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ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΚΑΤΗΜΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΔΧ 2018 
_______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 5(ηζ) θαη 16(9) 

  Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε - 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 107, 
25.4.2015, ζ. 26·  
L 129, 27.5.2015, 
ζ. 53. 

ηα άξζξα 1, 2 θαη 3 θαη ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν 
«νδεγία 2015/652 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20

εο
 Απξηιίνπ 2015 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ κεζόδσλ 

ππνινγηζκνύ θαη ησλ απαηηήζεσλ ππνβνιήο εθζέζεσλ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 98/70/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ησλ θαπζίκσλ βελδίλεο 
θαη ληίδει»∙ θαη 

   
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 328, 
21.12.2018, ζ. 1.  
 

ην άξζξν 56 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «θαλνληζκόο (ΔΔ) 2018/1999 ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11

εο
 Γεθεκβξίνπ 2018 γηα ηε δηαθπβέξλεζε 

ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο θαη ηεο Γξάζεο γηα ην Κιίκα, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκώλ 
(ΔΚ) αξηζ. 663/2009 θαη (ΔΚ) αξηζ. 715/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ησλ νδεγηώλ 94/22/ΔΚ, 98/70/ΔΚ, 2009/31/ΔΚ, 2009/73/ΔΚ, 2010/31/ΔΔ, 2012/27/ΔΔ θαη 
2013/30/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηώλ 2009/119/ΔΚ θαη 
(ΔΔ) 2015/652 ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 525/2013 ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ». 

   
148(Η) ηνπ 2003 
40(Η) ηνπ 2007 
12(Η) ηνπ 2009 

Γηόξζσζε, 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα: 4204, 
30.4.2009. 

111(Η)  ηνπ 2013 
37(I) ηνπ 2015 

34 (Η) ηνπ 2018. 

Ο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρνπλ ηα άξζξα 5(ηζ) θαη 16(9) ησλ πεξί Πξνδηαγξαθώλ Πεηξειαηνεηδώλ θαη Καπζίκσλ 
Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2018,  εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα: 

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

1.  Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Μεζόδνπ Τπνινγηζκνύ ηεο Έληαζεο ησλ 
Δθπνκπώλ Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ ησλ Καπζίκσλ θαη ηεο Δλέξγεηαο Γηάηαγκα ηνπ 2019. 

     
Δξκελεία. 2.-(1)  ην παξόλ Γηάηαγκα, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 
  
 
 

Παξάξηεκα. 

«εθπνκπέο θαηά ην πξώην ζηάδην» ζεκαίλεη θάζε εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη πξνηνύ ε πξώηε ύιε εηζέιζεη ζην δηπιηζηήξην ή ζηελ εγθαηάζηαζε 
επεμεξγαζίαο όπνπ παξήρζε ην θαύζηκν πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 256, 
7.9.1987, ζ. 1·  
L 104, 20.4.2017,  
ζ. 6. 

«θαλνληζκόο (ΔΟΚ) αξηζ. 2658/87» ζεκαίλεη ηνλ θαλνληζκό (ΔΟΚ) αξηζ. 2658/87 ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 23εο Ηνπιίνπ 1987 γηα ηε δαζκνινγηθή θαη ζηαηηζηηθή νλνκαηνινγία θαη ην θνηλό δαζκνιόγην, 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία από ηνλ εθηειεζηηθό θαλνληζκό (ΔΔ) 2017/705 ηεο Δπηηξνπήο, 
ηεο 19εο Απξηιίνπ 2017, ζρεηηθά κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο I ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΟΚ) 
αξηζ. 2658/87 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε δαζκνινγηθή θαη ζηαηηζηηθή νλνκαηνινγία θαη ην θνηλό 
δαζκνιόγην θαη όπσο πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 310, 
22.12.1995, ζ. 5. 

«θαλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2964/95» ζεκαίλεη ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 2964/95 ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 1995, γηα ηε ζέζπηζε ζηελ Κνηλόηεηα ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ 
εηζαγσγώλ θαη παξαδόζεσλ αξγνύ πεηξειαίνπ όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 304, 
14.11.2008, ζ. 1·  
L 131, 1.5.2014,  
ζ. 1. 

«θαλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1099/2008» ζεκαίλεη ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1099/2008 ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2008 γηα ηηο ζηαηηζηηθέο 
ελέξγεηαο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία από ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 431/2014 ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 24εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1099/2008 
ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο ζηαηηζηηθέο ελέξγεηαο, όζνλ αθνξά ηελ 
εθαξκνγή ησλ εηήζησλ ζηαηηζηηθώλ ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηώλ θαη όπσο 
πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 140, 

«θαλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 443/2009» ζεκαίλεη ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 443/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηα πξόηππα επηδόζεσλ γηα 
ηηο εθπνκπέο από ηα θαηλνύξγηα επηβαηηθά απηνθίλεηα, ζην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο 

2007



5.6.2009, ζ. 1·  
L 3, 7.1.2015, ζ. 
1. 

