Παράρτημα Ι
Χαρακτηριστικά συστήματος ισοζυγίου μάζας
Με το σύστημα ισοζυγίου μάζας τα χαρακτηριστικά αειφορίας αποδίδονται πάντοτε σε
παρτίδες.
Όταν αναμιγνύονται παρτίδες με διαφορετικά, ή χωρίς, χαρακτηριστικά αειφορίας, τα
επιμέρους μεγέθη και χαρακτηριστικά αειφορίας των παρτίδων αποδίδονται επίσης στο
μείγμα. Άρα εάν αναμειγνύονται παρτίδες με τα ίδια χαρακτηριστικά αειφορίας
αναπροσαρμόζεται μόνο το μέγεθος της παρτίδας ενώ αν τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν
διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παραμένουν χωριστά
διότι τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία δεν μεσοτιμώνται προκειμένου να αποδειχθεί η
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αειφορίας.
Σε περίπτωση κατακερματισμού μείγματος είναι δυνατόν να αποδοθεί σε κάθε παρτίδα που
αποχωρίζεται από αυτό οποιοδήποτε από τα σύνολα χαρακτηριστικών αειφορίας, μαζί με
μεγέθη, εφόσον ο συνδυασμός όλων των παρτίδων που προέρχονται από το μείγμα έχει τα
ίδια μεγέθη για όλα τα σύνολά χαρακτηριστικών αειφορίας που διέθετε το μείγμα. Αυτό
σημαίνει ότι όταν το χαρακτηριστικό αειφορίας είναι η περιγραφή της πρώτης ύλης, πχ
βιοντίζελ ελαιοκράμβης, το χαρακτηριστικό αυτό ενδέχεται να διαφέρει από το φυσικό
περιεχόμενο της παρτίδας πχ μείγμα βιοντίζελ από κραμβέλαιο και ηλιέλαιο.
Το μείγμα μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή που κανονικά συνεπάγεται επαφή μεταξύ των
παρτίδων, όπως σε περιέκτη, εγκατάσταση επεξεργασίας ή εφοδιασμού ή σε χώρο
εγκαταστάσεων (που ορίζεται ως γεωγραφική θέση με σαφή όρια, εντός των οποίων είναι
δυνατή η ανάμειξη προϊόντων).
Το ισοζύγιο του συστήματος μπορεί να είναι διαρκές. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται να
μην σημειώνεται έλλειμμα, δηλαδή αφαίρεση μεγαλύτερης ποσότητας αειφόρου υλικού από
την προστιθέμενη, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα επίτευξης του ισοζυγίου στη διάρκεια κατάλληλου
χρονικού διαστήματος και τακτικού ελέγχου του. Είναι αναγκαίο και στις δύο περιπτώσεις να
θεσπίζονται οι ενδεδειγμένες ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την τήρηση του ισοζυγίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης με τα Κριτήρια Αειφορίας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
(άρθρο 6 της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4062/2012)
Διακριτός αριθμός:
Ημερομηνία:
Επωνυμία πωλητή:
ΑΦΜ:
Επωνυμία αγοραστή:
α/α

Ονομασία
συστήματος
απόδειξης
τήρησης
κριτηρίων
αειφορίας

Είδος πρώτων
υλών,
ενδιάμεσων
προϊόντων,
βιοκαυσίμου ή
βιορευστού

Ποσότητα αειφόρων
πρώτων υλών,
αειφόρων
ενδιάμεσων
προϊόντων,
αειφόρου
βιοκαυσίμου ή
βιορευστού (ΜΤ)

Πρώτη ύλη

Χώρα καλλιέργειας ή
προέλευσης πρώτων
υλών

Δήλωση της
παρ. 2ι

Καθαρή μείωση
εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου (g
CO2eq/MJ)

Χρήση
προσαύξησης
eB (σημείο θii
της παρ. 2)

Χρήση
προσαύξησης
esca (σημείο θii
της παρ. 2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
Υπόδειγμα Δήλωσης Χαρακτηριστικών Αειφορίας

ΔΗΛΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
(άρθρο 8 της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4062/2012)
Επωνυμία:
ΑΦΜ:
Έτος αναφοράς:
α/α

Είδος
βιοκαυσίμου ή
βιορευστού

Ποσότητα
αειφόρου
βιοκαυσίμου ή
βιορευστού (ΜΤ)

Πρώτη ύλη

Χώρα
καλλιέργειας ή
προέλευσης
πρώτων υλών

Ονομασία
συστήματος
απόδειξης τήρησης
κριτηρίων αειφορίας

Δήλωση της
παρ. 2στ

Καθαρή μείωση
εκπομπών
αερίων
θερμοκηπίου (g
CO2eq/MJ)

Χρήση
προσαύξησης eB
(σημείο ζii της
παρ. 2)

Χρήση
προσαύξησης esca
(σημείο ζii της
παρ. 2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΡΟΣ:

Ημερομηνία:
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E- MAIL)

Ορίζεται, για την εταιρεία (επωνυμία εταιρείας) με ΑΦΜ … , υπεύθυνος υποβολής δηλώσεων
χαρακτηριστικών αειφορίας, σύμφωνα με την απόφαση (αριθμός και ΦΕΚ της παρούσας
απόφασης), ως ακολούθως:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E- MAIL)

Τόπος
Σφραγίδα εταιρείας

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα

Υπογραφή

