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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3304
9 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906
Ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρα−
κα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπί−
ου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ
όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/29/ΕΚ
και ισχύει καθώς και στην Ανακοίνωση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής αρ. SWD(2012) 130 και 131 τελικό (Κα−
τευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών
ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά
το 2012 − EE 2012/C 158/04). Διαδικασία χορήγησης
της ενίσχυσης από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ, για την περίοδο
2013−2020, δικαιούχοι, μέγιστο ποσό ενίσχυσης και
μεθοδολογία χορήγησης της ενίσχυσης.
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», (ΦΕΚ Α΄
167).
3. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141) και το
π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄ 153).
4. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134)
5. Το π.δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 240)
6. Την υπ’ αριθμ. 51049 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β΄
2971/31.10.2014).
7. Την υπ’ αριθμ. 54169/03.11.2014 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ
Β΄2944/03.11.2014),
8. Το ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας –
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως το
άρθρο 47 αυτού (ΦΕΚ Α΄ 156),
9. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοι−
πές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και ιδίως το Άρθρο 25 αυτού.
11. Το ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγο−
ρών Ηλεκτρισμού και φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Πα−
ραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179),όπως ισχύει,
12. Tη βασική αρχή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού
Δικαίου ενάντια στη κλιματική αλλαγή δηλαδή την αρχή
της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης “Principle
of Common but Differentiated Responsibility” την οποία
καθιέρωσε το πρωτόκολλο του Κιότο,
13. Την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχε−
τικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας
και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβου−
λίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32) όπως τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου 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 Κοινό−
τητας (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63) και ισχύει,
14. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ.
SWD(2012) 130 και 131 τελικό «Κατευθυντήριες γραμμές
για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αε−
ρίων θερμοκηπίου μετά το 2012», (ΕΕ C 158 της 5.6.2012,
σ. 4), όπως ισχύει,
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15. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετι−
κά με την τροποποίηση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής
«Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικής
ενίσχυσης στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαι−
ωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012»
(ΕΕ C 387 της 15.12.2012, σ.6)
16. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ.
278/2011 «σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβα−
τικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή
δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου», (ΕΕ L 130 της 17.05.2011, σελ. 1)
17. Την απόφαση ΡΑΕ 56/2012 (ΦΕΚ Β΄104/31.01.2012)
για την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας «ΚΣΗΕ», όπως ισχύει,
18. Την απόφαση ΡΑΕ 57/2012 (ΦΕΚ Β΄103/31.01.2012)
για την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΚΔΣ»,
όπως ισχύει,
19. Το υπ’ αριθμ. Ο−54088/19.02.2013 Έγγραφο της Ρυθ−
μιστικής Αρχής Ενέργειας,
20. Τις διατάξεις της Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/27.12.2004
(ΦΕΚ Β΄1931/27.12.2004) σχετικά με «Σύστημα εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρ−
φωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά
με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκ−
πομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου»
του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες
διατάξεις»,
21. Την απόφαση C(2014)4486/30.06.2014 της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
με θέμα «Κρατική ενίσχυση S.A. 38630 (2014/N) – Ελλάδα
– Εθνικό Σύστημα αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους
του ΣΕΔΕ της ΕΕ»,
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας,
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής – Σκοπός της ρύθμισης
1. Με την παρούσα ρυθμίζεται η διαδικασία χορήγησης
της ενίσχυσης σε Επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα,
λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπο−
ρίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της
ΕΕ που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
(ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), προκειμένου
να αντισταθμιστεί το κόστος αυτό σύμφωνα με τους
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
2. Η αντιμετώπιση του κινδύνου διαρροής άνθρακα
εξυπηρετεί έναν περιβαλλοντικό σκοπό, καθώς η ενίσχυ−
ση έχει ως στόχο την αποφυγή αύξησης των παγκόσμι−
ων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου λόγω μεταφοράς της
παραγωγής εκτός της Ένωσης, ελλείψει δεσμευτικής
διεθνούς συμφωνίας για τη μείωση εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας, δικαιούχοι για
τη χορήγηση της ενίσχυσης για την αντιστάθμιση του
έμμεσου κόστους εκπομπών είναι οι Επιχειρήσεις που
περιγράφονται στο Άρθρο 5 της παρούσας. Προϋπό−
θεση για την ένταξη στο μηχανισμό είναι η εγγραφή
στο ηλεκτρονικό μητρώο επιλέξιμων Επιχειρήσεων για

υπαγωγή στο μηχανισμό αντιστάθμισης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 της παρούσας.
4. Σε περίπτωση που το τιμολόγιο παροχής ηλεκτρι−
κής ενέργειας που εκδίδει ο Προμηθευτής σε Επιχείρη−
ση/Πελάτη του δεν προβλέπει κόστος δικαιωμάτων του
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου της Ε.Ε., δεν χορηγείται καμία ενίσχυση.
5. Για τη χορήγηση και τον προσδιορισμό της ενί−
σχυσης λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά και μόνο οι
Εγκαταστάσεις των δικαιούχων που βρίσκονται στην
επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εάν μια Εγκα−
τάσταση τεθεί εκτός λειτουργίας ή μεταφερθεί, πρέπει
να παρασχεθεί από τον Φορέα Επαλήθευσης σχετική
γνωστοποίηση αμέσως μετά από τη λήψη της σχετικής
απόφασης της δικαιούχου Επιχείρησης στον χορηγού−
ντα την ενίσχυση αρμόδιο φορέα.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλου−
θοι ορισμοί:
1. “Κατευθυντήριες Γραμμές”, η Ανακοίνωση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής αρ. [SWD(2012) 130 και 131 τελικό]
«Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατι−
κών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το
2012», (ΕΕC 158 της 5.6.2012, σ. 4) και όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με την «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά
με την τροποποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής
Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατι−
κών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το
2012», (EEC 387 της 15.12.2012, σ. 6).
2. Ως «ΣΕΔΕ» νοείται το σύστημα εμπορίας δικαιωμά−
των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου εντός της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ).
3. Ως «ενίσχυση» νοείται κάθε μέτρο που πληροί όλα
τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στο άρθρο 107 παρά−
γραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ.
4. Ως «περίοδος χορήγησης ενίσχυσης» νοείται χρο−
νικό διάστημα ενός ή περισσοτέρων ετών εντός της
χρονικής περιόδου 2013−2020.
5. Ως «μέγιστη ένταση ενίσχυσης» νοείται το ποσο−
στό με βάση το οποίο υπολογίζεται το «μέγιστο ποσό
ενίσχυσης».
6. To “μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμο προϊόν”
και το “μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη εγκατά−
σταση” ορίζονται στο Άρθρο 8, παράγραφοι 2, 3 και 4.
7. Ως “δικαιούχος” νοείται μια Επιχείρηση η οποία
λαμβάνει ενίσχυση.
8. Ως “δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EUA)” νοείται ένα μεταβιβάσιμο δικαίωμα εκπομπής
ενός τόνου ισοδύναμου CO2 κατά τη διάρκεια καθορι−
σμένης περιόδου.
9. Ως “προθεσμιακή τιμή EUA”, σε ευρώ, νοείται ο
απλός μέσος όρος των ημερήσιων προθεσμιακών τιμών
EUA ενός έτους (προσφερόμενες τιμές κλεισίματος)
για παράδοση τον Δεκέμβριο του έτους για το οποίο
χορηγήθηκε η ενίσχυση, όπως παρατηρείται σε ένα
συγκεκριμένο χρηματιστήριο άνθρακα της ΕΕ από την
1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που
προηγείται αυτού για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση.
Για παράδειγμα, για μια ενίσχυση που χορηγείται για το
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2016, είναι ο απλός μέσος όρος των προσφορών τιμών
κλεισίματος EUA του Δεκεμβρίου του 2016 που παρατη−
ρούνται από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
σε ένα χρηματιστήριο άνθρακα της ΕΕ.
10. Ως “συντελεστής εκπομπής CO2, σε τόνους CO2/
MWh, νοείται ο σταθμισμένος μέσος όρος της έντασης
CO2 της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ορυ−
κτά καύσιμα στην Ελλάδα και αναφέρεται στον κατάλο−
γο του Παραρτήματος IV των Κατευθυντηρίων Γραμμών.
11. Ως “απόδοση παραγωγής βάσης”, σε τόνους ανά
έτος, νοείται η μέση παραγωγή προϊόντος σε μία εγκα−
τάσταση κατά τη χρονική περίοδο αναφοράς 2005−2011
(απόδοση παραγωγής βάσης) για προϊόντα που παρά−
γονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν κάθε
χρόνο από το 2005 έως το 2011. Ένα δεδομένο ημερο−
λογιακό έτος (π.χ. 2009) μπορεί να εξαιρεθεί από την εν
λόγω επταετή περίοδο αναφοράς. Αν η εγκατάσταση
δεν λειτούργησε για τουλάχιστον 1 έτος από το 2005
μέχρι το 2011, τότε η απόδοση παραγωγής βάσης θα
ορίζεται ως η ετήσια παραγωγή μέχρι να καταγραφούν
4 συνεχόμενα έτη λειτουργίας, και έπειτα θα είναι ο
μέσος όρος των 3 τελευταίων ετών της εν λόγω περιό−
δου. Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης της
ενίσχυσης, η παραγωγική ικανότητα μιας εγκατάστασης
επεκτείνεται σημαντικά κατά την έννοια της παραγρά−
φου 17 του παρόντος άρθρου και των Κατευθυντηρίων
Γραμμών, η απόδοση παραγωγής βάσης δύναται να αυ−
ξηθεί κατ’ αναλογία με αυτή την επέκταση παραγωγικής
ικανότητας και μόνο μετά από γνωμάτευση εξακρίβω−
σης του Φορέα Επαλήθευσης. Εάν μια εγκατάσταση
μειώσει την παραγωγή ενός προϊόντος σε ένα δεδομένο
ημερολογιακό έτος κατά 50% έως 75% σε σύγκριση με
την απόδοση παραγωγής βάσης, επανακαθορίζεται εκ
των υστέρων το αντίστοιχο ετήσιο μέγιστο επιτρεπτό
ποσό ενίσχυσης στο ήμισυ. Εάν μια εγκατάσταση μει−
ώσει την παραγωγή ενός προϊόντος σε ένα δεδομένο
ημερολογιακό έτος κατά 75% έως 90% σε σύγκριση με
την απόδοση παραγωγής βάσης, επανακαθορίζεται εκ
των υστέρων το αντίστοιχο ετήσιο μέγιστο επιτρεπτό
ποσό ενίσχυσης στο 25% αυτού. Εάν μια εγκατάσταση
μειώσει την παραγωγή ενός προϊόντος σε ένα δεδομένο
ημερολογιακό έτος κατά 90% ή και περισσότερο σε
σύγκριση με την απόδοση παραγωγής βάσης, η αντί−
στοιχη Επιχείρηση δεν θα λάβει καμία ενίσχυση για το
προϊόν αυτό. Η μείωση της παραγωγής κατά ποσοστό
50% και άνω, τεκμαίρεται από την αντίστοιχη Ετήσια
Τεκμηριωμένη Μελέτη του Φορέα Επαλήθευσης.
12. Ως “Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας” νοείται η σύν−
δεση μίας και μοναδικής Εγκατάστασης με το Σύστημα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή το Δίκτυο Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέρ−
γεια από την Εγκατάσταση, μέσω αυτής της σύνδεσης,
μετράται από έναν ή περισσότερους μετρητές οι οποίοι
εκπροσωπούνται από ένα και μοναδικό προμηθευτή.
13. Ως «Εγκατάσταση» νοείται το σύνολο των κτηρι−
ακών εγκαταστάσεων περιλαμβανομένων τυχόν εξω−
τερικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που
χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής επιλέξιμου
προϊόντος σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές. Σε
κάθε Εγκατάσταση αντιστοιχεί μία και μοναδική Παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας.
14. Ως “κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσης”, σε
MWh, νοείται η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
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που είναι απαραίτητη για την παραγωγή επιλέξιμου
για ενίσχυση προϊόντος σε μία εγκατάσταση κατά την
περίοδο αναφοράς 2005−2011 (κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας βάσης) για εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουρ−
γούν κάθε χρόνο από το 2005 έως το 2011. Ένα δεδομένο
ημερολογιακό έτος (π.χ. 2009) μπορεί να εξαιρεθεί από
την εν λόγω επταετή περίοδο αναφοράς. Αν η εγκατά−
σταση δεν λειτούργησε για τουλάχιστον 1 έτος από το
2005 έως το 2011 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
βάσης θα ορίζεται ως η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρι−
κής ενέργειας μέχρι να καταγραφούν 4 συνεχόμενα
έτη λειτουργίας, και έπειτα θα ορίζεται ως ο μέσος
όρος των 3 τελευταίων ετών. Εάν, κατά τη διάρκεια
της περιόδου χορήγησης της ενίσχυσης, η παραγωγική
ικανότητα μιας εγκατάστασης επεκτείνεται σημαντικά
κατά την έννοια της παραγράφου 17 του παρόντος άρ−
θρου και των Κατευθυντηρίων Γραμμών, η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας βάσης δύναται να αυξηθεί κατ’
αναλογία με αυτή την επέκταση παραγωγικής ικανό−
τητας και μόνο μετά από γνωμάτευση εξακρίβωσης
του Φορέα Επαλήθευσης. Εάν μια εγκατάσταση μει−
ώσει την παραγωγή ενός προϊόντος σε ένα δεδομένο
ημερολογιακό έτος κατά 50% έως 75% σε σύγκριση με
την απόδοση παραγωγής βάσης, επανακαθορίζεται εκ
των υστέρων το αντίστοιχο ετήσιο μέγιστο επιτρεπτό
ποσό ενίσχυσης στο ήμισυ. Εάν μια εγκατάσταση μει−
ώσει την παραγωγή ενός προϊόντος σε ένα δεδομένο
ημερολογιακό έτος κατά 75% έως 90% σε σύγκριση με
την απόδοση παραγωγής βάσης, επανακαθορίζεται εκ
των υστέρων το αντίστοιχο ετήσιο μέγιστο επιτρεπτό
ποσό ενίσχυσης στο 25% αυτού. Εάν μια εγκατάσταση
μειώσει την παραγωγή ενός προϊόντος σε ένα δεδομένο
ημερολογιακό έτος κατά 90% ή και περισσότερο σε
σύγκριση με την απόδοση παραγωγής βάσης, η αντί−
στοιχη Επιχείρηση δεν θα λάβει καμία ενίσχυση για το
προϊόν αυτό. Η μείωση της παραγωγής κατά ποσοστό
50% και άνω, τεκμαίρεται από την αντίστοιχη Ετήσια
Τεκμηριωμένη Μελέτη του Φορέα Επαλήθευσης.
15. Ως “δείκτης αναφοράς αποδοτικότητας κατανά−
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας”, σε MWh/τόνο απόδοσης
παραγωγής και οριζόμενος σε επίπεδο Prodcom 8, νοεί−
ται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συγκεκριμένων
προϊόντων ανά τόνο απόδοσης παραγωγής που επιτυγ−
χάνεται από τις μεθόδους παραγωγής με την υψηλότε−
ρη απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας για το υπό εξέταση
προϊόν. Για προϊόντα που εμπίπτουν στους επιλέξιμους
τομείς και υποτομείς για τους οποίους καθορίσθηκε η
ανταλλαξιμότητα καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας με
την απόφαση 2011/278/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο
ορισμός των κριτηρίων αναφοράς της αποδοτικότητας
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποι−
είται εντός των ορίων του ιδίου συστήματος, λαμβάνο−
ντας υπόψη μόνο το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι αντίστοιχοι δείκτες αναφοράς κατανάλωσης ηλε−
κτρικής ενέργειας για προϊόντα που καλύπτονται από
επιλέξιμους τομείς και υποτομείς απαριθμούνται στο
Παράρτημα IΙΙ των Κατευθυντήριων Γραμμών, το οποίο
ενσωματώνεται στη παρούσα ως Παράρτημα ΙΙ.
16. “Εφεδρικός δείκτης αναφοράς αποδοτικότητας κα−
τανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας”, το 80% της κατανά−
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσης. Η παράμετρος αυτή
καθορίζεται μέσω απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
από κοινού με τους δείκτες αναφοράς αποδοτικότητας
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κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιστοιχεί στη μέση
προσπάθεια μείωσης που επιβάλλεται από την εφαρμογή
των δεικτών αναφοράς αποδοτικότητας κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας (δείκτης αναφοράς κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας/εκ των προτέρων κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας). Ισχύει για όλα τα προϊόντα τα
οποία εμπίπτουν σε επιλέξιμους τομείς ή υποτομείς, αλλά
για τα οποία δεν ορίζεται δείκτης αναφοράς αποδοτικό−
τητας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
17. Ως «σημαντική επέκταση παραγωγικής ικανότητας»
νοείται σημαντική αύξηση της αρχικής εγκατεστημένης
παραγωγικής ικανότητας εγκατάστασης, όταν συμβαί−
νουν τα ακόλουθα:
• επέρχονται μία ή περισσότερες αναγνωρίσιμες υλι−
κές μεταβολές οι οποίες σχετίζονται με την τεχνική
διάταξη και λειτουργία της, εκτός από την απλή αντι−
κατάσταση υφιστάμενης γραμμής παραγωγής, και
• η εγκατάσταση μπορεί να λειτουργεί με παραγωγική
ικανότητα τουλάχιστον 10% υψηλότερη από την αρχική
εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα της εγκατάστα−
σης πριν από τη μεταβολή και τούτο προκύπτει από
επένδυση υλικού κεφαλαίου (ή από μια σειρά επαυξη−
τικών επενδύσεων υλικού κεφαλαίου).
Η Επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει μέσω του Φορέα
Επαλήθευσης, στον χορηγούντα την ενίσχυση αρμόδιο
φορέα, τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια για
σημαντική επέκταση της παραγωγικής ικανότητας πλη−
ρούνται και η επέκταση της ικανότητας εξακριβώθηκε
από τον Φορέα Επαλήθευσης. Η εξακρίβωση αφορά
την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την ακρίβεια των
δεδομένων που παρέχονται από την Επιχείρηση, και κα−
ταλήγει σε γνωμάτευση εξακρίβωσης, η οποία αναφέρει
με εύλογη βεβαιότητα κατά πόσον τα υποβληθέντα δε−
δομένα είναι απαλλαγμένα από ουσιώδεις ανακρίβειες.
18. Ως «Μητρώο Επιχειρήσεων» νοείται το ηλεκτρονι−
κό μητρώο επιλέξιμων Επιχειρήσεων για υπαγωγή στο
μηχανισμό αντιστάθμισης, το οποίο τηρεί η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
19. Ως «Φορέας Επαλήθευσης» νοείται κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως
Φορέας Επαλήθευσης Αερίων Θερμοκηπίου από την
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και είναι διαπιστευμένο κατά ISO
14065, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι
εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επα−
λήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
20. Ως «Μητρώο Φορέων Επαλήθευσης» νοείται το
Μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι Φορείς Επα−
λήθευσης και το οποίο τηρεί η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
Άρθρο 3
Καταβολή Ενίσχυσης
Ενισχύονται Επιχειρήσεις με Εγκατάσταση τομέα ή
υποτομέα, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που αναφέ−
ρονται στο Άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, με στόχο
την αντιστάθμιση του κόστους δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ
που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ως
αποτέλεσμα εφαρμογής της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ για το
ΣΕΔΕ, που πραγματοποιείται από 1ης Ιανουαρίου 2013.
Άρθρο 4
Στόχος – Συμβατότητα Ενίσχυσης
Στόχος της εν λόγω ενίσχυσης είναι να αποφευχθεί
σημαντικός κίνδυνος διαρροής άνθρακα λόγω του