πξνζέγγηζεο ηεο Κνηλόηεηαο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 από ειαθξά νρήκαηα, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία από ηνλ θαη' εμνπζηνδόηεζε θαλνληζκό (ΔΔ) 2015/6 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 
31εο Οθησβξίνπ 2014 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο I ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 
443/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ώζηε λα ιεθζεί ππόςε ε εμέιημε 
ηεο κάδαο ησλ λέσλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 θαη 
όπσο πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 197, 
29.7.2009, ζ. 24·  
L 72, 17.3.2016,  
ζ. 13. 

«θαλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 684/2009» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 684/2009 ηεο Δπηηξνπήο, 
ηεο 24εο Ηνπιίνπ 2009 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2008/118/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά 
ηηο κεραλνξγαλσκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαθίλεζε πξντόλησλ πνπ ππόθεηληαη ζε εηδηθνύο 
θόξνπο θαηαλάισζεο ππό θαζεζηώο αλαζηνιήο ησλ θόξσλ απηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
ηειεπηαία από ηνλ εθηειεζηηθό θαλνληζκό (ΔΔ) 2016/379 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 11εο Μαξηίνπ 2016 
θαη όπσο πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 181, 
12.7.2012, ζ. 1. 

«θαλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 600/2012» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 600/2012 ηεο Δπηηξνπήο 
ηεο 21εο Ηνπλίνπ 2012 γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ εθζέζεσλ πνπ αθνξνύλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ θαη ηα ηνλνρηιηόκεηξα θαη γηα ηε δηαπίζηεπζε ησλ ειεγθηώλ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 
2003/87/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, όπσο πεξαηηέξσ εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 181, 
12.7.2012, ζ. 30·  
L 201, 10.7.2014,  
ζ. 1. 

«θαλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 601/2012» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 601/2012 ηεο Δπηηξνπήο 
ηεο 21εο Ηνπλίνπ 2012 γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 
εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη’ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2003/87/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία από ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 
743/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2014 γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαξηήκαηνο VII ηνπ 
θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 601/2012 όζνλ αθνξά ηελ ειάρηζηε ζπρλόηεηα αλαιύζεσλ θαη όπσο 
πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 165, 
18.6.2013, ζ. 13·  
L 189, 27.6.2014,  
ζ. 155. 

«θαλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 525/2013» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 525/2013 ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2013 ζρεηηθά κε κεραληζκό 
παξαθνινύζεζεο θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 
άιισλ πιεξνθνξηώλ ζε εζληθό θαη ελσζηαθό επίπεδν πνπ αθνξνύλ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη 
ηελ θαηάξγεζε ηεο απόθαζεο αξηζ. 280/2004/ΔΚ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία από ηνλ 
Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 662/2014 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο 
Μαΐνπ 2014 , γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 525/2013 όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή 
εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην ζηε ύκβαζε-Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ 
αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη όπσο πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 179, 
19.6.2014, ζ. 26. 

«θαλνληζκόο αξηζ. 666/2014» ζεκαίλεη ηνλ θαη' εμνπζηνδόηεζε θαλνληζκόο (EE) αξηζ. 666/2014 
ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014 , ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό νπζηαζηηθώλ απαηηήζεσλ γηα 
έλα ελσζηαθό ζύζηεκα απνγξαθήο, κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ησλ δπλακηθώλ ππεξζέξκαλζεο ηνπ 
πιαλήηε θαη ηηο δηεζλώο ζπκθσλεζείζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο απνγξαθέο ζύκθσλα κε 
ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 525/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
όπσο πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 343, 
29.12.2015, ζ. 1·  
L 111, 27.4.2016,  
ζ. 1. 

«θαλνληζκόο (ΔΔ) 2015/2446» ζεκαίλεη ηνλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε θαλνληζκό (ΔΔ) 2015/2446 ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 28εο Ηνπιίνπ 2015 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, όζνλ αθνξά ιεπηνκεξείο θαλόλεο ζρεηηθνύο κε 
νξηζκέλεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελσζηαθνύ ηεισλεηαθνύ θώδηθα, όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία 
από ηνλ θαη' εμνπζηνδόηεζε θαλνληζκό (ΔΔ) 2016/651 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2016, γηα 
ηε δηόξζσζε ηνπ θαη' εμνπζηνδόηεζε θαλνληζκνύ (ΔΔ) 2015/2446 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, όζνλ αθνξά 
ιεπηνκεξείο θαλόλεο ζρεηηθνύο κε νξηζκέλεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελσζηαθνύ ηεισλεηαθνύ θώδηθα 
θαη όπσο πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 343, 
29.12.2015, ζ. 
558· L 149, 
13.6.2017,  
ζ. 19. 

