεριλαμβανομένων των καύσεων για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού και θερμότητας (κατηγορία πηγών 1A2a της IPCC), από τις 

διεργασίες παραγωγής σιδήρου και χάλυβα (κατηγορία πηγών 2C1 της 

IPCC) και από τις διεργασίες παραγωγής σιδηροκραμάτων (κατηγορία 

πηγών 2C2 της IPCC) 
Παραγωγή χάλυβα 

οξυγονοεμφύσησης, kt 
Παραγωγή χάλυβα οξυγονοεμφύσησης (NACE 27) (πηγή: στατιστικές 

παραγωγής) 

6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ C0.2 Ειδικές ενεργειακές εκπομπές CO2 της 

τσιμεντοβιομηχανίας, t/t 

Ενεργειακές εκπομπές CO2 από την 

υαλουργία, την κεραμοποιία και τη 

βιομηχανία οικοδομικών υλικών, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση καυσίμων κατά την παραγωγή μη μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων (NACE 26) συμπεριλαμβανομένης της καύσης για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. 
Παραγωγή τσιμέντου, kt Παραγωγή τσιμέντου (NACE 26) (πηγή: στατιστικές παραγωγής) 
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Πίνακας 3: Κατάλογος συμπληρωματικών δεικτών 
 

Αριθ. 

Ονοματολογία στους 

δείκτες ενεργειακής 

αποδοτικότητας της 

Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής 

Υπηρεσίας 

Δείκτης  Αριθμητής / παρονομαστής Οδηγίες / ορισμοί 

1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ B0 Ειδικές εκπομπές CO2 από κατανάλωση 

ντίζελ σε επιβατικά αυτοκίνητα, g/100km 

Εκπομπές CO2 από πετρελαιοκίνητα 

επιβατικά αυτοκίνητα, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση πετρελαίου ντίζελ για όλες τις δραστηριότητες 

μεταφορών με επιβατικά αυτοκίνητα (αυτοκίνητα που προορίζονται κυρίως 

για τη μεταφορά προσώπων με χωρητικότητα 12 επιβατών ή λιγότερων, 

μικτό βάρος οχήματος 3.900 kg ή μικρότερο — κατηγορία πηγών 1A3bi της 

IPCC μόνο πετρέλαιο ντίζελ) 

Αριθμός χιλιομέτρων των 

πετρελαιοκίνητων επιβατικών 

αυτοκινήτων, εκατ. km 

Αριθμός οχηματοχιλιομέτρων του συνόλου των πετρελαιοκίνητων 

επιβατικών αυτοκινήτων που επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε δρόμους 

δημόσιας κυκλοφορίας (πηγή: στατιστικές μεταφορών) 

2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ B0 
Ειδικές εκπομπές CO2 από κατανάλωση 

βενζίνης σε επιβατικά αυτοκίνητα, 

g/100km 

Εκπομπές CO2 από βενζινοκίνητα 

επιβατικά αυτοκίνητα, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση βενζίνης για όλες τις δραστηριότητες 

μεταφορών με επιβατικά αυτοκίνητα (αυτοκίνητα που προορίζονται κυρίως 

για τη μεταφορά προσώπων με χωρητικότητα 12 επιβατών ή λιγότερων, 

μεικτό βάρος οχήματος 3900 kg ή μικρότερο — κατηγορία πηγών 1A3bi της 

IPCC) 

Αριθμός χιλιομέτρων βενζινοκίνητων 

επιβατικών αυτοκινήτων, εκατ. km 

Αριθμός οχηματοχιλιομέτρων του συνόλου των βενζινοκίνητων επιβατικών 

αυτοκινήτων που επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε δρόμους δημόσιας 

κυκλοφορίας. (πηγή: στατιστικές μεταφορών) 

3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ C0 Ειδικές εκπομπές CO2 από επιβατικά 

αυτοκίνητα, t/επιβατοχιλιόμετρα 

Εκπομπές CO2 από επιβατικά 

αυτοκίνητα, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων για όλες τις 

δραστηριότητες μεταφορών με επιβατικά αυτοκίνητα (αυτοκίνητα που 

προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων με χωρητικότητα 12 

επιβατών ή λιγότερων, μικτό βάρος οχήματος 3.900 kg ή μικρότερο — 

κατηγορία πηγών 1A3bi της IPCC) 

Επιβάτες που μεταφέρθηκαν με 

αυτοκίνητα, εκατ. επιβατοχιλιόμετρα 

Αριθμός επιβατοχιλιομέτρων που διανύθηκαν με επιβατικά αυτοκίνητα· ένα 

επιβατοχιλιόμετρο αντιστοιχεί στη μεταφορά ενός επιβάτη σε απόσταση ενός 

χιλιομέτρου (πηγή: στατιστικές μεταφορών) 
Σημείωση: Τα δεδομένα δραστηριοτήτων θα πρέπει να συμφωνούν, αν είναι 

δυνατόν, με τα δεδομένα των εκπομπών. 
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Αριθ. 