κόστους ΕUΑ που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρι−
κής ενέργειας που επωμίζεται ο δικαιούχος, εάν οι
ανταγωνιστές του από τρίτες χώρες δεν αντιμετωπί−
ζουν παρόμοιο κόστος δικαιωμάτων του συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκη−
πίου της Ε.Ε. στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας τους
και ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να μετακυλίσει
το εν λόγω κόστος στις τιμές των προϊόντων δίχως
να απολέσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς (έμμεσο
κόστος εκπομπών).
Άρθρο 5
Δικαιούχοι
Δικαιούχος είναι Επιχείρηση με Εγκατάσταση ενός
τομέα ή υποτομέα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ των
Κατευθυντήριων Γραμμών, όπως εκάστοτε επικαιρο−
ποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το οποίο
ενσωματώνεται στην παρούσα ως Παράρτημα Ι.
Άρθρο 6
Αρμόδιος Φορέας
Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της ενίσχυσης
ορίζεται η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., με διαδικασία όπως αυτή ορίζε−
ται στο Άρθρο 9 της παρούσας. Για τη χορήγηση της
ενίσχυσης ο ΛΑΓΗΕ θα διαθέτει τμήμα των εσόδων από
τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου. Το τμήμα αυτό δεν θα υπερβαίνει το 20%
του συνόλου των εσόδων σε ετήσια βάση.
Άρθρο 7
Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης και Ορισμός Ετήσιας
Έντασης Ενίσχυσης για τα έτη 2013 έως 2020.
Η ένταση της ενίσχυσης (Ai,t) είναι το ποσοστό με
βάση το οποίο υπολογίζεται το μέγιστο ποσό ενίσχυσης
ενός επιλέξιμου προϊόντος (i), για το έτος(t).
Η τιμή έντασης της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει το
0,85 κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015, το 0,80 κατά τα
έτη 2016, 2017 και 2018, και το 0,75 κατά τα 2019 και
2020, για το σύνολο των Επιχειρήσεων των επιλέξιμων
τομέων και υποτομέων.
Ως τιμή έντασης της ενίσχυσης ορίζεται το 0,85 κατά
τα έτη 2013, 2014 και 2015, το 0,80 κατά τα έτη 2016,
2017 και 2018, και το 0,75 κατά τα 2019 και 2020, για το
σύνολο των Επιχειρήσεων των επιλέξιμων τομέων και
υποτομέων.
Άρθρο 8
Υπολογισμός Μέγιστου Ποσού Ενίσχυσης
1. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης επιλέξιμου προϊόντος
υπολογίζεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στις
παραγράφους 2 και 3 τύπους του παρόντος άρθρου, που
λαμβάνουν υπόψη την απόδοση παραγωγής βάσης ή την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσης, όπως ορίζο−
νται στην παρούσα, καθώς και το μέγιστο περιφερεια−
κό συντελεστή εκπομπής CO2 για ηλεκτρική ενέργεια
παρεχόμενη από εγκαταστάσεις καύσης στην Ελλάδα,
όπως αυτός εκάστοτε καθορίζεται στο Παράρτημα IV
των Κατευθυντήριων Γραμμών. Ο συντελεστής εκπο−
μπής CO2 για την Ελλάδα ορίζεται σε 0,82tCO2/MWh.
2. Στην περίπτωση επιλέξιμου προϊόντος i, του οποί−
ου ο δείκτης αναφοράς αποδοτικότητας κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρεται στον κατάλογο του
Παραρτήματος II της παρούσας, το μέγιστο ποσό ενί−
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σχυσης που καταβάλλεται στο δικαιούχο, για το προϊόν
αυτό κατά το έτος t ισούται με:
Amax,i,t = Ai,t × Ct × Pt−1 × Ei × BOi
Σε αυτή τη συνάρτηση, Ai,t είναι η ένταση ενίσχυσης
κατά το έτος t·, Ct είναι ο εφαρμοστέος συντελεστής
εκπομπής CO2 κατά το έτος t σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω (tCO2/MWh), Ρt−1 εί−
ναι η προθεσμιακή τιμή EUA κατά το έτος t−1 (EUR/
tCO2), Ei είναι ο εφαρμοστέος Δείκτης αναφοράς για
αποδοτική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το
συγκεκριμένο προϊόν που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ
της παρούσας(MWh/t),·BOi είναι η απόδοση παραγωγής
βάσης (ton/year).
3. Στην περίπτωση επιλέξιμου προϊόντος ή ομάδας
επιλέξιμων προϊόντων i,τα οποία δεν αναφέρονται στον
κατάλογο του Παραρτήματος II της παρούσας, το μέγι−
στο ποσό ενίσχυσης που καταβάλλεται στο δικαιούχο,
για το προϊόν ή την ομάδα προϊόντων κατά το έτος t
ισούται με:
Amax,i,t = Ai,t × C t × P t−1 × EF × BECi
Σε αυτή τη συνάρτηση, ο δείκτης i προσδιορίζει είτε
προϊόν των υποτομέων του Παραρτήματος Ι, είτε ομάδα
προϊόντων συγκεκριμένου τομέα του Παραρτήματος
Ι, Ai,t είναι η ένταση ενίσχυσης κατά το έτος t, Ct εί−
ναι ο εφαρμοστέος συντελεστής εκπομπής CO2 κατά
το έτος t σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
1 ανωτέρω(tCO2/MWh), P t−1 είναι η προθεσμιακή τιμή
EUA κατά το έτος t−1 (EUR/tCO2), EF είναι ο εφεδρικός
δείκτης αναφοράς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
BECi είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσης
(MWh/year).
4. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά Εγκατάσταση ισού−
ται με το άθροισμα των μέγιστων ποσών ενίσχυσης ανά
προϊόν ή ομάδας προϊόντων όπως αυτά υπολογίζονται
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος
άρθρου.
5. Αν σε μια Εγκατάσταση κατασκευάζονται προϊόντα
που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας με
δείκτη αναφοράς αποδοτικότητας κατανάλωσης ηλε−
κτρικής ενέργειας και προϊόντα που δεν αναφέρονται
στο Παράρτημα ΙΙ, με εφεδρικό δείκτη αναφοράς απο−
δοτικότητας, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα
επιμερίζεται σύμφωνα με το ποσοστό της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην ποσότητα
παραγωγής κάθε προϊόντος. Ο επιμερισμός για κάθε
προϊόν θα αποτυπώνεται σε τεκμηριωμένη μελέτη που
υποβάλει ο Φορέας Επαλήθευσης στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
6. Αν σε μια Εγκατάσταση κατασκευάζονται προϊόντα
που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση (δηλαδή εμπίπτουν
στους επιλέξιμους τομείς ή υποτομείς σύμφωνα με το
Άρθρο 5 της παρούσας) και προϊόντα που δεν είναι επι−
λέξιμα για ενίσχυση, το ποσό ενίσχυσης που καταβάλ−
λεται στην επιχείρηση υπολογίζεται αποκλειστικά και
μόνο για τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση.
H κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα επιμερίζεται
σύμφωνα με το ποσοστό της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας που αντιστοιχεί στην ποσότητα παραγωγής
κάθε προϊόντος. Ο επιμερισμός για κάθε προϊόν θα
αποτυπώνεται σε τεκμηριωμένη μελέτη που υποβάλει
ο Φορέας Επαλήθευσης στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
7. Σε περίπτωση μείωσης της ετήσιας ποσότητας πα−
ραγωγής επιλέξιμου προϊόντος κατά ποσοστό 50% και
άνω, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της παρούσας, επανα−
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καθορίζεται εκ των υστέρων το εκάστοτε αντίστοιχο
ετήσιο μέγιστο επιτρεπτό ποσό ενίσχυσης σε A max,
ex−post, i, t, βάσει μηνιαίων στοιχείων της ετήσιας τεκ−
μηριωμένης μελέτης, σύμφωνα με το Άρθρο 11, που υπο−
βάλει ο Φορέας Επαλήθευσης στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
8. Σε περίπτωση σημαντικής επέκτασης της παραγω−
γικής ικανότητας της εγκατάστασης όπως αυτή καθορί−
ζεται στο Άρθρο 2 της παρούσας, αυτή θα λαμβάνεται
υπόψη στον υπολογισμό του ετήσιου μέγιστου επιτρε−
πτού ποσού ενίσχυσης για το συγκεκριμένο προϊόν για
τα ημερολογιακά έτη που έπονται του έτους επαύξησης
της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης για το
προϊόν αυτό.
9. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει είτε μείωση της
ετήσιας ποσότητας παραγωγής επιλέξιμου προϊόντος
κατά ποσοστό 50% και άνω, είτε σημαντική επέκταση
της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης, όπως
αντίστοιχα καθορίζονται στο Άρθρο 2 της παρούσας,
το εκάστοτε αντίστοιχο ετήσιο μέγιστο επιτρεπτό ποσό
ενίσχυσης για το συγκεκριμένο προϊόν παραμένει αμε−
τάβλητο, δηλαδή Amax, ex−post, i,t = Amax,i,t.
10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7, 8 και 9 το
μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά Εγκατάσταση αναπρο−
σαρμόζεται αναλόγως.
Άρθρο 9
Διαδικασία Χορήγησης της Ενίσχυσης
1. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο επιλέξιμων
Επιχειρήσεων για υπαγωγή στο μηχανισμό αντιστάθ−
μισης. Για την εγγραφή νομικού προσώπου δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου στο μητρώο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., απαι−
τούνται οι κάτωθι ενέργειες:
Η εγγραφή μίας επιλέξιμης Επιχείρησης στο Μητρώο
Επιχειρήσεων διενεργείται ηλεκτρονικά από Φορέα
Επαλήθευσης, τον οποίο έχει εξουσιοδοτήσει για το
σκοπό αυτό η επιχείρηση αυτή.
Ο Φορέας Επαλήθευσης μετά από αίτησή του προς
την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. εγγράφεται στο Μητρώο Φορέων Επα−
λήθευσης και λαμβάνει κωδικό για την ασφαλή πρόσβα−
σή του στο Μητρώο Επιχειρήσεων.
Οι Φορείς Επαλήθευσης για κάθε νομικό πρόσωπο
που εκπροσωπούν υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση η
οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986
ως προς την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την ακρί−
βεια των στοιχείων και δεδομένων που παρέχονται
από την επιλέξιμη Επιχείρηση και αποτυπώνονται στην
ηλεκτρονική δήλωση. Ο τύπος και το περιεχόμενο της
ηλεκτρονικής δήλωσης, καθορίζεται από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
και περιλαμβάνει, σε ηλεκτρονική μορφή την εξουσιοδό−
τηση της Επιχείρησης προς τον Φορέα Επαλήθευσης,
στοιχεία της επιλέξιμης Επιχείρησης, δεδομένα σχετικά
με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε επιλέξιμη
Εγκατάσταση της Επιχείρησης, καθώς και κάθε απα−
ραίτητο δεδομένο και ψηφιακό έγγραφο (π.χ. μελέτες,
υπολογισμοί κ.λ.π.) το οποίο απαιτείται έτσι ώστε η
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. να έχει την δυνατότητα διενέργειας του
συνόλου των απαιτούμενων υπολογισμών και εκκαθα−
ρίσεων, μηνιαίων και ετήσιων, στα πλαίσια εφαρμογής
της παρούσας.
Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. καθορίζει τη μεθοδολογία επαλήθευσης
του περιεχομένου της παραπάνω ηλεκτρονικής δήλω−
σης από τους Φορείς Επαλήθευσης, την οποία θέτει
στη διάθεση των Φορέων Επαλήθευσης μέσω του πλη−
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ροφοριακού της συστήματος αντιστάθμισης διαρροής
άνθρακα.
Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων, Επιχει−
ρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
άμεσα για κάθε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων και
δεδομένων. Η ενημέρωση των στοιχείων και δεδομένων
του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. γίνεται με
την υποβολή νέας ηλεκτρονικής δήλωσης από τον εξου−
σιοδοτημένο Φορέα Επαλήθευσης.
2. Η καταβολή της ενίσχυσης για την ετήσια παρα−
γωγή επιλέξιμου προϊόντος, από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στις
δικαιούχους Επιχειρήσεις, θα λαμβάνει χώρα μέσω συ−
ναλλαγών ως εξής:
α) Για τις Εγκαταστάσεις που παράγουν αποκλειστικά
και μόνο επιλέξιμα προϊόντα, μηνιαία (Μηνιαία Εκκαθάρι−
ση Αντιστάθμισης) με βάση τη μηνιαία κατανάλωση ηλε−
κτρικής ενέργειας, και ετήσια (τελική εκ των υστέρων,
ex−post, Ετήσια Εκκαθάριση Αντιστάθμισης) με βάση
την ετήσια παραγωγή κάθε προϊόντος, έτσι ώστε εν
τέλει για ένα ημερολογιακό έτος να αποδοθεί σε κάθε
δικαιούχο Επιχείρηση ποσόν ενίσχυσης ανά επιλέξιμο
προϊόν/Εγκατάσταση σύμφωνα με την παρούσα.
β) Για τις Εγκαταστάσεις που παράγουν επιλέξιμα και
μη επιλέξιμα προϊόντα αποκλειστικά και μόνο τελική εκ
των υστέρων, ex−post, Ετήσια Εκκαθάριση Αντιστάθ−
μισης.
3. Μηνιαία Εκκαθάριση Αντιστάθμισης:
i) Τιμολόγιο Προμήθειας: Το μηνιαίο μετακυλιόμενο
κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων,
μηνιαίο έμμεσο κόστος εκπομπών για τον μήνα m(ΕΚEm)
από τους Προμηθευτές στις επιλέξιμες Επιχειρήσεις, κα−
ταναλωτές−πελάτες τους, συνιστά αναπόσπαστο μέρος
του ανταγωνιστικού σκέλους ενέργειας των τιμολογίων
προμήθειας με βάση τη συμφωνία μεταξύ Προμηθευτή/
Επιχείρησης και η χρέωση αυτή αναγράφεται με τρόπο
διακριτό στο τιμολόγιο και συγκεκριμένα σε δύο τμήμα−
τα. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει διακριτά,
παραπέμποντας ρητώς στην παρούσα, το τμήμα της
εν λόγω χρέωσης που ανακτά από την επιλέξιμη Επι−
χείρηση ΕΚΕΕm το οποίο ορίζεται ως ΕΚΕΕm= (1−Αi,t)
* EKEm για τον μήνα m, και χωριστά το έτερο τμήμα
που ανακτά από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με βάση τα οριζόμενα
στην παρούσα, ΕΚΕΛm το οποίο ορίζεται ως ΕΚΕΛm =
Αi,t * EKEm για τον μήνα m. Για τις Εγκαταστάσεις που
παράγουν επιλέξιμα και μη επιλέξιμα προϊόντα, για τις
οποίες διενεργείται αποκλειστικά και μόνο τελική εκ
των υστέρων,ex−post Ετήσια Εκκαθάριση Αντιστάθμισης,
η αντίστοιχη Επιχείρηση καταβάλλει μηνιαία στον Προ−
μηθευτή, το σύνολο του ποσού ΕΚΕm του τιμολογίου.
ii) Ηλεκτρονικό Αρχείο από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς Προ−
μηθευτή: Κάθε μήνα η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αποστέλλει σε κάθε
Προμηθευτή, που εκπροσωπούσε τον προηγούμενο μήνα
μετρητή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε Εγκατάσταση,
στην οποία παράγεται/κατασκευάζεται επιλέξιμο προϊόν
κατά την παρούσα, ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο αποτυ−
πώνονται για κάθε επιλέξιμη Επιχείρηση με αναφορά στο
αντίστοιχο ΑΦΜ, ανά Εγκατάσταση, ο αντίστοιχος αριθ−
μός ή κωδικός (στην περίπτωση υψηλής τάσης) παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί την αντίστοιχη
εγκατάσταση. Το περιεχόμενο και η γραμμογράφηση του
αρχείου αυτού καθορίζεται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
iii) Ηλεκτρονικό Αρχείο από Προμηθευτή προς την ΛΑ−
ΓΗΕ Α.Ε.: Κάθε Προμηθευτής που δέχεται ηλεκτρονικό