«θαλνληζκόο (ΔΔ) 2015/2447» ζεκαίλεη ηνλ εθηειεζηηθό θαλνληζκό (ΔΔ) 2015/2447 ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2015 γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ εθαξκνγήο 
νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ελσζηαθνύ ηεισλεηαθνύ θώδηθα όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
ηειεπηαία από ηνλ εθηειεζηηθό θαλνληζκό (ΔΔ) 2017/989 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2017, 
γηα ηε δηόξζσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ εθηειεζηηθνύ θαλνληζκνύ (ΔΔ) 2015/2447 γηα ηε ζέζπηζε 
ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ εθαξκνγήο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ελσζηαθνύ ηεισλεηαθνύ 
θώδηθα θαη όπσο πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 

 «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνδηαγξαθώλ Πεηξειαηνεηδώλ θαη Καπζίκσλ Νόκνπο ηνπ 2003 έσο 
2018·  

  
 

2008



 «πηζζνύρνο ζρηζηόιηζνο» ζεκαίλεη θάζε πεγή πξώηεο ύιεο δηπιηζηεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε 
ζρεκαηηζκό πεηξσκάησλ πνπ πεξηέρεη ζηεξεά θεξνδίλε θαη εκπίπηεη ζηνλ νξηζκό γηα ηνλ 
πηζζνύρν ζρηζηόιηζν κε ηνλ θσδηθό Ο 2714, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΟΚ) αξηζ. 2658/87· 
ε θηλεηηθόηεηα ηεο πεγήο ηεο πξώηεο ύιεο επηηπγράλεηαη κε ηελ εμόξπμε ή ηε ζεξκηθά 
ππνβνεζνύκελε ζηξάγγηζε κε βαξύηεηα· 

  
 «ζπκβαηηθό αξγό πεηξέιαην» ζεκαίλεη θάζε πξώηε ύιε δηπιηζηεξίνπ κε ππθλόηεηα θαηά API 

κεγαιύηεξε από 10 βαζκνύο, όηαλ κεηξάηαη ζην θνίηαζκα, ζηνλ ηόπν πξνέιεπζεο ηνπ, ζύκθσλα 
κε ηε κέζνδν δνθηκήο ASTM D287 θαη δελ εκπίπηεη ζηνλ νξηζκό γηα ηνλ θσδηθό Ο 2714, 
ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΟΚ) αξηζ. 2658/87· 

  
 «θπζηθή άζθαιηνο» ζεκαίλεη θάζε πεγή πξώησλ πιώλ δηπιηζηεξίνπ ε νπνία: 

(i) έρεη ππθλόηεηα θαηά API (American Petroleum Institute) 10 βαζκώλ ή κηθξόηεξε, ε 
νπνία κεηξάηαη ζην θνίηαζκα, ζηνλ ηόπν εμόξπμήο ηνπ, ζύκθσλα κε ηε κέζνδν δνθηκήο 
ηεο American Society for Testing and Materials (ASTM) D287· 

(ii) έρεη εηήζην κέζν ημώδεο ζε ζεξκνθξαζία θνηηάζκαηνο κεγαιύηεξν από εθείλν πνπ 
ππνινγίδεηαη κε ηελ εμίζσζε: ημώδεο (centipoise) = 518,98

e-0,038T
, όπνπ Σ είλαη ε 

ζεξκνθξαζία ζε βαζκνύο Κειζίνπ· 

(iii) εκπίπηεη ζηνλ νξηζκό γηα ηηο αζθαιηνύρεο άκκνπο κε ηνλ θσδηθό Ο 2714 ηεο 
ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο (Ο)· θαη 

(iv) όπνπ ε θηλεηνπνίεζε ηεο πεγήο ηεο πξώηεο ύιεο επηηπγράλεηαη κε ηελ εμόξπμε ή ηε 
ζεξκηθά ππνβνεζνύκελε ζηξάγγηζε κε βαξύηεηα, θαηά ηελ νπνία ε ζεξκηθή ελέξγεηα 
πξνέξρεηαη θπξίσο από θαύζηκα δηαθνξεηηθά από ηελ ίδηα ηελ πξώηε ύιε· 

  
       (2) Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην παξόλ Γηάηαγκα θαη δελ ηπγράλνπλ θαζνξηζκνύ ζ’ απηό, 

έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο όξνπο απηνύο ν Νόκνο. 
  
 θνπόο. 
 
 

 3. Σν παξόλ Γηάηαγκα θαζνξίδεη ηε κέζνδν ππνινγηζκνύ ηεο έληαζεο ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ από ηα θαύζηκα θαη ηελ παξερόκελε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη πξνκεζεπηέο.  

