ΘΔΜΑ: ύζηεμα αεηθοπίαρ
4062/2012

βηοθαςζίμων

ζύμθωνα με

ηο

άπζπο

21

ηος

ν.

ΑΠΟΦΑΗ

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Έρνληαο ππφςε:
1.

Τν άξζξν 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ Α’ 98).

2.

Τν π.δ. 70/2015 «Αναζύζηαζη ηων Υποςπγείων Πολιηιζμού και Αθληηιζμού, Υποδομών,
Μεηαθοπών και Γικηύων, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων. Αναζύζηαζη ηος
Υποςπγείος Ναςηιλίαρ και Αιγαίος και μεηονομαζία ηος ζε Υποςπγείο Ναςηιλίαρ και
Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ. Μεηονομαζία ηος Υποςπγείος Πολιηιζμού, Παιδείαρ και
Θπηζκεςμάηων ζε Υποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων, ηος Υποςπγείος
Οικονομίαρ, Υποδομών, Ναςηιλίαρ και Τοςπιζμού ζε Υποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και
Τοςπιζμού και ηος Υποςπγείος Παπαγωγικήρ Αναζςγκπόηηζηρ, Πεπιβάλλονηορ και
Δνέπγειαρ ζε Υποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ. Μεηαθοπά Γενικήρ Γπαμμαηείαρ
Βιομησανίαρ ζηο Υποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού» (ΦΔΚ Α’ 114).

3.

Τν π.δ. 132/2017 «Οπγανιζμόρ Υποςπγείος Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ (Υ.Π.ΔΝ.)» (ΦΔΚ
Α΄160).

4.

Τν π.δ. 97/2017 «Οπγανιζμόρ Υποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων» (ΦΔΚ
Α΄138).

5.

Τν π.δ. 142/2017 «Οπγανιζμόρ Υποςπγείος Οικονομικών» (ΦΔΚ Α’ 181).

6.

Τν π.δ. 125/2016 «Γιοπιζμόρ Υποςπγών, Αναπληπωηών Υποςπγών και Υθςποςπγών»
(ΦΔΚ Α’ 210).

7.

Τν π.δ. 88 /2018 «Γιοπιζμόρ Υποςπγών, Αναπληπωηών Υποςπγών και Υθςποςπγών» (ΦΔΚ
Α’
160).

8.

Τελ ππ΄αξηζ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΔΞ 2016/14.11.2016 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ
Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Ανάθεζη απμοδιοηήηων ζηην Υθςποςπγό Οικονομικών Αικαηεπίνη
Παπανάηζιος» (ΦΔΚ Β’ 3696).

9. Τελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2010/C 160/01 ζρεηηθά κε ηα εζεινληηθά ζπζηήκαηα θαη
ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο αεηθνξίαο ηεο ΔΔ γηα ηα βηνθαχζηκα θαη ηα
βηνξεπζηά.
10. Τελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2010/C 160/02 ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο αεηθνξίαο ηεο ΔΔ γηα ηα βηνθαχζηκα θαη ηα βηνξεπζηά θαη κε ηνπο θαλφλεο πξνζκέηξεζεο
γηα ηα βηνθαχζηκα.
11. Τν λ. 3054/2002 «Οπγάνωζη ηηρ αγοπάρ πεηπελαιοειδών και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ Α΄ 230).
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12. Τνλ λ. 4062/2012 «Αξιοποίηζη ηος ππώην Αεποδπομίος Δλληνικού-Ππόγπαμμα ΗΛΙΟΣ-Πποώθηζη
ηηρ σπήζηρ ενέπγειαρ από ανανεώζιμερ πηγέρ (Δνζωμάηωζη Οδηγίαρ 2009/28/ΔΚ)-Κπιηήπια
Αειθοπίαρ Βιοκαςζίμων και Βιοπεςζηών (Δνζωμάηωζη Οδηγίαρ 2009/30/ΔΚ)» (ΦΔΚ Α’ 70) θαη
εηδηθφηεξα ην άξζξν 21 παξ. 6 απηνχ.
13. Τν λ. 4546/2018 «Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2014/89/ΔΔ «πεξί ζεζπίζεσο
πιαηζίνπ γηα ην ζαιάζζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄101) θαη ηδίσο ην
άξζξν 31.
14. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθχπηεη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.