αρχείο της προηγούμενης παραγράφου, το συμπληρώ−
νει καταγράφοντας ανά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
και για το μήνα στον οποίο αναφέρεται το ηλεκτρονικό
αρχείο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., την αντίστοιχη κατανάλωση
σε KWhs, το σύνολο του ποσού του μετακυλιόμενου
κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων
από τον Προμηθευτή στην Επιχείρηση, ΕΚΕ m, το τμήμα
του προηγούμενου ποσού που ανακτά από την ΛΑΓΗΕ
Α.Ε. ο προμηθευτής με βάση τα οριζόμενα στην πα−
ρούσα, ΕΚΕΛ m. Το συμπληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο
αποστέλλεται πίσω στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
iv) Μηνιαία Εκκαθάριση Αντιστάθμισης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.:
Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. διενεργεί την Μηνιαία Εκκαθάριση Αντι−
στάθμισης και υπολογίζει το μηνιαίο ποσό ενίσχυσης
ανά Εγκατάσταση, για κάθε επιλέξιμη Επιχείρηση. Στον
υπολογισμό του μηνιαίου ποσού ενίσχυσης για κάθε
επιλέξιμη Επιχείρηση, συμμετέχει η μηνιαία ενίσχυση
για μία συγκεκριμένη επιλέξιμη Εγκατάσταση της μέχρι
το άθροισμα των μηνιαίων ενισχύσεων για τη συγκε−
κριμένη Εγκατάσταση στο τρέχον ημερολογιακό έτος
να συμπληρώσει το 80% του Μέγιστου Ετήσιου Ποσού
Ενίσχυσης για την Εγκατάσταση αυτή. Το σύνολο των
μηνιαίων ποσών ενίσχυσης του συνόλου των επιλέξιμων
Επιχειρήσεων πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το
30% του συνόλου των αντίστοιχων μηνιαίων εσόδων
της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. από τους πλειστηριασμούς δικαιωμά−
των εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, διαφορετικά τα
ποσά ενίσχυσης των Επιχειρήσεων μειώνονται ανάλογα.
Τέλος η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. εκδίδει και αποστέλλει το αντί−
στοιχο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα αντιστάθμισης
σε κάθε Προμηθευτή.
v) Μηνιαίος Διακανονισμός Αντιστάθμισης της ΛΑΓΗΕ
Α.Ε: Στη συνέχεια η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. καταβάλλει τα μηνιαία
ποσά ενίσχυσης Επιχειρήσεων για τις αντίστοιχες Εγκα−
ταστάσεις τους οι οποίες παράγουν αποκλειστικά και
μόνο επιλέξιμα προϊόντα. Η καταβολή διενεργείται με
αυτόματες και ηλεκτρονικές καταθέσεις στον αντίστοι−
χο τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή, ο οποίος εκ−
προσωπεί τις παροχές των παραπάνω Εγκαταστάσεων.
Ο τραπεζικός λογαριασμός του Προμηθευτή τον οποίο
οφείλει να τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα δηλώνεται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
4. Ετήσια εκ των υστέρων τελική Εκκαθάριση Αντι−
στάθμισης: Το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου του επό−
μενου έτους στο οποίο αναφέρεται η ενίσχυση, διε−
νεργείται ετήσια εκ των υστέρων τελική εκκαθάριση.
Στην περίπτωση επιλέξιμων Εγκαταστάσεων οι οποίες
παράγουν αποκλειστικά και μόνο επιλέξιμα προϊόντα,
η ετήσια εκκαθάριση γίνεται με βάση, τα στοιχεία της
ετήσιας τεκμηριωμένης μελέτης κατά το Άρθρο 11, τα
μηνιαία ποσά ενίσχυσης μετά την αναγωγή τους σε
αξία κατά το χρόνο χορήγησης της πρώτης δόσης της
ενίσχυσης, χρησιμοποιώντας το σχετικό επιτόκιο ανα−
φοράς της Επιτροπής για σταδιακή αναγωγή της αξίας,
τα ποσά που προκύπτουν από τον επιμερισμό −με βάση
την ετήσια κατανάλωση για την ετήσια παραγωγή κάθε
προϊόντος− του αθροίσματος των προαναφερόμενων
μηνιαίων ποσών και αντιστοιχούν στην καταβληθείσα
ανά επιλέξιμο προϊόν ενίσχυση καθώς και το επανακα−
θοριζόμενο εκ των υστέρων ετήσιο μέγιστο επιτρεπτό
ποσό ενίσχυσης της Επιχείρησης για κάθε επιλέξιμο
προϊόν της Εγκατάστασης (A max, ex−post,i,t) όπως
αυτό ορίζεται από τις ετήσιες παραγωγές επιλέξιμων
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προϊόντων. Για τις επιλέξιμες Εγκαταστάσεις οι οποί−
ες παράγουν επιλέξιμα και μη επιλέξιμα προϊόντα, η
ετήσια εκκαθάριση γίνεται με βάση, τα στοιχεία της
ετήσιας τεκμηριωμένης μελέτης κατά το Άρθρο 11, τα
ποσά που προκύπτουν από τον επιμερισμό −με βάση
την ετήσια κατανάλωση για την ετήσια παραγωγή
κάθε προϊόντος− του ετήσιου ποσού που ισούται με το
άθροισμα των μηνιαίων ΕΚΕΛm και τα οποία αντιστοι−
χούν στην ενίσχυση ανά επιλέξιμο προϊόν καθώς και
το επανακαθοριζόμενο εκ των υστέρων ετήσιο μέγιστο
επιτρεπτό ποσό ενίσχυσης της Επιχείρησης για κάθε
επιλέξιμο προϊόν της Εγκατάστασης (A max, ex−post,i,t)
όπως αυτό ορίζεται από τις ετήσιες παραγωγές επι−
λέξιμων προϊόντων. Στη συνέχεια λαμβάνουν χώρα οι
αντίστοιχοι διακανονισμοί μέσω χρεοπιστώσεων (α)
μεταξύ Προμηθευτή−Επιχείρησης στους λογαριασμούς
ηλεκτρικής ενέργειας λιανικής (Τιμολόγια Προμήθειας)
και (β) μεταξύ ΛΑΓΗΕ Α.Ε. – Προμηθευτή στο πλαίσιο
των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ τους. Απαγο−
ρεύεται ρητά στον Προμηθευτή να συμψηφίσει απαί−
τησή του στα πλαίσια της ενίσχυσης από τον ΛΑΓΗΕ
με οποιανδήποτε υποχρέωσή του προς αυτόν. Εάν το
συνολικό ετήσιο ποσό ενίσχυσης που πρόκειται να
αποδοθεί στους Προμηθευτές υπερβαίνει ένα ποσο−
στό του συνόλου των ετήσιων εσόδων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
από την δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
του θερμοκηπίου το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος,
όπως ορίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία κα−
θορίζεται το τμήμα των εσόδων από πλειστηριασμούς
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που
διατίθεται για το σκοπό αυτό, τότε μειώνεται ανάλογα
κάθε ποσό ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμο προϊόν και
αναπροσαρμόζονται και διευθετούνται τα αντίστοιχα
ποσά. Εάν από την ετήσια εκ των υστέρων τελική εκκα−
θάριση αντιστάθμισης προκύψει υποχρέωση καταβολής
ποσού ενίσχυσης από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ στον προμηθευτή,
το ποσό αυτό καταβάλλεται. Στην περίπτωση μη επι−
στροφής ετήσιων εκκαθαριζόμενων ποσών ενίσχυσης
από τον Προμηθευτή στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. τις
συμψηφίζει με υποχρεώσεις της προς τον Προμηθευτή
στις επόμενες μηνιαίες εκκαθαρίσεις αντιστάθμισης.
5. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δύναται με ανακοινώσεις στην ιστο−
σελίδα της να παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες για την
εφαρμογή των ανωτέρω.
Άρθρο 10
Σώρευση
Η ενίσχυση που θα χορηγείται βάσει του παρόντος
καθεστώτος δεν θα συνδυάζεται με άλλη κρατική ενί−
σχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος
1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή με άλλες μορφές χρηματοδότησης από την
ΕΕ, στην περίπτωση που από την εν λόγω επικάλυ−
ψη προκύπτει ένταση ενίσχυσης υψηλότερη από αυτή
που ορίζει το άρθρο 7. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι
επιλέξιμες δαπάνες για ενίσχυση από το παρόν καθε−
στώς είναι πλήρως ή εν μέρει επιλέξιμες για ενισχύσεις
διαφορετικού χαρακτήρα, το κοινό τμήμα υπόκειται
στο ευνοϊκότερο ανώτατο όριο ενίσχυσης βάσει των
εφαρμοστέων κανόνων.
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Άρθρο 11
Ετήσια Τεκμηριωμένη Μελέτη Φορέα Επαλήθευσης
Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος καθεστώτος, ο
Φορέας Επαλήθευσης που έχει εξουσιοδοτηθεί από επιλέ−
ξιμη Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων
της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. θα υποβάλλει ηλεκτρονικά ετήσια τεκμηρι−
ωμένη μελέτη στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η μορφή και το περιεχόμενο
της οποίας θα καθορισθεί αναλυτικά από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
Άρθρο 12
Ετήσιες Εκθέσεις
Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος καθεστώτος,
οι Ελληνικές αρχές θα υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις
στην Επιτροπή, οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Επωνυμία του Δικαιούχου, και τα επιλέξιμα προς
ενίσχυση Προϊόντα ανά Εγκατάσταση ιδιοκτησίας του,
• τον τομέα/−είς ή τον υποτομέα/−είς δραστηριότητας
του δικαιούχου,
• τους υποτομείς για τους οποίους χρησιμοποιείται
δείκτης αναφοράς αποδοτικότητας κατανάλωσης ηλε−
κτρικής ενέργειας για καθορισμένη μέγιστη ενίσχυση,
• το έτος για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση και
το έτος κατά το οποίο καταβάλλεται,
• την απόδοση παραγωγής βάσης για κάθε επιλέξιμο
Προϊόν στον συναφή (υπο)τομέα,
• τις σημαντικές επεκτάσεις παραγωγικής ικανότητας
Εγκαταστάσεων όσον αφορά επιλέξιμα Προϊόντα, όπου
κρίνεται απαραίτητο,
• την ετήσια παραγωγή κάθε επιλέξιμου Προϊόντος
ανά Εγκατάσταση στον συναφή (υπο)τομέα για έκαστο
των ετών που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της
απόδοσης παραγωγής βάσης,
• την ετήσια παραγωγή κάθε επιλέξιμου Προϊόντος
ανά Εγκατάσταση στον συναφή (υπο)τομέα για το έτος
για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση,
• την ετήσια παραγωγή άλλων προϊόντων που παρά−
γονται από κάθε ενισχυόμενη εγκατάσταση και δεν κα−
λύπτονται από δείκτες αναφοράς αποδοτικότητας κα−
τανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για έκαστο των ετών
που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της απόδοσης
παραγωγής βάσης (αν χορηγείται ενίσχυση χρησιμο−
ποιώντας εφεδρικό δείκτη αναφοράς αποδοτικότητας
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας),
• την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσης κάθε
ενισχυόμενης εγκατάστασης (εάν χορηγείται ενίσχυση
χρησιμοποιώντας εφεδρικό δείκτη αναφοράς αποδοτι−
κότητας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας),
• την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για
έκαστο των ετών που χρησιμοποιείται για τον καθορι−
σμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσης (αν
χορηγείται ενίσχυση χρησιμοποιώντας εφεδρικό δείκτη
αναφοράς αποδοτικότητας κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας),
• την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για
το έτος για το οποίο καταβάλλεται ενίσχυση (αν χο−
ρηγείται ενίσχυση χρησιμοποιώντας εφεδρικό δείκτη
αναφοράς αποδοτικότητας κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας),
• την προθεσμιακή τιμή EUA που χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό του ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο,
• την ένταση ενίσχυσης,
• τον εθνικό συντελεστή εκπομπής CO2.
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Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η ΛΑΓΗΕ
Α.Ε. αναρτά στην ιστοσελίδα της πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την εγγραφή των ενδιαφερομένων
Επιχειρήσεων και Φορέων Επαλήθευσης στα αντίστοιχα
Μητρώα της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
2. Κατά την εφαρμογή της παρούσας τα έτη 2013 και
2014 θα διεξαχθεί αποκλειστικά και μόνον Ετήσια εκ
των υστέρων τελική Εκκαθάριση Αντιστάθμισης από την
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για την καταβολή της αντίστοιχης ενίσχυσης
για κάθε ένα από τα έτη αυτά.
3. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2013 η ετήσια εκκαθά−
ριση αντιστάθμισης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, με την
έκδοση ενημερωτικών σημειωμάτων και για τον λόγο
αυτόν θα συμμετέχουν αποκλειστικά οι Επιχειρήσεις οι
οποίες θα έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων
μέχρι τη 19η Δεκεμβρίου 2014. Για το λόγο αυτό μέχρι
τη 12η Δεκεμβρίου 2014 ο ΛΑΓΗΕ θα πρέπει να έχει
ολοκληρώσει την κατασκευή κατάλληλου πληροφορι−
ακού συστήματος (πληροφοριακό σύστημα αντιστάθ−
μισης διαρροής άνθρακα) για: α) την διαχείριση των
Μητρώων και των απαραίτητων Βάσεων Δεδομένων,
β) τις απαραίτητες εφαρμογές, γ) την επικοινωνία με
τα πληροφοριακά συστήματα των Προμηθευτών, δ) τις
Μηνιαίες και Ετήσιες Εκκαθαρίσεις, ε) την έκδοση των
αντίστοιχων Ενημερωτικών Σημειωμάτων και στ) τον
διακανονισμό των συναλλαγών. Οι Φορείς Επαλήθευ−
σης μετά την εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων μίας