Πεδίν εθαξκνγήο. 
 
 
 
 

4. Σν παξόλ Γηάηαγκα εθαξκόδεηαη – 

(i) ζηα θαύζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θίλεζε ησλ νδηθώλ νρεκάησλ θαη ησλ κε 
νδηθώλ θηλεηώλ κεραλεκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθώλ εζσηεξηθήο 
λαπζηπινΐαο όηαλ δελ βξίζθνληαη ζηε ζάιαζζα, ησλ γεσξγηθώλ θαη δαζηθώλ 
ειθπζηήξσλ, ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο όηαλ δελ βξίζθνληαη ζηε ζάιαζζα, θαη  

(ii) ζηνλ ειεθηξηζκό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα νδηθά νρήκαηα. 
    
Τπνινγηζκόο 
έληαζεο 
εθπνκπώλ 
αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ. 
Παξάξηεκα.  

5.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ άξζξσλ 10Β θαη 10Γ ηνπ Νόκνπ, ε κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηεο 
έληαζεο ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ηα θαύζηκα θαη ηελ παξερόκελε ελέξγεηα 
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη πξνκεζεπηέο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ έληαζε ησλ εθπνκπώλ ησλ 
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ηα θαύζηκα πνπ πξνκεζεύνπλ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα. 

  
 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 4.5.2018. 
 

(2) Γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ άξζξσλ 10Β θαη 10Γ ηνπ Νόκνπ, ε κέζνδνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 
Παξάξηεκα, θαζώο θαη νη νξηζκνί ηεο, ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο πξνκεζεπηέο θαπζίκσλ θαηά 
ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ, ζύκθσλα κε ην πεξί ηνπ Μνξθνηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη 
Πξνκεζεπηέο Καπζίκσλ γηα Τπνβνιή ηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηώλ γηα ζπκκόξθσζε κε ηε κείσζε 
ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ Γηάηαγκα ηνπ 2018. 

Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
4.5.2018. 

6.   Από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, ην πεξί ηεο Μεζόδνπ Τπνινγηζκνύ ηεο Έληαζεο ησλ Δθπνκπώλ Αεξίσλ ηνπ 
Θεξκνθεπίνπ ησλ Καπζίκσλ θαη ηεο Δλέξγεηαο Γηάηαγκα ηνπ 2018 θαηαξγείηαη. 

_________________ 

Έγηλε ζηηο 20 επηεκβξίνπ, 2019. 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ, 

Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, 
Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
(Παξάγξαθνη 5 θαη 6) 

 
ΜΔΘΟΓΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΚΘΔΔΩΝ ΣΖ ΔΝΣΑΖ ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΣΟΤ 
ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΕΩΖ ΣΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

ΜΔΡΟ 1 
 

Τπνινγηζκόο ηεο έληαζεο εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο ελέξγεηαο ελόο πξνκεζεπηή 
 

Ζ έληαζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο ελέξγεηαο εθθξάδεηαη ζε γξακκάξηα 
ηζνδπλάκνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αλά megajoule (MJ) θαπζίκνπ (gCO2eq/MJ). 

1. Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο έληαζεο ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ ησλ θαπζίκσλ είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), ην ππνμείδην ηνπ αδώηνπ (N2O) θαη ην κεζάλην 
(CH4). Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζνδπλακίαο CO2, νη εθπνκπέο απηώλ ησλ αεξίσλ αλάγνληαη ζε ηζνδύλακεο 
εθπνκπέο CO2 σο εμήο: 

CO2: 1                               CH4: 25                                            N2O: 298 

2. Οη εθπνκπέο από ηελ θαηαζθεπή ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμόξπμε, 
ηελ παξαγσγή, ηε δηύιηζε θαη ηελ θαηαλάισζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό 
ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

3. Ζ έληαζε αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ελόο πξνκεζεπηή, από ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θύθινπ δσήο όισλ ησλ 
θαπζίκσλ θαη ηεο παξερόκελεο ελέξγεηαο, ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 

Έληαζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ελόο πξνκεζεπηή(#)= 

 

όπνπ: 

 