Ονοματολογία στους 

δείκτες ενεργειακής 

αποδοτικότητας της 

Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής 

Υπηρεσίας 

Δείκτης  Αριθμητής / παρονομαστής Οδηγίες / ορισμοί 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ E1 Ειδικές εκπομπές CO2 από αεροπορικές 

μεταφορές, t/επιβάτη 

Εκπομπές CO2 από αεροπορικές 

μεταφορές εσωτερικού, kt 

Εκπομπές CO2 από αεροπορικές μεταφορές εσωτερικού (εμπορικές, 

ιδιωτικές, αγροτικές κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων των απογειώσεων και 

προσγειώσεων (κατηγορία πηγών 1A3aii της IPCC). Εξαιρούνται τα 

καύσιμα στα αεροδρόμια για μεταφορές εδάφους. Επίσης εξαιρούνται τα 

καύσιμα για καύση σε στάθμευση στα αεροδρόμια. 

Επιβάτες εσωτερικών αεροπορικών 

πτήσεων, εκατ. 

Αριθμός ατόμων, εξαιρουμένου του πληρώματος πτήσης και του 

πληρώματος θαλάμου επιβατών, που ταξιδεύουν αεροπορικώς (μόνον σε 

πτήσεις εσωτερικού) (πηγή: στατιστικές μεταφορών). 
Σημείωση: Τα δεδομένα δραστηριοτήτων θα πρέπει να συμφωνούν, αν είναι 

δυνατόν, με τα δεδομένα των εκπομπών. 

5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ A1.4 
Ένταση ενεργειακού CO2 — βιομηχανία 

τροφίμων, ποτών και καπνού, t/εκατ. 

ευρώ 

Ενεργειακές εκπομπές CO2 από τη 

βιομηχανία τροφίμων, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων κατά την παραγωγή 

προϊόντων διατροφής και ποτών καθώς και προϊόντων καπνού, 

συμπεριλαμβανομένης της καύσης για την παραγωγή ηλεκτρισμού και 

θερμότητας (κατηγορία πηγών 1A2e της IPCC). 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία — 

βιομηχανία τροφίμων, ποτών και 

καπνού, δισ. ευρώ (EC95) 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές 1995 στην παραγωγή 

προϊόντων διατροφής και ποτών (NACE 15) καθώς και προϊόντων καπνού 

(NACE 16) (πηγή: εθνικοί λογαριασμοί). 

6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ A1.5 
Ένταση ενεργειακού CO2 — βιομηχανία 

χαρτιού και τυπογραφικών εργασιών, 

t/εκατ. ευρώ 

Ενεργειακές εκπομπές CO2 από τη 

βιομηχανία χαρτιού και 

τυπογραφικών εργασιών, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων κατά την παραγωγή 

πολτού, χαρτιού και προϊόντων χαρτιού καθώς και εκδόσεων, εκτυπώσεων 

και αναπαραγωγής καταγεγραμμένων μέσων συμπεριλαμβανομένων των 

εκπομπών από τις καύσεις για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας 

(κατηγορία πηγών 1A2d της IPCC). 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία — 

βιομηχανία χαρτιού και 

τυπογραφικών εργασιών, δισ. ευρώ 

(EC95) 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές 1995 στην παραγωγή 

πολτού, χαρτιού και προϊόντων χαρτιού (NACE 21) καθώς και εκδόσεων, 

εκτυπώσεων και αναπαραγωγής καταγεγραμμένων μέσων (NACE 22) (πηγή: 

εθνικοί λογαριασμοί). 

7 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ A0 Ειδικές εκπομπές CO2 από νοικοκυριά για 

θέρμανση χώρου, t/m2 

Εκπομπές CO2 από νοικοκυριά για 

θέρμανση χώρου, kt 
Εκπομπές CO2 από την καύση καυσίμων για τη θέρμανση χώρων σε 

νοικοκυριά. 
Επιφάνεια των μόνιμα 

κατειλημμένων κατοικιών, εκατ. m2 Συνολική επιφάνεια των μόνιμα κατειλημμένων κατοικιών. 
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Αριθ. 