Επιχείρησης και το αργότερο μέχρι τη19η Δεκεμβρίου
2014, οφείλουν να υποβάλουν την αντίστοιχη Ετήσια
Τεκμηριωμένη Μελέτη για το έτος 2013 η οποία θα περι−
λαμβάνει την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
ανά προϊόν κάθε Εγκατάστασης, την ετήσια συνολική
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά Εγκατάσταση,
και το συνολικό μετακυλιόμενο κόστος αγοράς δικαι−
ωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων, έμμεσο κόστος εκ−
πομπών για το έτος 2013 από τους Προμηθευτές στις
επιλέξιμες Επιχειρήσεις όπως αυτά προκύπτουν από τα
αντίστοιχα Τιμολόγια Προμήθειας.
Άρθρο 14
Πόροι
Για την περίοδο 2013−2015 το σύνολο των ποσών που
απαιτούνται για τους σκοπούς της παρούσας ΚΥΑ, κα−
λύπτονται από τα έσοδα δημοπράτησης δικαιωμάτων
εκπομπών, που αποτελούν πόρο του Ειδικού Λογαρια−
σμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ. Το
τμήμα των εσόδων που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό
καθορίζεται για την περίοδο 2013−2015 με την ΚΥΑ των
Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά
το άρθρο 25, παρ. Α2 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
σε επιμέρους διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τομείς και υποτομείς που θεωρείται εκ των προτέρων ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα
λόγω του κόστους των έμμεσων εκπομπών
Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, ένας δικαιούχος ενίσχυσης εγκατάστασης δύναται
να λάβει κρατική ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών δυνάμει του τμήματος 3.3 των παρουσών κατευθυντη−
ρίων γραμμών, μόνον εάν δραστηριοποιείται σε ένα από τους ακόλουθους τομείς και υποτομείς. Κανένας άλλος
τομέας και υποτομέας δεν θα θεωρηθεί επιλέξιμος για μια τέτοια ενίσχυση.
Κωδικός NACE (1)