α) «#» ζεκαίλεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή (δειαδή ηαπηνπνίεζε ηεο νληόηεηαο πνπ ππνρξενύηαη λα 
θαηαβάιεη ηνλ εηδηθό θόξν θαηαλάισζεο), όπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 684/2009, σο ν αξηζκόο 
εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ (αξηζκόο κεηξώνπ SEED - System for Exchange of 
Excise Data) ή αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ΦΠΑ ηνπ Πίλαθα 1, ζεκείν 5, ζηνηρείν α) ηνπ Παξαξηήκαηνο Η 
ηνπ ελ ιόγσ Καλνληζκνύ γηα ηνπο θσδηθνύο ηύπνπ πξννξηζκνύ 1 έσο 5 θαη 8, πνπ είλαη επίζεο ν θνξέαο πνπ 
νθείιεη λα θαηαβάιεη ηνλ εηδηθό θόξν θαηαλάισζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο 2008/118/ΔΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ (1), ηε ζηηγκή πνπ ν εηδηθόο θόξνο θαηαλάισζεο θαηέζηε απαηηεηόο ζύκθσλα κε ην άξζξν 7, 
παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο 2008/118/ΔΚ. Αλ απηή ε ηαπηνπνίεζε δελ είλαη δηαζέζηκε, πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη όηη ζεζπίδεηαη ηζνδύλακν κέζν ηαπηνπνίεζεο ζύκθσλα κε ην εζληθό ζύζηεκα ππνβνιήο 
εθζέζεσλ γηα ηνλ εηδηθό θόξν θαηαλάισζεο· 

β) «x» ζεκαίλεη ηα είδε θαπζίκσλ θαη ελέξγεηαο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γηαηάγκαηνο, όπσο 
εθθξάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, ζεκείν 17, ζηνηρείν γ) ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 684/2009. 
Αλ δελ είλαη δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία απηά, ζπιιέγνληαη ηζνδύλακα ζηνηρεία ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ππνβνιήο 
εθζέζεσλ γηα ηνλ εηδηθό θόξν θαηαλάισζεο πνπ ζεζπίζηεθε ζε εζληθό επίπεδν· 

γ) «MJx» ζεκαίλεη ηελ εθθξαδόκελε ζε Megajoules ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ παξαδόζεθε θαη κεηαηξάπεθε από ηηο 
αλαθεξόκελεο ζηελ έθζεζε πνζόηεηεο θαπζίκνπ «x». Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

ii) Σαπηόρξνλε ζπλεπεμεξγαζία νξπθηώλ θαπζίκσλ θαη βηνθαπζίκσλ 

Ζ επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη θάζε κεηαβνιή θαηά ηνλ θύθιν δσήο ηνπ θαπζίκνπ ή ηεο ελέξγεηαο πνπ 
παξέρεηαη θαη πξνθαιεί κηα αιιαγή ηεο κνξηαθήο δνκήο ηνπ πξντόληνο. Ζ πξνζζήθε κεηνπζησηώλ δελ 
εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο ελ ιόγσ επεμεξγαζίαο. Ζ πνζόηεηα ησλ βηνθαπζίκσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 
ζπλεπεμεξγαζία κε θαύζηκα από πεγέο κε βηνινγηθήο πξνέιεπζεο αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 
βηνθαπζίκνπ κεηά ηελ επεμεξγαζία. Ζ πνζόηεηα ελέξγεηαο ησλ ζπλεπεμεξγαζκέλσλ βηνθαπζίκσλ 
θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην ελεξγεηαθό ηζνδύγην θαη ηελ απόδνζε ηεο ζπλεπεμεξγαζίαο, όπσο νξίδεηαη 
ζην παξάξηεκα IV κέξνο Γ ζεκείν 17 ηεο νδεγίαο 98/70/ΔΚ. 

i) Ζ πνζόηεηα θάζε θαπζίκνπ αλά ηύπν θαπζίκνπ 

Πξνέξρεηαη από ζηνηρεία πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν έθζεζεο κε βάζε ηνλ Πίλαθα 1, ζεκείν 17, 
ζηνηρεία δ), ζη) θαη ηε) ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 684/2009. Οη πνζόηεηεο ησλ 
βηνθαπζίκσλ κεηαηξέπνληαη ζην ελεξγεηαθό πεξηερόκελν ηεο θαηώηεξεο ζεξκνγόλνπ δύλακήο ηνπο κε 
βάζε ηελ ελεξγεηαθή ππθλόηεηα πνπ νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ. Οη πνζόηεηεο 
από κε βηνινγηθήο πξνέιεπζεο θαπζίκσλ κεηαηξέπνληαη ζε ελεξγεηαθό πεξηερόκελν ηεο θαηώηεξεο 
ζεξκνγόλνπ δύλακήο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ ελεξγεηαθή ππθλόηεηα πνπ νξίδεηαη ζην Πξνζάξηεκα 1 ηεο 
έθζεζεο «Well-to-Tank» (έθδνζε 4) ηνπ Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (JEC) (2)  ηνπ 
Ηνύιηνπ 2013 (3). 
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Όηαλ αλακεηγλύνληαη πνιιά βηνθαύζηκα κε νξπθηά θαύζηκα, ε πνζόηεηα θαη ην είδνο θάζε βηνθαπζίκνπ 
ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ ππνινγηζκό θαη αλαθέξνληαη από ηνπο πξνκεζεπηέο ζηελ αξκόδηα αξρή. 