Ονοματολογία στους 

δείκτες ενεργειακής 

αποδοτικότητας της 

Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής 

Υπηρεσίας 

Δείκτης  Αριθμητής / παρονομαστής Οδηγίες / ορισμοί 

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ B0 
Ειδικές εκπομπές CO2 του εμπορικού και 

του θεσμικού τομέα για θέρμανση χώρου, 

kg/m2 

Εκπομπές CO2 για θέρμανση χώρου 

στον εμπορικό και τον θεσμικό 

τομέα, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων για τη θέρμανση χώρου σε 

εμπορικά και θεσμικά κτήρια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Επιφάνεια των κτηρίων υπηρεσιών, 

εκατ. m2 
Συνολική επιφάνεια των κτηρίων υπηρεσιών (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 

64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) 

9 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ D0 Ειδικές εκπομπές CO2 των δημόσιων 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής t/TJ 

Εκπομπές CO2 από δημόσιους 

θερμικούς σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής, kt 

Εκπομπές CO2 από όλες τις καύσεις ορυκτών καυσίμων για τη μικτή 

παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από δημόσιους θερμικούς σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής και σταθμούς συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού 

και θερμότητας (κατηγορία πηγών 1A1ai και 1A1aii της IPCC). Δεν 

περιλαμβάνονται οι εκπομπές από σταθμούς που παράγουν μόνον 

θερμότητα. 

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα από 

δημόσιους θερμικούς σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής, PJ 

Μικτή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και τυχόν θερμότητα που πωλείται σε 

τρίτους (σταθμοί συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας) 

από δημόσιους θερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σταθμούς 

συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Δεν 

περιλαμβάνονται οι εκπομπές από σταθμούς που παράγουν μόνον 

θερμότητα. Οι δημόσιοι θερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής έχουν ως 

κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ηλεκτρισμού (και θερμότητας) προς 

πώληση σε τρίτους. Είναι δυνατόν να ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους 

φορείς. Η μικτή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μετράται στην έξοδο των 

κύριων μετασχηματιστών, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται η κατανάλωση 

ηλεκτρισμού στις εφεδρικές μονάδες του σταθμού και στους 

μετασχηματιστές (πηγή: ενεργειακό ισοζύγιο). 

10 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ E0 
Ειδικές εκπομπές CO2 των 

αυτοπαραγωγών σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής t/TJ 

Εκπομπές CO2 από 

αυτοπαραγωγούς, kt 

Εκπομπές CO2 από όλες τις καύσεις ορυκτών καυσίμων για τη μικτή 

παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από αυτοπαραγωγούς θερμικούς 

σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σταθμούς συνδυασμένης παραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας. 

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα από 

αυτοπαραγωγούς θερμικούς 

σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, PJ 

Μικτή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και τυχόν θερμότητα που πωλείται σε 

τρίτους (σταθμοί συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας) 

από αυτοπαραγωγούς θερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σταθμούς 

συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Οι αυτοπαραγωγοί 

θερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής παράγουν ηλεκτρισμό (και θερμότητα) 

εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για ιδία χρήση σε υποστήριξη της κύριας 

δραστηριότητάς τους. Η μικτή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μετράται 

στην έξοδο των κύριων μετασχηματιστών, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται η 

κατανάλωση ηλεκτρισμού στις εφεδρικές μονάδες του σταθμού και στους 

μετασχηματιστές (πηγή: ενεργειακό ισοζύγιο). 
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Αριθ. 

Ονοματολογία στους 

δείκτες ενεργειακής 

αποδοτικότητας της 

Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής 

Υπηρεσίας 

Δείκτης  Αριθμητής / παρονομαστής Οδηγίες / ορισμοί 

11 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Ένταση άνθρακα συνολικής 
ηλεκτροπαραγωγής, t/TJ 

Εκπομπές CO2 από την κλασική 
ηλεκτροπαραγωγή, kt 

Εκπομπές CO2 από όλες τις καύσεις ορυκτών καυσίμων για τη μικτή 
παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από δημόσιους θερμικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής και σταθμούς συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού 
και θερμότητας καθώς και από αυτοπαραγωγούς θερμικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής και σταθμούς συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού 
και θερμότητας. Δεν περιλαμβάνονται οι εκπομπές από σταθμούς που 
παράγουν μόνον θερμότητα. 

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα από 
δημόσιους και αυτοπαραγωγούς 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, PJ 

Μικτή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και τυχόν θερμότητα που πωλείται σε 
τρίτους (σταθμοί συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας) 
από δημόσιους και αυτοπαραγωγούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και 
σταθμούς συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. 
Περιλαμβάνει την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και από 
πυρηνική ενέργεια (πηγή: ενεργειακό ισοζύγιο). 