Αποθαζίδοςμε:
Άπζπο 1
θοπόρ θαη απμόδηα απσή
1. Με ηελ παξνχζα απφθαζε θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ λ. 4062/2012 θαζνξίδεηαη ε
δηαδηθαζία θαη νη απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ
θξηηεξίσλ αεηθνξίαο γηα ηα βηνθαχζηκα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4062/2012, ε δηαδηθαζία θαη ην είδνο
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ξπζκίδεηαη θάζε εηδηθφηεξν
ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
Δπίζεο, κε ηελ παξνχζα γίλνληαη απνδεθηά εζεινληηθά εζληθά ή δηεζλή ζπζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ
γίλεη απνδεθηά απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7γ ηεο Οδεγίαο
98/70/ΔΚ, θαζψο θαη πξφηππα αεηθνξίαο θαη δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθεθξηκέλεο απφ άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ξπζκίδεηαη
θάζε εηδηθφηεξν ζρεηηθφ ζέκα.
2. Αξκφδηα αξρή γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο είλαη ε
Γηεχζπλζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη Δλαιιαθηηθψλ Καπζίκσλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δλέξγεηαο θαη Οξπθηψλ Πξψησλ Υιψλ, ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.

Άπζπο 2
Οπηζμοί
1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη νη νξηζκνί ηνπ λ. 4062/2012.
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη, επηπιένλ, νη αθφινπζνη νξηζκνί:
α) Φαξαθηεξηζηηθά αεηθνξίαο: ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην βηνθαχζηκν ζε ζρέζε
κε ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο, ηδίσο ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ
αεηθνξίαο, αξηζκεηηθφ ζηνηρείν γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πεξηγξαθή θαη ηφπνο
πξνέιεπζεο πξψησλ πιψλ.
β) Απνζηνιή: ε θπζηθή πνζφηεηα πξψησλ πιψλ, ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, βηνθαπζίκσλ, απηνχζησλ ή
ζε κείγκα, πνπ δηαηίζεηαη απφ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ επφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.
γ) Παξηίδα βηνθαπζίκνπ: θάζε πνζφηεηα βηνθαπζίκνπ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αεηθνξίαο. Μηα
παξηίδα ελδέρεηαη λα δηακνηξάδεηαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ απνζηνιψλ ελψ κηα απνζηνιή βηνθαπζίκνπ
ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα παξηίδεο.
δ) Φνξέαο πηζηνπνίεζεο: ν θνξέαο πνπ ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθφ ηήξεζεο θξηηεξίσλ αεηθνξίαο ζχκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο πξνηχπνπ εζεινληηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ην νπνίν έρεη ιεθζεί απφθαζε απφ ηελ
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δηκεξνχο ή πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο πνπ έρεη
ζπλαθζεί απφ ηελ Έλσζε, θαηά ην άξζξν 7γ παξάγξαθνο 4 ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ ή ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο πξνηχπνπ αεηθνξίαο εζληθνχ ζπζηήκαηνο εγθεθξηκέλνπ απφ άιιν θξάηνο – κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ε) Δηζαγσγή: ε εηζαγσγή θαπζίκσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απφ ηξίηεο ρψξεο, θαζψο θαη ε
παξαιαβή απφ θξάηε -κέιε ηεο Δ.Δ.
ζη) Δθνδηαζηηθή αιπζίδα: ε αιιεινπρία ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο, εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ
ηειηθή θαηαλάισζε βηνθαπζίκσλ, απηνχζησλ ή ζε κείγκα. Τα ζηάδηα αθνξνχλ ηηο πξψηεο χιεο, ηα
ελδηάκεζα θαη ηειηθά πξντφληα θαζψο θαη ηα κείγκαηα βηνθαπζίκσλ κε ζπκβαηά θαχζηκα. Η
εθνδηαζηηθή αιπζίδα πεξηιακβάλεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηα ζηάδηα απηά φπσο
αγξφηεο, ζπιινγείο απνβιήησλ/ππνιεηκκάησλ, κεηαπνηεηέο/παξαγσγνχο ελδηάκεζσλ πξντφλησλ,
παξαγσγνχο βηνθαπζίκσλ, νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλάκεημε βηνθαπζίκσλ κε
ζπκβαηά θαχζηκα, νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ εηζάγνπλ βηνθαχζηκα, νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δηαζέηνπλ
βηνθαχζηκα, απηνχζηα ή ζε κείγκα, ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ζηελ εγρψξηα αγνξά.