Ζ πνζόηεηα ησλ βηνθαπζίκσλ πνπ παξαδόζεθαλ θαη ηα νπνία δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο ηνπ 
άξζξνπ 7β, παξάγξαθνο 1 ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ (άξζξν 10Γ ηνπ Νόκνπ) ππνινγίδεηαη σο πνζόηεηα 
νξπθηνύ θαπζίκνπ. 

Σν κείγκα βελδίλεο-αηζαλόιεο E85 ππνινγίδεηαη σο μερσξηζηό θαύζηκν γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 443/2009. 

Αλ νη πνζόηεηεο δελ ζπιιέγνληαη ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 684/2009, ηα θξάηε κέιε 
ζπιιέγνπλ ηζνδύλακα ζηνηρεία ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ππνβνιήο εθζέζεσλ γηα ηνλ εηδηθό θόξν 
θαηαλάισζεο πνπ ζεζπίδεηαη ζε εζληθό επίπεδν. 

iii) Ζ πνζόηεηα ειεθηξηζκνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη 

Δίλαη ε πνζόηεηα ειεθηξηζκνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη από νδηθά νρήκαηα ή κνηνζηθιέηεο, όπνπ έλαο 
πξνκεζεπηήο γλσζηνπνηεί ην πνζό απηό ηεο ελέξγεηαο ζηελ αξκόδηα αξρή, ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν 
ηύπν: 

Καηαλάισζε ειεθηξηζκνύ = δηαλπόκελε απόζηαζε (km) × απόδνζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνύ 
(MJ/km) 

 

δ) Μείσζε ησλ εθπνκπώλ θαηά ην πξώην ζηάδην (UER) 

«UER» είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ην πξώην ζηάδην ηελ νπνία δειώλεη ν 
πξνκεζεπηήο θαη κεηξηέηαη ζε gCO2eq αλ πνζνηηθνπνηεζεί θαη ππνβιεζεί ζε έθζεζε ζύκθσλα κε ηηο 
αθόινπζεο απαηηήζεηο: 

i) Δπηιεμηκόηεηα 

Οη UERs εθαξκόδνληαη κόλν ζην πξώην ζηάδην ησλ εθπνκπώλ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ κέζσλ ηηκώλ γηα 
ηε βελδίλε, ην πεηξέιαην, ην CNG ή ην LPG. 

UERs πξνεξρόκελεο από νπνηαδήπνηε ρώξα κπνξνύλ λα κεηξνύλ σο κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ 
ηνπ ζεξκνθεπίνπ από θαύζηκα παξαγόκελα από νπνηαδήπνηε πεγή πξώησλ πιώλ πνπ πξνκεζεύεη 
νπνηνζδήπνηε πξνκεζεπηήο. 

Οη UERs ππνινγίδνληαη κόλν αλ ζπλδένληαη κε έξγα πνπ άξρηζαλ κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. 

Γελ είλαη απαξαίηεην λα απνδεηθλύεηαη όηη νη UERs δελ ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο εθζέζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 7α ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ. 

ii) Τπνινγηζκόο 

Οη UERs ζα εθηηκώληαη θαη ζα επηθπξώλνληαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηα πξόηππα πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη ζηα δηεζλή πξόηππα θαη ηδίσο ζηα πξόηππα ISO 14064, ISO 14065 θαη ISO 14066. 

Οη UERs θαη νη βαζηθέο εθπνκπέο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη, λα ππνβάιινληαη ζε εθζέζεηο θαη λα 
επαιεζεύνληαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 14064 θαη λα παξέρνπλ ηζνδύλακεο αμηνπηζηίαο 
απνηειέζκαηα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 600/2012 θαη ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 601/2012. Ζ 
επαιήζεπζε ησλ κεζόδσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ UERs πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 
14064-3 θαη ν νξγαληζκόο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ επαιήζεπζε πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο 
ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 14065. 

 

ε) «GHGix» είλαη ε έληαζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ θαπζίκνπ ή ηεο ελεξγείαο «x» 
εθθξαδόκελε ζε gCO2eq/MJ. Οη πξνκεζεπηέο ππνινγίδνπλ ηελ έληαζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ γηα θάζε θαύζηκν ή ελέξγεηα σο εμήο: 

i) Ζ έληαζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ησλ θαπζίκσλ κε βηνινγηθήο πξνέιεπζεο είλαη ε 
«ζηαζκηζκέλε έληαζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνλ θύθιν δσήο», αλά είδνο 
θαπζίκνπ ηα νπνία απαξηζκνύληαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα ζην Μέξνο 2, ζεκείν 5 ηνπ 
παξόληνο Παξαξηήκαηνο. 

ii)  Ο ειεθηξηζκόο ππνινγίδεηαη όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο 2, ζεκείν 6. 