12 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ένταση άνθρακα των μεταφορών, t/TJ 

Εκπομπές CO2 από τις μεταφορές, kt Εκπομπές CO2 από καύσεις ορυκτών καυσίμων για όλες τις δραστηριότητες 
μεταφορών (κατηγορία πηγών 1A3 της IPCC). 

Συνολική τελική κατανάλωση 
ενέργειας από τις μεταφορές, PJ 

Περιλαμβάνει τη συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση των μεταφορών 
από όλες τις πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης 
βιομάζας και ηλεκτρισμού) (πηγή: ενεργειακό ισοζύγιο). 

13 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ C0.3 Ειδικές ενεργειακές εκπομπές CO2 της 
χαρτοβιομηχανίας, t/t 

Ενεργειακές εκπομπές CO2 από 
βιομηχανία χαρτιού και 
τυπογραφικών εργασιών, kt 

Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων κατά την παραγωγή 
πολτού, χαρτιού και προϊόντων χαρτιού καθώς και εκδόσεων, εκτυπώσεων 
και αναπαραγωγής καταγεγραμμένων μέσων, συμπεριλαμβανομένης της 
καύσης για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (κατηγορία πηγών 
1A2d της IPCC). 

Φυσική παραγωγή χαρτιού, kt Φυσική παραγωγή χαρτιού (NACE 21) (πηγή: στατιστικές παραγωγής). 

14 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Εκπομπές CO2 από τη βιομηχανία, kt  Εκπομπές από την καύση ορυκτών καυσίμων σε μεταποιητικές βιομηχανίες, 
στις κατασκευές καθώς και στα ορυχεία και λατομεία (εκτός 
ανθρακωρυχείων και της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου), 
συμπεριλαμβανομένων και καύσεων για την παραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας (κατηγορία πηγών 1A2 της IPCC). Η ενέργεια που 
χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία για μεταφορές δεν θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί εδώ αλλά στους δείκτες για τις μεταφορές. Στον τομέα αυτό 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι εκπομπές που προκύπτουν από μη οδικά και 
άλλα κινητά μηχανήματα στη βιομηχανία. 

Συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας 
από τη βιομηχανία, PJ 

 Περιλαμβάνει τη συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση της βιομηχανίας 
από όλες τις πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης 
βιομάζας και ηλεκτρισμού) (πηγή: ενεργειακό ισοζύγιο). 

15 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

Εκπομπές CO2 από τα νοικοκυριά, kt  Εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων σε νοικοκυριά (κατηγορία 
πηγών 1A4b της IPCC). 

Συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας 
από τα νοικοκυριά, PJ 

 Περιλαμβάνει τη συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών 
από όλες τις πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης 
βιομάζας και ηλεκτρισμού) (πηγή: ενεργειακό ισοζύγιο). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Πίνακας αντιστοιχίας 

 

Απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ Ο παρών κανονισμός 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 4 παράγραφος 3 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 
Άρθρο 7 παράγραφος 1 και άρθρο 7 

παράγραφος 3 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 
Άρθρο 13 παράγραφος 1 και άρθρο 14 

παράγραφος 1 

Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 12 παράγραφος 3 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 6 

Άρθρο 4 παράγραφος 2 - 

Άρθρο 4 παράγραφος 3 Άρθρο 24 

Άρθρο 4 παράγραφος 4 Άρθρο 5 παράγραφος 1 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 21 παράγραφος 1 

Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 21 παράγραφος 3 

Άρθρο 5 παράγραφος 3 - 
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Απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ Ο παρών κανονισμός 

Άρθρο 5 παράγραφος 4 - 

Άρθρο 5 παράγραφος 5 Άρθρο 22 

Άρθρο 5 παράγραφος 6 - 

Άρθρο 5 παράγραφος 7 Άρθρο 24 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 10 παράγραφος 1 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 3 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 - 

Άρθρο 7 παράγραφος 2 
Άρθρο 11 παράγραφος 1 και άρθρο 11 

παράγραφος 2 

Άρθρο 7 παράγραφος 3 - 

Άρθρο 8 παράγραφος 1 Άρθρο 23 

Άρθρο 8 παράγραφος 2 Άρθρο 7 παράγραφος 4 

Άρθρο 8 παράγραφος 3 - 

Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 26 

Άρθρο 9 παράγραφος 2 - 

Άρθρο 9 παράγραφος 3 - 

Άρθρο 10  

Άρθρο 11 Άρθρο 28 

Άρθρο 12 Άρθρο 29 
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