Περιγραφή

1.

2742

Παραγωγή αλουμινίου (αργιλίου)

2.

1430

Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων

3.

2413

Παραγωγή άλλων ανόργανων χημικών προϊόντων

4.

2743

Παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

5.

1810

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

6.

2710

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων

7.

2112

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

8.

2415

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

9.

2744

Παραγωγή χαλκού

10.

2414

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

11.

1711

Νηματοποίηση βαμβακερών ινών

12.

2470

Παραγωγή συνθετικών ινών

13.

1310

Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
Οι ακόλουθοι υποτομείς του τομέα παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς
μορφές (2416):

14.
24161039

Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE)

24161035

Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE)

24161050

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

24165130

Πολυπροπυλένιο (PP)

24163010

Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

24164040

Πολυανθρακικό (PC)

15.

Ο ακόλουθος υποτομέας του τομέα παραγωγής πολτού (2111):
21111400

Μηχανικός πολτός

Επεξηγηματικό σημείωμα όσον αφορά τη μέθοδο για τον ορισμό των τομέων και υποτομέων που είναι επιλέ−
ξιμοι για ενίσχυση
1. Σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 15 της οδηγίας για το ΣΕΔΕ, οι τομείς ή υποτομείς που απαριθμού−
νται στον ανωτέρω πίνακα θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα για τους σκοπούς
αυτών των κατευθυντήριων γραμμών σε ποσοτική βάση εφόσον η ένταση των συναλλαγών με τρίτες χώρες
υπερβαίνει το 10% και το ύψος του έμμεσου πρόσθετου κόστους λόγω της εφαρμογής της οδηγίας για το ΣΕΔΕ
οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας, τουλάχιστον κατά 5%.
2. Κατά τον υπολογισμό του έμμεσου κόστους για τους σκοπούς επιλεξιμότητας βάσει των παρουσών κατευθυντήριων
γραμμών, εφαρμόζεται η ίδια παραδοχή τιμής CO2, καθώς και ο ίδιος μέσος συντελεστής εκπομπών της ΕΕ για την
ηλεκτρική ενέργεια, με αυτή της απόφασης 2010/2/ΕΕ της Επιτροπής (2). Χρησιμοποιούνται τα ίδια δεδομένα σχετικά
με το εμπόριο, την παραγωγή και την προστιθέμενη αξία για κάθε τομέα ή υποτομέα με αυτά της απόφασης 2010/2/
ΕΕ της Επιτροπής. Ο υπολογισμός των εντάσεων των συναλλαγών βασίζεται σε εξαγωγές προς και εισαγωγές προς
και από όλες τις χώρες εκτός ΕΕ, ανεξαρτήτως του εάν οι εν λόγω χώρες μη μέλη της ΕΕ επιβάλλουν οποιονδήποτε
καθορισμό τιμών CO2 (μέσω φόρων άνθρακα ή συστημάτων επιβολής ανώτατων ορίων και εμπορίας παρόμοιων με
το ΣΕΔΕ). Θεωρείται επίσης ότι το 100% του κόστους CO2 θα μετακυλιστεί στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 17 της οδηγίας για το ΣΕΔΕ, κατά τον καθορισμό των επιλέξιμων
τομέων ή υποτομέων που απαριθμούνται στον ανωτέρω πίνακα, η αξιολόγηση των τομέων σύμφωνα με τα πο−
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σοτικά κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω συμπληρώθηκε με μια ποιοτική αξιολόγηση, όπου
υφίστανται σχετικά στοιχεία και εκπρόσωποι της βιομηχανίας ή κράτη μέλη έχουν προβάλει επαρκώς εύλογες
και τεκμηριωμένες αξιώσεις υπέρ της επιλεξιμότητας. Η ποιοτική αξιολόγηση εφαρμόσθηκε, πρώτον, σε οριακούς
τομείς, δηλαδή στους 4 τομείς NACE, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένο έμμεσο κόστος εκπομπών της τάξης
του 3−5% και έντασης εμπορίου τουλάχιστο 10%· δεύτερον, σε τομείς και υποτομείς (συμπεριλαμβανομένου του
επιπέδου Prodcom (3)) για τους οποίους δε υπάρχουν επίσημα στοιχεία ή είναι χαμηλής ποιότητας· και, τρίτον,
σε τομείς και υποτομείς (συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου Prodcom) για τους οποίους μπορεί να θεωρηθεί
ότι δεν καλύφθηκαν από την ποσοτική αξιολόγηση. Οι τομείς και υποτομείς με λιγότερο του 1% άμεσου κόστους
CO2 δεν ελήφθησαν υπόψη.
4. Η ποιοτική αξιολόγηση επιλεξιμότητας εστιάσθηκε, πρώτον, στο μέγεθος της ασύμμετρης επίπτωσης έμ−
μεσους κόστους ως μέρος της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του τομέα. Η ασύμμετρη επίπτωση κόστους
πρέπει να είναι επαρκώς μεγάλη για να συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω έμμεσου κόστους
CO2. Έμμεσο κόστος CO2 άνω του 2,5% θεωρήθηκε ότι πληροί αυτό το κριτήριο. Επιπλέον, δεύτερον, ελήφθησαν
υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς που δείχνουν ότι ο (υπό)τομέας δεν δύναται να μετακυλίσει το αυ−
ξημένο έμμεσο κόστος εκπομπών στους πελάτες του χωρίς σημαντική απώλεια του μεριδίου της αγοράς προς
όφελος των ανταγωνιστών του σε τρίτες χώρες. Ως εναλλακτικός δείκτης για αυτόν τον σκοπό, μία επαρκώς
υψηλή ένταση εμπορικών συναλλαγών ύψους τουλάχιστον 25% κρίθηκε αναγκαία ώστε να πληρούται αυτό το
δεύτερο κριτήριο. Επιπλέον, για το δεύτερο κριτήριο απαιτήθηκαν σημαντικές πληροφορίες που να δείχνουν ότι
ο σχετικός τομέας της ΕΕ ενδέχεται στο σύνολό του να είναι αποδέκτης τιμών (π.χ. οι τιμές καθορίζονται στα
χρηματιστήρια εμπορευμάτων ή υφίστανται ενδείξεις για συσχετισμό των τιμών μεταξύ μακροπεριφερειών)· αυτές
οι ενδείξεις επιβεβαιώθηκαν από περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση της διεθνούς
προσφοράς και ζήτησης, το κόστος μεταφοράς, τα ποσοστά κέρδους και τις δυνατότητες περιορισμού του CO2.
Τρίτον, ελήφθη υπόψη η ανταλλαξιμότητα καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας για προϊόντα του τομέα, όπως
καθορίσθηκε από την απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής (4).
5. Τα αποτελέσματα τόσο της ποιοτικής όσο και της ποσοτικής αξιολόγησης εμφανίζονται στον πίνακα των
επιλέξιμων τομέων και υποτομέων του παρόντος Παραρτήματος, ο οποίος είναι οριστικός και δύναται να επα−
νεξετασθεί μόνο κατά την ενδιάμεση επανεξέταση των παρουσών κατευθυντηρίων γραμμών.

(1) Σύμφωνα με NACE αναθ.1.1: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DL
D&StrNom=NACE_1_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC
(2) Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Δεκεμβρίου 2009, που προσδιορίζει, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατάλογο τομέων και κλάδων οι οποίοι θεωρείται ότι
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα,ΕΕ L 1, 5.1.2010 της σ. 10.
(3) Production Communautaire list (Κατάλογος κοινοτικής παραγωγής), που διατίθεται στην: http://ec.europa.eu/
eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=EN&IntPcK
ey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
(4) Απόφαση της Επιτροπής 2011/278/ΕΕ, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μετα−
βατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου
10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 130 της 17.5.2011, σ. 1. Το
Παράρτημα I.2 αυτής της απόφασης απαριθμεί μια σειρά προϊόντων για τα οποία θεωρήθηκε ότι υφίσταται,
τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, η ανταλλαξιμότητα τέτοιου καυσίμου.

Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ
ɲʄʉʐʅʀʆɿʉ

Ȱʄʉʐʅʀʆɲ
(ɸʇɸʐɶɸʆɿʍʅʊʎ)

ɍɳʄʐɴɲʎ
ʉʇʐɶʉʆʉ
ɸʅʔʑʍɻʍɻʎ

2742

2710

0,036

0,225

14,256

ȴɸʀʃʏɻʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ Ɉɿʅɼ ɷɸʀʃʏɻ
1
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

2742

NACE4

2

ɀʉʆɳɷɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ( )

MWh/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

MWh/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

Ɉʊʆʉɿ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʐ
(ʖʐʏʉʑ) ʖɳʄʐɴɲ

Ɉʊʆʉɿ ɲʄʉʐʅʀʆɲʎ

2

Ƀʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

MWh/t ʋʌʉʁ- Ɉʊʆʉɿ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʐ ʅɻ Ȱʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉ ʅɻ
ʊʆʏʉʎ (ʃɲʏɲʆɳ- ʃʌɲʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ
ʃʌɲʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉ ʌɸʐʍʏʊ
ɲʄʉʐʅʀʆɿʉ ɲʋʊ ɻʄɸʃʏʌʊʄʐʍɻ
ʄʘʍɻ ɸʆɲʄʄɲʍ. ʌɸʐʍʏʉʑ ɲʄʉʐʅɿʆʀʉʐ
ʌɸʑʅ.)