iii) Έληαζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ησλ βηνθαπζίκσλ 

Ζ έληαζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ησλ βηνθαπζίκσλ πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7β, παξάγξαθνο 1 ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ (άξζξν 10Γ ηνπ Νόκνπ) 
ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7δ ηεο ελ ιόγσ Οδεγίαο. ε πεξίπησζε πνπ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 
εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θύθινπ δσήο από βηνθαύζηκα έρνπλ απνθηεζεί κε βάζε ζπκθσλία ή 
ζύζηεκα πνπ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν απόθαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7γ, παξάγξαθνο 4 ηεο 
Οδεγίαο 98/70/ΔΚ θαιύπηνληαο ην άξζξν 7β, παξάγξαθνο 2 ηεο ελ ιόγσ Οδεγίαο, ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία 
ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα θαζνξηζηεί ε έληαζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ησλ 
βηνθαπζίκσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β παξάγξαθνο 1 ηεο ελ ιόγσ Οδεγίαο. Ζ έληαζε ησλ εθπνκπώλ 
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα ηα βηνθαύζηκα πνπ δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 7β, παξάγξαθνο 1 ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ είλαη ίζε πξνο ηελ έληαζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ 
ηνπ ζεξκνθεπίνπ ησλ αληίζηνηρσλ νξπθηώλ θαπζίκσλ πνπ πξνέξρνληαη από ζπκβαηηθό αξγό πεηξέιαην 
ή θπζηθό αέξην. 
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iv) Σαπηόρξνλε ζπλεπεμεξγαζία θαπζίκσλ κε βηνινγηθήο πξνέιεπζεο θαη βηνθαπζίκσλ 

Ζ έληαζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ βηνθαπζίκσλ ζπλεπεμεξγαζκέλσλ κε νξπθηά 
θαύζηκα αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ βηνθαπζίκνπ κεηά ηελ επεμεξγαζία. 

 

ζη) «AF» αληηπξνζσπεύεη ηνπο ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο γηα ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θίλεζεο: 

 

Επικραηούζα ηετνολογία μεηαηροπής Σσνηελεζηής απόδοζης 

Κηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο 1 

πζζσξεπηήο ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο θίλεζεο 0,4 

Ζιεθηξηθό ζύζηεκα θίλεζεο κε θπςέιεο θαπζίκνπ πδξνγόλνπ 0,4 
  

ΜΕΡΟΣ 2 

Υποβολή εκθέζεων από ηοσς προμηθεσηές για καύζιμα πλην βιοκασζίμων 

1.   UERs ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ 

Γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη UERs γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη ηεο κεζόδνπ ππνινγηζκνύ, νη 
πξνκεζεπηέο ππνβάιινπλ ζηελ έθζεζε ζηελ αξκόδηα αξρή ηα αθόινπζα: 

α) ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011· 

β) ηηο εηήζηεο κεηώζεηο ησλ εθπνκπώλ ζε gCO2eq· 

γ) ηε δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ζεκεηώζεθαλ νη δεισζείζεο κεηώζεηο· 

δ) ηελ πιεζηέζηεξε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ πεγή εθπνκπήο, κε πξνζδηνξηζκό ηνπ γεσγξαθηθνύ κήθνπο θαη πιάηνπο 
κέρξη ηέηαξην δεθαδηθό ςεθίν· 

ε) ηηο βαζηθέο εηήζηεο εθπνκπέο πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κέηξσλ κείσζεο θαη ηηο εηήζηεο εθπνκπέο κεηά ηελ 
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κείσζεο, ζε gCO2eq/MJ ηεο παξαγόκελεο πξώηεο ύιεο· 

ζη) ηνλ κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκν αξηζκό πηζηνπνηεηηθνύ πνπ είλαη κνλαδηθόο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη ησλ δεισκέλσλ κεηώζεσλ ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ· 

δ) ηνλ κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκν αξηζκό, πνπ είλαη κνλαδηθόο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κεζόδνπ ππνινγηζκνύ θαη ηνπ 
ζρεηηθνύ ζπζηήκαηνο· 

 

2.   Μέζεο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο έληαζεο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θύθινπ δσήο γηα θαύζηκα πιελ ησλ βηνθαπζίκσλ θαη 

ηνπ ειεθηξηζκνύ. 