Άπζπο 3
Απόδεηξε ηήπεζερ ηων θπηηεπίων αεηθοπίαρ
1. Τα βηνθαχζηκα πνπ νθείινπλ λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4062/2012,
είλαη απηά ησλ νπνίσλ ε ελέξγεηα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 19Α ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
2. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
βηνθαπζίκσλ ηεο παξ. 1 νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο.
Τειεπηαίνη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο είλαη νη πξνκεζεπηέο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ λ.
4062/2012.
3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηελ απφδεημε φηη ηα βηνθαχζηκα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο
ησλ παξαγξάθσλ 2-5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4062/2012, κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
α) ρξεζηκνπνηψληαο πξφηππν εζεινληηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ην νπνίν έρεη ιεθζεί απφθαζε απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7γ ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ ή
β) ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δηκεξνχο ή πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί απφ ηελ Έλσζε θαη
γηα ηελ νπνία έρεη ιεθζεί απφθαζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 7γ ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ ή
γ) ρξεζηκνπνηψληαο πξφηππν αεηθνξίαο εζληθνχ ζπζηήκαηνο εγθεθξηκέλνπ απφ άιιν θξάηνο – κέινο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεο παξ. 2 νθείινπλ λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ
αεηθνξίαο ηνπ άξζξνπ 4 κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη φηη ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 20,
21 θαη 22 ηνπ λ.4062/2012 ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο.
Άπζπο 4
Πηζηοποηεηηθό ηήπεζερ ηων θπηηεπίων αεηθοπίαρ
1. Τν πηζηνπνηεηηθφ ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο ρνξεγείηαη απφ θνξείο πηζηνπνίεζεο ζηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ παξέρνπλ ηελ απφδεημε ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο, κε ηνπο
ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3.
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Οη απαηηήζεηο γηα ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ
αεηθνξίαο θαζνξίδνληαη απφ ηα εζεινληηθά ζπζηήκαηα, ηηο δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο ή ην
εζληθφ ζχζηεκα άιινπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ., θαηά πεξίπησζε, ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3.
2. Τν πηζηνπνηεηηθφ ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:
α) ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο πνπ ρνξεγεί ην πηζηνπνηεηηθφ,
β) ηελ νλνκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απφδεημεο ηήξεζεο θξηηεξίσλ αεηθνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 3,
γ) ηελ επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ,
δ) ην/ηα ζηάδην/α πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: παξαγσγή
βηνκάδαο, παξαγσγή ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ, αλάκημε κε ζπκβαηά
θαχζηκα, δηάζεζε ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε),
ε) ηηο πξψηεο χιεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ (αθνξά ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
εκπιέθνληαη ζηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέρξη θαη ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκνπ),
ζη) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο
δ) ηε δηάξθεηα ηζρχνο θαη
ε) ηελ ππνγξαθή ηνπ θνξέα πνπ εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ.

Άπζπο 5
Βεβαίωζε ζςμμόπθωζερ με ηα θπηηήπηα αεηθοπίαρ
1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3, ζπλνδεχνπλ θάζε απνζηνιή πξψησλ πιψλ,
ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, βηνθαπζίκσλ, απηνχζησλ ή ζε κείγκα κε ζπκβαηά θαχζηκα, πνπ πιεξνί ηα
θξηηήξηα αεηθνξίαο, κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηεο, κε βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο κε ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο.
Η βεβαίσζε παξαδίδεηαη ζηνλ επφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έσο θαη ηνλ
ππφρξεν ππνβνιήο ηεο έθζεζεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ λ. 4062/2012.
Καηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (πσιεηή θαη αγνξαζηή),
είλαη δπλαηή ε έθδνζε κίαο βεβαίσζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο
απνζηνιέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ελφο εκεξνινγηαθνχ κήλα.
2. Η βεβαίσζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) Γηαθξηηφ αξηζκφ.
β) Ηκεξνκελία έθδνζεο.
γ) Δπσλπκία ηνπ πσιεηή.
δ) Δπσλπκία ηνπ αγνξαζηή.
ε) Τελ νλνκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απφδεημεο ηήξεζεο θξηηεξίσλ αεηθνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ πσιεηή.
ζη) Δίδνο πξντφληνο πνπ παξαδίδεηαη κε ηελ απνζηνιή (είδνο πξψησλ πιψλ, ελδηάκεζσλ πξντφλησλ,
βηνθαπζίκσλ).
δ) Πνζφηεηα αεηθφξσλ πξψησλ πιψλ ή αεηθφξσλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ή αεηθφξνπ βηνθαπζίκνπ
αλά πξψηε χιε ή αλά παξηίδα, εθθξαζκέλε ζε κεηξηθνχο ηφλνπο.
ε) Φψξα πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ.
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ζ) Υπνινγηζκφ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4062/2012:
i)