ɀʉʆɳɷɲ ɷɸʀʃʏɻ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

ȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎ ʅɸʏɲʄʄʉʐʌɶʀɲ,
ʋʌʉɽɹʌʅɲʆʍɻ ʋʐʌʀʅɲʖʘʆ ʐʄɿʃʙʆ,
ɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ (ɿɷʀʘʎ
ɲʋʉʃʉʆʀʘʍɻʎ) ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʖʑʏɸʐʍɻʎ ɹʘʎ ʏɻʆ ɲʋʉʃʉʋɼ ʏʘʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʐ ʖɳʄʐɴɲ

Ʉʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ
ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ɲʄʉʐʅʀʆɲʎ

Ȱʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉ ʅɻ ʃʌɲʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉ ʌɸʐʍʏʊ ɲʄʉʐʅʀʆɿʉ ɲʋʊ ɻʄɸʃʏʌʊʄʐʍɻ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ɸʄɹɶʖʉʐ
ʏɻʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ, ʏʘʆ ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆ ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ʖʐʏɻʌʀʉʐ. Ʌɹʌɲʆ ʏʘʆ ʉʌɿʍʅʙʆ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʍʏɻʆ ɲʋʊʔɲʍɻ
2011/278/ȵȵ, ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ʅʉʆɳɷɲ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɲʆʉɷɿʃʙʆ ɻʄɸʃʏʌʉɷʀʘʆ (ʋʌʉʗɻʅɹʆɲ ɲʆʉɷɿʃɳ ɻʄɸʃʏʌʊɷɿɲ). ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏɲ ɲʆʉɷɿʃɳ ɻʄɸʃʏʌʊɷɿɲ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻ ʅʉʆɳɷɲ
ʍʏɻʆ ȵʐʌʙʋɻ, ɻ ɸʆ ʄʊɶʘ ʅʉʆɳɷɲ ɷɸʆ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ɲʆʏɿʍʏɳɽʅɿʍɻ,
ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɼɷɻ ʍʏʉʆ
ȴȰ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏɲ ɲʆʉɷɿʃɳ
ɻʄɸʃʏʌʊɷɿɲ ʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿ ɸʃʏʊʎ ȵʐʌʙʋɻʎ,
ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ ɸʔɲʌʅʉʍɽɸʀ ɷɿʊʌɽʘʍɻ

ȴɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴȰ
2
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

ɀɻ ʃʌɲʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎ
ʖɳʄʐɴɲʎ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ɲʋʊ
ɳʄʄɸʎ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ
ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ʃɲʅʀʆʉʐʎ

ȱʄʄʉʎ ʃʌɲʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎ
ʖɳʄʐɴɲʎ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʆʉʇɸʀɷʘʏʉ ʖɳʄʐɴɲ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ
ɲʋʊ ɳʄʄɸʎ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ɸʃʏʊʎ
ɲʋʊ ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ʃɲʅʀʆʉʐʎ

2710T122

2710T132

Ƀʇɸʀɷɿʉ ʏʉʐ ɲʌɶɿʄʀʉʐ (ʅɸ
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉ ʏɸʖʆɻʏʊ
ʃʉʌʉʑʆɷɿʉ)

Ȱʌɶʀʄɿʉ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉ, ʍɸ
ʃʌɳʅɲ, ʋʌʘʏʉɶɸʆɼʎ ʅʉʌʔɼ
(ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʍʃʊʆɸʎ ʃɲɿ
ʗɼɶʅɲʏɲ ɲʌɶɿʄʀʉʐ)

27421153

27421200

Ȱʌɶʀʄɿʉ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉ, ʊʖɿ ʍɸ
ʃʌɳʅɲ (ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʍʃʊʆɸʎ ʃɲɿ
ʗɼɶʅɲʏɲ)

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

27421130

ɇʖɸʏɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ
Prodcom (ɲʆɲɽ. 1.1)

ȴɸʀʃʏɸʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɶɿɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȦįȚțȠȪȢ NACE ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿǿ:

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿǿ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

38383

2710

NACE4

Ȱʆɽʌɲʃʉʖɳʄʐɴɲʎ
ʃɲʅʀʆʉʐ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ
ʏʊʇʉʐ

(ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ
10 % ʅɸ ʏʉʆ
ʃɲʄʑʏɸʌʉ
ʅɹʍʉ ʊʌʉ)

0,283

ȴɸʀʃʏɻʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ Ɉɿʅɼ ɷɸʀʃʏɻ
1
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

tCO2/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɀʉʆɳɷɲ ɷɸʀʃʏɻ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

2

2

Ƀʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

Ɉʊʆʉɿ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʐ
ɍɳʄʐɴɲʎ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ʋɸʌɿɹʖɸɿ
ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʉʑʎ ʖɳʄʐɴɲ ʅɸʏɲʄʄɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʖʑʏɸʐʍɻ.
ʃʌɲʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ
ʃɳʏʘ ʏʉʐ 8 % ʃɲɿ ɿʖʆʉʍʏʉɿʖɸʀɲ ʍɸ
ɸʋʀʋɸɷɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʐʆ ʏɻ
ʖʌɼʍɻ ʍɸ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ
ɷɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʐʗɻʄɼ ʋʉɿʊʏɻʏɲ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʃɲɿ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ.

ɀʉʆɳɷɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ( )

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɿʎ ɸʇɼʎ
ʅʉʆɳɷɸʎ ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ:
—ʃʄʀɴɲʆʉʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʏʊʇʉʐ
—ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎ ʅɸʏɲʄʄʉʐʌɶʀɲ
—ʖʑʏɸʐʍɻ ʃɲɿ ʃʉʋɼ
—ʅʉʆɳɷɲ ʅɸʏɳʃɲʐʍɻʎ
—ʅʉʆɳɷɲ ɲʋʉʃʉʆʀʘʍɻʎ
—ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ ɷʉʖɸʀʘʆ
—ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʌʉɽɹʌʅɲʆʍɻʎ
ʋʄɿʆɽʘʅɳʏʘʆ ʖʑʏɸʐʍɻʎ
—ʇɼʌɲʆʍɻ ɲʋʉʅɸʏɳʄʄʘʆ (ʍʃʌɲʋ), ʃɲɿ
—ʋʌʉɽɹʌʅɲʆʍɻ ɲʋʉʅɸʏɳʄʄʘʆ.

ȴɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴȰ
2
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

Ȱʆʉʇɸʀɷʘʏʉʎ ʃɲɿ ʋʐʌʀʅɲʖʉʎ
ʖɳʄʐɴɲʎ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ɲʋʊ
ɳʄʄɸʎ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ
Ȱʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʎ ʖɳʄʐɴɲʎ: ʅɻ
ʃʌɲʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎ ʖɳʄʐɴɲʎ
ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ʍɸ ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ
ʃɲʅʀʆʉʐʎ

2710T142

Ȱʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʎ ʖɳʄʐɴɲʎ: ɳʄʄʉʎ
ʃʌɲʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎ ʖɳʄʐɴɲʎ
ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʆʉʇɸʀɷʘʏʉ
ʖɳʄʐɴɲ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ʍɸ
ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ʃɲʅʀʆʉʐʎ

Ȱʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʎ ʖɳʄʐɴɲʎ:
ɲʆʉʇɸʀɷʘʏʉʎ ʃɲɿ ʋʐʌʀʅɲʖʉʎ
ʖɳʄʐɴɲʎ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ʍɸ
ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ʃɲʅʀʆʉʐʎ

2710T131

2710T141

2710T121

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

ɇʖɸʏɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ
Prodcom (ɲʆɲɽ. 1.1)

38384
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȳɸʄʏɿʘʅɹʆɲ
ʖɲʄʐɴʉʃʌɳʅɲʏɲ
ʃɲʅʀʆʉʐ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ
ʏʊʇʉʐ

ɇɿɷɻʌʉʋʐʌʀʏɿʉ
(FeSi)

2710

8,540

(ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ
10 % ʅɸ ʏʉʆ
ʃɲʄʑʏɸʌʉ
ʅɹʍʉ ʊʌʉ)

0,352

ȴɸʀʃʏɻʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ Ɉɿʅɼ ɷɸʀʃʏɻ
1
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

2710

NACE4

ɀWh/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

tCO2/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɀʉʆɳɷɲ ɷɸʀʃʏɻ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

2

Ɉʊʆʉɿ FeSi-75, ʏɸʄɿʃʊ
ʋʌʉʁʊʆ

Ɉʊʆʉɿ ɴɸʄʏɿʘʅɹʆʉʐ
ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʐ ʖɳʄʐɴɲ

ɀʉʆɳɷɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ( )

FeSi -75

ɍɳʄʐɴɲʎ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ʋɸʌɿɹʖɸɿ
ʅɸʏɲʄʄɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʃʌɲʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ɼ ʀʍʉ ʏʉʐ 8 % ɼ ʊʏɲʆ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʐʗɻʄɼ ʋʉɿʊʏɻʏɲ
ɸʋɿʔɲʆɸʀɲʎ ʃɲɿ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍɿʅʊʏɻʏɲʎ.

2

Ƀʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

ȴɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʉ ɴʉɻɽɻʏɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ.

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʅɸ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ 27102020/ 24101230 ɇɿɷɻʌʉʋʐʌʀʏɿʉ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
75 % ʍɸ ʋʐʌʀʏɿʉ
ʃɲʅʀʆʘʆ.

Ȱʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʎ ʖɳʄʐɴɲʎ:
ɲʆʉʇɸʀɷʘʏʉʎ ʃɲɿ ʋʐʌʀʅɲʖʉʎ
ʖɳʄʐɴɲʎ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ʍɸ
ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ʃɲʅʀʆʉʐʎ

2710Ɉ141

Ȱʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʎ ʖɳʄʐɴɲʎ: ʅɻ
ʃʌɲʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎ ʖɳʄʐɴɲʎ
ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ʍɸ ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ
ʃɲʅʀʆʉʐʎ

Ȱʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʎ ʖɳʄʐɴɲʎ: ɳʄʄʉʎ
ʃʌɲʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎ ʖɳʄʐɴɲʎ
ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʆʉʇɸʀɷʘʏʉ
ʖɳʄʐɴɲ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ʍɸ
ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ʃɲʅʀʆʉʐʎ

2710T121

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɿʎ ɸʇɼʎ
ʅʉʆɳɷɸʎ ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ:
—ʃʄʀɴɲʆʉʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʏʊʇʉʐ
—ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎ ʅɸʏɲʄʄʉʐʌɶʀɲ
—ʖʑʏɸʐʍɻ ʃɲɿ ʃʉʋɼ
—ʅʉʆɳɷɲ ʅɸʏɳʃɲʐʍɻʎ
—ʅʉʆɳɷɲ ɲʋʉʃʉʆʀʘʍɻʎ
—ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ ɷʉʖɸʀʘʆ
—ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʌʉɽɹʌʅɲʆʍɻʎ
ʋʄɿʆɽʘʅɳʏʘʆ ʖʑʏɸʐʍɻʎ
—ʅʉʆɳɷɲ ɲʌɶɼʎ ʗʑʇɻʎ
—ʇɼʌɲʆʍɻ ɲʋʉʅɸʏɳʄʄʘʆ (ʍʃʌɲʋ), ʃɲɿ
—ʋʌʉɽɹʌʅɲʆʍɻ ɲʋʉʅɸʏɳʄʄʘʆ. ȴɸʆ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ʅʉʆɳɷɸʎ
ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ: ʅɸʏɲʏʌʉʋɹɲʎ FeCr ʃɲɿ
ʃʌʐʉɶʉʆɿʃɼ ɸʆɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ɲɸʌʀʘʆ.