Πεγή πξώησλ πιώλ θαη επεμεξγαζία Καύζηκν πνπ δηαηέζεθε 
ζηελ αγνξά 

Έληαζε αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ 
θύθινπ δσήο 
(gCO2eq/MJ) 

ηαζκηζκέλε έληαζε 
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

θύθινπ δσήο (gCO2eq/MJ) 

πκβαηηθό αξγό πεηξέιαην Βελδίλε 93,2 93,3 

Τγξά θαύζηκα από θπζηθό αέξην 94,3 

Τγξά θαύζηκα από άλζξαθα 172 

Φπζηθή άζθαιηνο 107 

Πηζζνύρνο ζρηζηόιηζνο 131,3 

πκβαηηθό αξγό πεηξέιαην Νηίδει ή πεηξέιαην 
εζσηεξηθήο θαύζεο 

95 95,1 

Τγξά θαύζηκα από θπζηθό αέξην 94,3 

Τγξά θαύζηκα από άλζξαθα 172 

Φπζηθή άζθαιηνο 108,5 

Πηζζνύρνο ζρηζηόιηζνο 133,7 

Οπνηαδήπνηε νξπθηή πεγή Τγξνπνηεκέλν αέξην 
πεηξειαίνπ (LPG) ζε 
θηλεηήξα αλάθιεμεο κε 
ζπηλζήξα 

73,6 73,6 
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Φπζηθό αέξην, κείγκα ΔΔ πκπηεζκέλν θπζηθό 
αέξην ζε θηλεηήξα 
αλάθιεμεο κε ζπηλζήξα 

69,3 69,3 

Φπζηθό αέξην, κείγκα ΔΔ Τγξνπνηεκέλν θπζηθό 
αέξην ζε θηλεηήξα 
αλάθιεμεο κε ζπηλζήξα 

74,5 74,5 

Αληίδξαζε Sabatier ηνπ πδξνγόλνπ από 
ειεθηξόιπζε κε βηνινγηθήο 
αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο  

πκπηεζκέλν ζπλζεηηθό 
κεζάλην ζε θηλεηήξα 
αλάθιεμεο κε ζπηλζήξα 

3,3 3,3 

Φπζηθό αέξην κε ηε ρξήζε 
αηκνππξόιπζεο 

πκπηεζκέλν πδξνγόλν 
ζε θπςέιε θαπζίκνπ 

104,3 104,3 

Ζιεθηξόιπζε πνπ ιεηηνπξγεί πιήξσο 
από κε βηνινγηθή αλαλεώζηκε ελέξγεηα 

πκπηεζκέλν πδξνγόλν 
ζε θπςέιε θαπζίκνπ 

9,1 9,1 

Άλζξαθαο πκπηεζκέλν πδξνγόλν 
ζε θπςέιε θαπζίκνπ 

234,4 234,4 

Άλζξαθαο κε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηηο 
εθπνκπέο δηεξγαζηώλ 

πκπηεζκέλν πδξνγόλν 
ζε θπςέιε θαπζίκνπ 

52,7 52,7 

Απόβιεηα πιαζηηθά πνπ πξνέξρνληαη 
από νξπθηέο πξώηεο ύιεο 

Βελδίλε, ληίδει ή 
πεηξέιαην εζσηεξηθήο 
θαύζεο 

86 86 

3.   Ζιεθηξηζκόο 

Γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ από ηνπο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο γηα ηνλ ειεθηξηζκό πνπ θαηαλαιώλεηαη από ειεθηξηθά 
νρήκαηα θαη κνηνζηθιέηεο, ε αξκόδηα αξρή ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη εζληθέο κέζεο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο θαηά ηνλ 
θύθιν δσήο ζύκθσλα κε ηα θαηάιιεια δηεζλή πξόηππα. 

Δλαιιαθηηθά, ε αξκόδηα αξρή κπνξεί λα επηηξέπεη ζηνπο πξνκεζεπηέο λα θαζνξίζνπλ ηηκέο έληαζεο εθπνκπώλ αεξίσλ 
ηνπ ζεξκνθεπίνπ (gCO2eq/MJ) γηα ηνλ ειεθηξηζκό από ηα ζηνηρεία πνπ γλσζηνπνηνύλ κε εθζέζεηο ηα θξάηε κέιε κε 
βάζε ηα εμήο: 

α) ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1099/2008 · ή 

β) ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 525/2013 · ή 

γ) ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 666/2014. 

 

(1)  Οδεγία 2008/118/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ 2008, ζρεηηθά κε ην γεληθό θαζεζηώο ησλ εηδηθώλ θόξσλ 
θαηαλάισζεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 92/12/ΔΟΚ (ΔΔ L 9 ηεο 14.1.2009, ζ. 12). 

(2)  Ζ JEC πεξηιακβάλεη ην Κνηλό Δξεπλεηηθό Κέληξν ηεο Δπηηξνπήο (ΚΔΚ), ην EUCAR (European Council for 
Automotive R&D) θαη ηελ CONCAWE (Δπξσπατθή έλσζε ησλ εηαηξεηώλ πεηξειαίνπ γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα ζηε δηύιηζε θαη δηαλνκή). 

(3)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf 

2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0652&from=EN#ntc2-L_2015107EL.01003101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2009:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0652&from=EN#ntc3-L_2015107EL.01003101-E0003
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CHRISTINA/CHRISTINA%202018/Legislation/Law/(3)