δήισζε γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ: «Φξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ» ή «Φξήζε
πξαγκαηηθψλ ηηκψλ» ή «Φξήζε ζπλδπαζκνχ πξαγκαηηθψλ θαη αλαιπηηθψλ πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ»,

ii)

εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε g CO 2eq/MJ φηαλ ε απνζηνιή αθνξά βηνθαχζηκα, απηνχζηα ή ζε
κείγκα κε ζπκβαηά θαχζηκα, θαη ζε g CO2eq/ηφλν φηαλ ε απνζηνιή αθνξά πξψηεο χιεο ή ελδηάκεζα
πξντφληα.
Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ νηθείνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 3 παξ. 3.
Σην Παξάξηεκα I παξαηίζεηαη ελδεηθηηθφ ππφδεηγκα βεβαίσζεο.

3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα ζηάδηα θαιιηέξγεηαο ηεο βηνκάδαο ή δεκηνπξγίαο
απνβιήησλ θαη ππνιεηκκάησλ επηηξέπεηαη λα παξαιείπνπλ κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξ. 2 ζηηο
βεβαηψζεηο πνπ ρνξεγνχλ, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3 ζηα
νπνία ζπκκεηέρνπλ.
4. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιιεη κφλν γηα ηα
ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ζηα νπνία εκπιέθεηαη, θαη δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ βεβαηψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.
Οη πιεξνθνξίεο δηαθηλνχληαη εκπηζηεπηηθά κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο θαη δελ θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίηα κέξε πνπ δελ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε.
5. Η αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο ή ε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ,
ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε απαγφξεπζε ρνξήγεζεο βεβαηψζεσλ ζπκκφξθσζεο κε ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.

Άπζπο 6
Γενηθέρ δηαηάξεηρ
1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ γηα πέληε (5) έηε απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά
κε ηελ απφδεημε ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο βηνθαπζίκσλ, ηδίσο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ππνβάιινπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 19Α ηνπ λ. 4062/2012, νη νπνίεο δηαηίζεληαη γηα έιεγρν,
εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
2. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, νη θνξείο πηζηνπνίεζεο θαη νη θνξείο επαιήζεπζεο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ
19Α ηνπ λ. 4062/2012 νθείινπλ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, λα απνζηέιινπλ επηπξνζζέησο
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο βηνθαπζίκσλ, εθφζνλ
ηνπο δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή.

Άπζπο 7
Παπάπηεμα
Πξνζαξηάηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ην Παξάξηεκα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Τπόδεηγμα Βεβαίωζερ ςμμόπθωζερ με ηα Κπηηήπηα Αεηθοπίαρ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Διακριτόσ αριθμόσ:
Ημερομηνία:
Επωνυμία πωλητή:
Επωνυμία αγοραςτή:
(Ονομαςία ςυςτήματοσ απόδειξησ τήρηςησ κριτηρίων αειφορίασ)
α/α

Είδοσ προϊόντοσ

Ποςότητα (ΜΤ)

Πρώτη φλη

Χώρα προζλευςησ πρώτων υλών

Δήλωςη τρόπου υπολογιςμοφ
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Εκπομπζσ αερίων θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ ή g CO2eq//τόνο)
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Άπζπο 8
Έναπξε ηζσύορ
Η ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Άπζπο 9
Γεμοζίεςζε
1. Η απφθαζε απηή αλαξηάηαη θαη είλαη δηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (http://www.ypeka.gr).
2. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
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