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

2710Ɉ131

ɇʖɸʏɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ
Prodcom (ɲʆɲɽ. 1.1)

ȴɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴȰ
2
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

38385

Ʌʐʌɿʏɿʉʅɲɶɶɳʆɿʉ (SiMn)

Cl2

Ʌʐʌɿʏɿʉʑʖʉ
ʅɹʏɲʄʄʉ

Ʌʉʄʐʋʐʌʀʏɿʉ
ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɼʎ
ʃɲɽɲʌʊʏɻʏɲʎ

Ȱʆɽʌɲʃʉ-ʋʐʌʀʏɿʉ (SiC)

2413

2413

2413

2413

ɇɿɷɻʌʉʅɲɶɶɳʆɿʉ
ʐʗɻʄɼʎ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʍɸ ɳʆɽʌɲʃɲ
(FeMn ȸC)

6,200

60,000

11,870

2,461

3,850

2,760

ȴɸʀʃʏɻʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ Ɉɿʅɼ ɷɸʀʃʏɻ
1
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

2710

2710

NACE4

ɀWh/t ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɀWh/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɀWh/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɀWh/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɀWh/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɀWh/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɀʉʆɳɷɲ ɷɸʀʃʏɻ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

2

2

Ƀʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

Ʌʐʌʀʏɿʉ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎ >
99,99% ʍɸ ʋʐʌʀʏɿʉ

Ȱʆɽʌɲʃʉʋʐʌʀʏɿʉ ʃɲɽɲʌʊʏɻʏɲʎ
100 %

Ɉʊʆʉɿ SiC 100 %

Ʌʐʌʀʏɿʉ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎ 9099,99 % ʍɸ ʋʐʌʀʏɿʉ

SiMn ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʋʉʍʉʍʏʙʆ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍɸ ɳʆɽʌɲʃɲ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʉʐ
SiMn, ʏʉʐ SiMn ʖɲʅɻʄɼʎ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍɸ ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ
ʏʉʐ SiMn ʋʉʄʑ ʖɲʅɻʄɼʎ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍɸ ɳʆɽʌɲʃɲ.
ɍʄʙʌɿʉ

Ɉʊʆʉɿ ʋʐʌɿʏɿʉʑʖʉʐ
ʅɸʏɳʄʄʉʐ ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɼʎ
ʃɲɽɲʌʊʏɻʏɲʎ

Ɉʊʆʉɿ ʋʐʌɿʏɿʉʑʖʉʐ
ʅɸʏɳʄʄʉʐ

Ɉʊʆʉɿ ʖʄʘʌʀʉʐ

Ɉʊʆʉɿ SiMn, ʏɸʄɿʃʊ
ʋʌʉʁʊʆ

Ɉʊʆʉɿ FeMn ʐʗɻʄɼʎ
FeMn ʐʗɻʄɼʎ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʍɸ ɳʆɽʌɲʃɲ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍɸ
ɳʆɽʌɲʃɲ, ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ɀʉʆɳɷɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ( )

27102010

ɇʖɸʏɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ
Prodcom (ɲʆɲɽ. 1.1)

Ʉʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ
ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɻʆ ʃɳʅɿʆʉ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ɴʉɻɽɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ.

Ʉʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ
ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɻʆ ʃɳʅɿʆʉ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ɴʉɻɽɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ.

ȴɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʉ ɴʉɻɽɻʏɿʃʊʎ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ.

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʅɸ ʏɿʎ ʃɲʅʀʆʉʐʎ.

Ʉʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ
ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɻ ʅʉʆɳɷɲ
ɻʄɸʃʏʌʊʄʐʍɻʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ
ʏʉʐ ɴʉɻɽɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʊʋʘʎ
ʃɿʆɻʏɼʌɸʎ.

ȴɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʉ ɴʉɻɽɻʏɿʃʊʎ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ.

24135450

24131153

24131155

24131111

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ 27102030
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʅɸ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ʃɲʅʀʆʘʆ.

ȴɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʉ ɴʉɻɽɻʏɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ.

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʅɸ ʏɿʎ ʃɲʅʀʆʉʐʎ.

ȴɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴȰ
2
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

Ⱦɲʌɴʀɷɿɲ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻʎ ɼ ʅɻ
ʖɻʅɿʃɼʎ ʍʐʆɽɹʍɸʘʎ

Ʌʐʌʀʏɿʉ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʃɲʏɳ
ɴɳʌʉʎ ш 99,99 % ʋʐʌʀʏɿʉ

Ʌʐʌʀʏɿʉ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʃɲʏɳ
ɴɳʌʉʎ < 99,99 % ʋʐʌʀʏɿʉ

ɍʄʙʌɿʉ

Ʌʐʌɿʏɿʉʅɲɶɶɳʆɿʉ
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʉʐ ʏʉʐ
ʍɿɷɻʌʉʋʐʌɿʏɿʉʅɲɶɶɲʆʀʉʐ
(FeSiMn)

ɇɿɷɻʌʉʅɲɶɶɳʆɿʉ (ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏʉ ɹɶɶʌɲʔʉ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ȲȴɈ)

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

38386
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2414

NACE4

ɍɻʅɿʃɹʎ ʉʐʍʀɸʎ
ʐʗɻʄɼʎ ɲʇʀɲʎ

0,702

ȴɸʀʃʏɻʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ Ɉɿʅɼ ɷɸʀʃʏɻ
1
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

tCO2/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɀʉʆɳɷɲ ɷɸʀʃʏɻ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

2

Ɉʊʆʉɿ ʖɻʅɿʃʙʆ ʉʐʍɿʙʆ
ʐʗɻʄɼʎ ɲʇʀɲʎ (ȸVC)
(ʏʊʆʉɿ ɲʃɸʏʐʄɸʆʀʉʐ,
ɲɿɽʐʄɸʆʀʉʐ,
ʋʌʉʋʐʄɸʆʀʉʐ,
ɴʉʐʏɲɷɿɸʆʀʉʐ,
ɴɸʆɺʉʄʀʉʐ ʃɲɿ
ʐɷʌʉɶʊʆʉʐ)

ɀʉʆɳɷɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ( )
ɀɸʀɶʅɲ ʖɻʅɿʃʙʆ ʉʐʍɿʙʆ ʐʗɻʄɼʎ
ɲʇʀɲʎ (ȸVC), ɸʃʔʌɲʍʅɹʆʉ ʍɸ
ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʅɳɺɲ ɲʃɸʏʐʄɸʆʀʉʐ,
ɲɿɽʐʄɸʆʀʉʐ, ʋʌʉʋʐʄɸʆʀʉʐ,
ɴʉʐʏɲɷɿɸʆʀʉʐ, ɴɸʆɺʉʄʀʉʐ ʃɲɿ
ʐɷʌʉɶʊʆʉʐ, ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
HVC ɲʋʊ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼ
ʏʌʉʔʉɷʉʏɿʃɼ ʑʄɻ (ʐɷʌʉɶʊʆʉ,
ɲɿɽʐʄɹʆɿʉ, ɳʄʄɸʎ HVC) ʅɸ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
ʅɸʀɶʅɲʏʉʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ɲɿɽʐʄɹʆɿʉ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 30 %
ʃɲʏɳ ʅɳɺɲ ʃɲɿ ʍʐʆʉʄɿʃɼ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲ ʍɸ HVC, ɲɹʌɿʉ
ʃɲʑʍɿʅʉ, ɴʉʐʏɹʆɿʉ ʃɲɿ ʐɶʌʉʑʎ
ʐɷʌʉɶʉʆɳʆɽʌɲʃɸʎ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
50 % ʃɲʏɳ ʅɳɺɲ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
ʅɸʀɶʅɲʏʉʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.

2

Ƀʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʖɻʅɿʃʙʆ ʉʐʍɿʙʆ ʐʗɻʄɼʎ
ɲʇʀɲʎ ʘʎ ʃɲɽɲʌʉʑ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ɼ ʘʎ
ɸʆɷɿɳʅɸʍʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʅɸ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ
ʏɻʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ HVC ʍʏɻʆ ʃɲʏʙʏɸʌɻ
ɸʅʋʉʌɸʑʍɿʅɻ ʅʉʌʔɼ (ɲʆɸʋɸʇɹʌɶɲʍʏʉ
ʃʄɳʍʅɲ ɲ, ʅɻ ʐɷʌʉɶʉʆʘʅɹʆɻ ɴɸʆɺʀʆɻ
ʋʐʌʊʄʐʍɻʎ), ɸʃʏʊʎ ʏɻʎ ɸʃʖʑʄɿʍɻʎ
ʃʄɳʍʅɲʏʉʎ €4 (ʅʉʆɳɷɲ ɴʉʐʏɲɷɿɸʆʀʉʐ),
ʏɻʎ ʐɷʌʉɶʊʆʘʍɻʎ ʃʄɳʍʅɲʏʉʎ €4, ʏɻʎ
ʐɷʌʉɶʉʆʉʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ɴɸʆɺʀʆɻʎ
ʋʐʌʊʄʐʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʃʖʑʄɿʍɻʎ
ɲʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ɸʆʙʍɸʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ ɸʔʉɷɿɲʍʏɿʃɼʎ/ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ.

ȴɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴȰ
2
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

ɉɷʌʉɶʉʆɳʆɽʌɲʃɸʎ ɳʃʐʃʄʉɿ,
ʃʉʌɸʍʅɹʆʉɿ

Ȱʃʊʌɸʍʏʉɿ ɳʃʐʃʄʉɿ
ʐɷʌʉɶʉʆɳʆɽʌɲʃɸʎʞ Ȱɿɽʐʄɹʆɿʉ

Ȱʃʊʌɸʍʏʉɿ ɳʃʐʃʄʉɿ
ʐɷʌʉɶʉʆɳʆɽʌɲʃɸʎʞ ʋʌʉʋɹʆɿʉ
(ʋʌʉʋʐʄɹʆɿʉ)

24141130

24141140

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

24141120

Ȱʌʃɸʏʉʀ ʃʘɷɿʃʉʀ
Prodcom (ʍʏʉʆ
ʃʘɷɿʃʊ ɁȰCȵ 2414

ɇʖɸʏɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ
Prodcom (ɲʆɲɽ. 1.1)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

38387

0,030

1,954

Ȱʌʘʅɲʏɿʃɹʎ
ɸʆʙʍɸɿʎ

Ȱɿɽɳʄɻ

2414

ȴɸʀʃʏɻʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ Ɉɿʅɼ ɷɸʀʃʏɻ
1
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

2414

NACE4

tCO2/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

tCO2/t
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɀʉʆɳɷɲ ɷɸʀʃʏɻ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

2

ɀɸʀɶʅɲ ɲʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ɸʆʙʍɸʘʆ
ɸʃʔʌɲʍʅɹʆʉ ʍɸ ʏʊʆʉʐʎ
ʍʏɲɽʅɿʍʅɹʆʉʐʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ CO2
(CWT).

2

Ƀʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

Ɉʊʆʉɿ ɲɿɽɳʄɻʎ ʃʄɿɴɳʆʉʐ Ȱɿɽɳʄɻ ʃʄɿɴɳʆʉʐ. ȴɸʆ
(ɸʅʋʉʌɸʑʍɿʅɻ ʅʉʆɳɷɲ, ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ
> 96 %)
ɷɸʀʃʏɻ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ
ɲɿɽɳʄɻʎ ɲɸʌʀʉʐ ʃɲɿ
ɲʆɽʌɲʃʊʍʃʉʆɻʎ ʄʐʖʆʀɲʎ.

Ɉʊʆʉɿ ʍʏɲɽʅɿʍʅɹʆʉɿ
ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ CO2

ɀʉʆɳɷɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ( )

24/20141223

24141190

24141160

24141150

ɇʖɸʏɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ
Prodcom (ɲʆɲɽ. 1.1)

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɲɿɽɳʄɻʎ ʃʄɿɴɳʆʉʐ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʏʉ ʔɿʆʀʌɿʍʅɲ, ɻ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ʃɲɿ ʉɿ
ʋʐʌʍʉʀ.

24131130

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
Ȱʌʃɸʏʉʀ ʃʘɷɿʃʉʀ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɿʎ ɸʇɼʎ
Prodcom ʐʋʊ ʏʉʆ
ʐʋʉʅʉʆɳɷɸʎ ɲʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ɸʆʙʍɸʘʆ:
ʃʘɷɿʃʊ ɁȰCȵ 2414.
—ʐɷʌʉɶʉʆʉʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ɴɸʆɺʀʆɻʎ
Ȳʄ. ɸʋɸʇɻɶɻʅɲʏɿʃʊ
ʋʐʌʊʄʐʍɻʎ (pygas)
ɹɶɶʌɲʔʉ
ɲʌɿɽ. 9 ɶɿɲ
—ɸʃʖʑʄɿʍɻ
ʏɿʎ ɳʅɸʍɸʎ ɸʃʋʉʅʋɹʎ
ɴɸʆɺʉʄʀʉʐ/ʏʉʄʉʐʉʄʀʉʐ/ʇʐʄʉʄʀʉʐ (ȲɈɍ)
ɶɿɲ ʉʄʊʃʄɻʌʉ ʏʉʆ
—ɷʐʍɲʆɲʄʉɶʉʋʉʀɻʍɻ
ʏʉʄʉʐʉʄʀʉʐ(TDɆ)
ʃɲʏɳʄʉɶʉ.
—ʐɷʌʉɶʉʆɲʋɲʄʃʐʄʀʘʍɻ (HDȰ)
—ɿʍʉʅɸʌɸʀʘʍɻ ʇʐʄʉʄʀʉʐ
—ʅʉʆɳɷɸʎ ʋ-ʇʐʄʉʄʀʉʐ
—ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʃʉʐʅɸʆʀʉʐ, ʃɲɿ
—ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʃʐʃʄʉɸʇɲʆʀʉʐ.

ȴɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴȰ
2
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

ȱʆɽʌɲʃɲʎ (ɲɿɽɳʄɸʎ ɲʋʊ
ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʅʉʌʔɹʎ
ɳʆɽʌɲʃɲ, ʋ.ɷ.ɲ.ɲ.)

Ȳɸʆɺʊʄɿʉ

Ȱʃʊʌɸʍʏʉɿ ɳʃʐʃʄʉɿ
ʐɷʌʉɶʉʆɳʆɽʌɲʃɸʎ (ʋʄɻʆ
ɲɿɽʐʄɸʆʀʉʐ, ʋʌʉ-ʋɸʆɿʉɴʉʐʏɸʆʀʉʐ, ɴʉʐʏɲ-1,3ɷɿɸʆʀʉʐ ʃɲɿ ɿʍʉʋʌɸʆʀʉʐ)

Ȱʃʊʌɸʍʏʉɿ ɳʃʐʃʄʉɿ
ʐɷʌʉɶʉʆɳʆɽʌɲʃɸʎ ɴʉʐʏɲ1,3-ɷɿɹʆɿʉ ʃɲɿ ɿʍʉʋʌɹʆɿʉ

Ȱʃʊʌɸʍʏʉɿ ɳʃʐʃʄʉɿ
ʐɷʌʉɶʉʆɳʆɽʌɲʃɸʎʞ ɴʉʐʏɹʆɿʉ
(ɴʉʐʏʐʄɹʆɿʉ) ʃɲɿ ʏɲ ɿʍʉʅɸʌɼ
ʏʉʐ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

38388
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

tCO2/t ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

tCO2/t ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

0,527

ɇʏʐʌʊʄɿʉ

Ȱɿɽʐʄɸʆʉʇɸʀɷʉ/ 0,512
ɲɿɽʐʄɸʆʉɶʄʐʃʊʄɸʎ ȵɃ/ȵG

2414

2414

ɀʉʆɳɷɲ ɷɸʀʃʏɻ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

ȴɸʀʃʏɻʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ Ɉɿʅɼ ɷɸʀʃʏɻ
1
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

NACE4

2

Ɉʊʆʉɿ ɿʍʉɷʐʆɳʅʘʆ ȵɃ
(ȵɃȵ), ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʘʎ ɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ
ȵɃ (ʃɲʏɳ ʅɳɺɲ) ʋʉʐ
ɸʀʆɲɿ ɸʆʍʘʅɲʏʘʅɹʆɻ ʍɸ
ʅʀɲ ʅʉʆɳɷɲ ʅɳɺɲʎ
ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ɲʋʊ ʏɿʎ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ ɶʄʐʃʊʄɸʎ.

Ɉʊʆʉɿ ʍʏʐʌʉʄʀʉʐ
(ɸʅʋʉʌɸʑʍɿʅʉʐ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ)

ɀʉʆɳɷɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ( )
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ:
— ʍʏʐʌʉʄʀʉʐ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
—ɲɿɽʐʄʉɴɸʆɺʉʄʀʉʐ ʘʎ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉʐ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ (ʍʏɻʆ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʘʎ ʏʌʉʔʉɷʉʏɿʃɼ ʑʄɻ ɶɿɲ
ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʍʏʐʌʉʄʀʉʐ).
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɿʎ ɸʇɼʎ
ʅʉʆɳɷɸʎ ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ: ʋɲʌɲɶʘɶɼ ȵɃ,
ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ȵɃ ʃɲɿ ʏʅɼʅɲ ɶʄʐʃʊʄɻʎ.

Ƀ ɷɸʀʃʏɻʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʏʉʐ
ɲɿɽʐʄɸʆʉʇɸɿɷʀʉʐ/ʏɻʎ
ɲɿɽʐʄɸʆʉɶʄʐʃʊʄɻʎ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏɲ
ʋʌʉʁʊʆʏɲ:
—ɲɿɽʐʄɸʆʉʇɸʀɷɿʉ (ȵɃ, ʐʗɻʄɼʎ
ʃɲɽɲʌʊʏɻʏɲʎ)
—ʅʉʆʉɲɿɽʐʄɸʆʉɶʄʐʃʊʄɻ [ɀȵG,
ʏʐʋɿʃɼʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎʞ + ʐʔɲʆʏɿʃɼʎ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ (ʐʗɻʄɼʎ
ʃɲɽɲʌʊʏɻʏɲʎ)]
—ɷɿɲɿɽʐʄɸʆʉɶʄʐʃʊʄɻ (DEG)
—ʏʌɿɲɿɽʐʄɸʆʉɶʄʐʃʊʄɻ (ɈEG)
ȸ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿ ʍɸ ɿʍʉɷʑʆɲʅɲ ȵɃ
(ȵɃȵ), ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʘʎ ɻ
ʋʉʍʊʏɻʏɲ ȵɃ (ʃɲʏɳ ʅɳɺɲ) ʋʉʐ
ɸʀʆɲɿ ɸʆʍʘʅɲʏʘʅɹʆɻ ʍɸ ʅʀɲ
ʅʉʆɳɷɲ ʅɳɺɲʎ ʏɻʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ
ɶʄʐʃʊʄɻʎ.

ȴɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴȰ
2
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

ɀʉʆʉʅɸʌɹʎ ʍʏʐʌʊʄɿʉ
(ɴɿʆʐʄʉɴɸʆɺʊʄɿʉ, ɲʌɿɽʅʊʎ CAS:
100-42-5)

2

Ƀʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

Ƀʇɿʌɳʆʆɻ (ʉʇɸʀɷɿʉ ʏʉʐ ɲɿɽʐʄɸʆʀʉʐ)

Ȱɿɽʐʄɸʆʉɶʄʐʃʊʄɻ
(ɲɿɽɲʆʉɷɿʊʄɻ)

2,2-Ƀʇʐɷɿɲɿɽɲʆʊʄɻ
(ɷɿɲɿɽʐʄɸʆʉɶʄʐʃʊʄɻ, digol)

24142310

24146333

ɇʏʐʌʊʄɿʉ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

24146373

24141250

ɇʖɸʏɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ
Prodcom (ɲʆɲɽ. 1.1)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

38389

1,619

Ȱʅʅʘʆʀɲ

2415

tCO2/t ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɀWh/t ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɀʉʆɳɷɲ ɷɸʀʃʏɻ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

2

Ʌʌʘʏʉɶɸʆɼʎ ʗɸʐɷɳʌɶʐʌʉʎ

2

Ƀʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

Ɉʊʆʉɿ ʋɲʌɲʖɽɸʀʍɻʎ
Ȱʅʅʘʆʀɲ (NH3), ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʅʅʘʆʀɲʎ ʘʎ
ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍɸ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉʐʎ
ɸʅʋʉʌɸʑʍɿʅɻ (ʃɲɽɲʌɼ) ʏʊʆʉʐʎ.
ʋɲʌɲɶʘɶɼ, ʃɲɿ
ʃɲɽɲʌʊʏɻʏɲ 100 %.

Ɉʊʆʉɿ ʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐ

ɀʉʆɳɷɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ( )

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɲʅʅʘʆʀɲʎ ʃɲɿ ʐɷʌʉɶʊʆʉʐ ʘʎ
ɸʆɷɿɳʅɸʍʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ.

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ʅɸ ʏɻ
ʅʉʆɳɷɲ ɻʄɸʃʏʌʊʄʐʍɻʎ ʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ.

ȴɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴȰ
2
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )

2

( ) Ƀɿ ʅʉʆɳɷɸʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ, ʉʌɿʍʅʉʀ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʋʊʔɲʍɻ 2011/278/ȵȵ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ, ʏɻʎ 27ɻʎ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ 2011, ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ɸʆʘʍɿɲʃʙʆ
ʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʆɲʌʅʉʆɿʍʅɹʆɻ ɷʘʌɸɳʆ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ɸʃʋʉʅʋɼʎ ʃɲʏ’ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 10ɲ ʏɻʎ ʉɷɻɶʀɲʎ 2003/87/ȵȾ.

Ȱʅʅʘʆʀɲ ɳʆʐɷʌɻ

Ɏɸʐɷɳʌɶʐʌʉʎ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʎ,
ʍɸ ʃʌɳʅɲ (ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʍʃʊʆɸʎ
ʃɲɿ ʗɼɶʅɲʏɲ ʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐ)

2743125

24151075

Ɏɸʐɷɳʌɶʐʌʉʎ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʎ,
ʊʖɿ ʍɸ ʃʌɳʅɲ (ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ
ʍʃʊʆɸʎ ʃɲɿ ʗɼɶʅɲʏɲ
ʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐ)

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

27431230

ɇʖɸʏɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ
Prodcom (ɲʆɲɽ. 1.1)

(1) ȳɿɲ ʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ, ɶɿɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀ ɻ ɲʆʏɲʄʄɲʇɿʅʊʏɻʏɲ ʃɲʐʍʀʅʉʐ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ, ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿ ʍɸ tCO2.

4,000

ȸʄɸʃʏʌʊʄʐʍɻ
ʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐ

ȴɸʀʃʏɻʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ Ɉɿʅɼ ɷɸʀʃʏɻ
1
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ( )
ɲʆɲʔʉʌɳʎ

2743

NACE4

38390
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

38391

Προϊόντα για τα οποία καθορίσθηκε η ανταλλαξιμότητα καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας στο παράρτημα 1
σημείο 2 της απόφασης 2011/278/ΕΕ (1)
Στο παράρτημα I της απόφασης 2011/278/ΕΕ καθορίσθηκε ότι, όσον αφορά ορισμένες διεργασίες παραγωγής,
υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας. Για τα εν λόγω προϊόντα, δεν
είναι σκόπιμο να οριστεί δείκτης αναφοράς βάσει των μεγαβατωρών ανά τόνο προϊόντος. Αντ’ αυτού, σημείο
εκκίνησης είναι οι συγκεκριμένες καμπύλες των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις άμε−
σες εκπομπές. Για τις εν λόγω διαδικασίες, οι δείκτες αναφοράς προϊόντος καθορίστηκαν με βάση το άθροισμα
των άμεσων εκπομπών (από ενεργειακές εκπομπές και εκπομπές διεργασίας), καθώς και των έμμεσων εκπομπών
που προκύπτουν από τη χρήση του ανταλλάξιμου μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο παράγοντας “E” στον μαθηματικό τύπο για τον υπολογισμό του μέγιστου ποσού
ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 27 στοιχείο α) των κατευθυντηρίων γραμμών πρέπει να αντικατα−
σταθεί από τον ακόλουθο όρο, ο οποίος μετατρέπει έναν δείκτη αναφοράς προϊόντος σύμφωνα με την απόφαση
2011/278/ΕΕ σε δείκτη αναφοράς αποδοτικότητας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει μέσου ευρωπαϊκού
παράγοντα έντασης εκπομπών 0,465 tCO2/MWh:
Υφιστάμενος ΔΑ προϊόντος από το παράρτημα I της απόφασης 2011/278/ΕΕ (σε tCO2/t) × μερίδιο των σχετικών
έμμεσων εκπομπών (*) κατά την περίοδο αναφοράς (%)/0,465 (tCO2/MWh).

(1) Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό μεταβατικών ενωσιακών κανόνων
για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας
2003/87/ΕΚ, της 27.4.2011, C(2011) 2772 τελικό (ΕΕ L 130 της 17.5.2011, σ. 1).
(*) ως “μερίδιο των σχετικών έμμεσων εκπομπών κατά την περίοδο αναφοράς” νοείται το πηλίκον:
— των σχετικών έμμεσων εκπομπών, διά
— του αθροίσματος των συνολικών άμεσων εκπομπών και των σχετικών έμμεσων εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο
14 της απόφασης 2011/278/ΕΕ.»
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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