Θεσμικό Πλαίσιο & Εξελίξεις

Ντάρας Νίκος
ΚΑΠΕ – Τμ. Περιβάλλοντος & Μεταφορών

Οι στόχοι της Ε.Ε.
 Έως το 2020: 20 – 20 – 20
- 20% μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (σε σύγκριση με
το 1990)
- 20% μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ
- 20% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
- 10% των μεταφορών από ΑΠΕ
 Έως το 2030:
- 40% μείωση στις εκπομπές (σε σύγκριση με το 1990)
- 27% μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ
- 27% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
- 14% των μεταφορών από ΑΠΕ
 Έως το 2050:
- 80% μείωση στις εκπομπές (σε σύγκριση με το 1990)
- 60% μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών

Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου - Μεταφορές (ΕΕ)

Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου - Μεταφορές (ΕΕ)

Οι στόχοι της Ε.Ε.

Renewable Energy Directive (RED) – 2009/28/EC
 Στόχος 20% κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ, έως το 2020
 Ελλάδα σχετικός στόχος 18%
 Τελευταία στοιχεία (2017) ->17% με θετικές προοπτικές για κάλυψη του
συνολικού στόχου

 Στόχος 10% μερίδιο ΑΠΕ στις μεταφορές (Ελλάδα)
 Τα βιοκαύσιμα για να προσμετρώνται πρέπει να είναι αειφόρα
 Πολλαπλασιαστής (x2) για βιοκαύσιμα από απόβλητα, τηγανέλαια κλπ (Annex
IX)
 Πολλαπλασιαστής (x2.5) για κίνηση τρένων με ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ
 Πολλαπλασιαστής (x5) για κίνηση οδικών οχημάτων με ηλεκτρική ενέργεια από
ΑΠΕ
 Τελευταία στοιχεία (2017) -> 4.0%

 Εθνική Νομοθεσία






Ν. 3851/2010
Ν. 4062/2012
Τροποποίηση Α.Δ. 7/2009 & 5/2010
ΦΕΚ 1421Β/12
ΦΕΚ 1661Β/12

Indirect Land Use Change Directive (ILUC) –
2015/1513/EC
 Επιβολή ανώτατου ορίου 7% για βιοκαύσιμα που προέρχονται από
καλλιέργειες σιτηρών, ελαιούχων σπόρων κλπ ή ενεργειακών
καλλιεργειών σε αγροτικές γαίες
 Ενδεικτικός στόχος 0.5% για βιοκαύσιμα (advanced) του παραρτ. IX
2009/28 (π.χ. άχυρα, φύκη κλπ) - > Στην Ελλάδα 0.2% επί ενεργ. περιεχ.
 Καθορισμός πολλαπλασιαστών που αναφέρθηκαν στη προηγούμενη
διαφάνεια
 Εθνική Νομοθεσία
 Ν. 4546/2018

Fuel Quality Directive (FQD)
 Οδηγίες 98/70/EC, 2009/30/EC, 2015/1513/EC, 2015/652/EC
 Θέσπιση στόχων για μείωση εκπομπών κύκλου ζωής ΑτΘ των καυσίμων
για μεταφορές
 Υποχρεωτικά μείωση κατά 6% σε σχέση με πρότυπο 2010 (Ελλάδα
ενδεικτικός ενδιάμεσος στόχος 3% για το 2019)
 Προαιρετικά επιπλέον μείωση 4% μέσω δέσμευσης CO2 και χρήση
Clean Development Mechanism
 Αφορά κυρίως τους «προμηθευτές» καυσίμων
 Με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 καθορίζονται οι σχετικές μέθοδοι
υπολογισμού εκπομπών ΑτΘ και οι σχετικές απαιτήσεις υποβολής των
εκθέσεων
 Εθνική Νομοθεσία (2015/652): άρθ.19Α του Ν.4062/12

N. 4546/2018
Άρθρο 23 (Ορισμοί)



Βενζίνη, ντίζελ, πετρέλαια εσωτερικής καύσης
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής και ανά μονάδα
ενέργειας

 Προμηθευτής: O φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από
σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος
κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός φορέας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.









Βιοκαύσιμα
Ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης
Υπολείμματα μεταποίησης, γεωργίας κλπ
Εκπομπές κατά το πρώτο στάδιο (UERs)
Άσφαλτος, πισσούχος σχιστόλιθος, συμβατικό αργό πετρέλαιο
Οικονομικός φορέας
Φορέας Επαλήθευσης

N. 4546/2018
Αρθ. 24 (με το οποίο προστίθεται άρθρο 19Α στον Ν. 4062/12)
1. Οι διατάξεις εφαρμόζονται για καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε:

 Οδικά οχήματα (π.χ. I.X. αυτοκίνητα, δίκυκλα ,βαρέα οχήματα όπως
λεωφορεία, φορτηγά, απορριμματοφόρα, ταξί κλπ)

 Μη-οδικά κινητά μηχανήματα






Τρένα (για κίνηση με diesel)
Γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, κινητά μηχανήματα έργου κλπ
Κατασκευαστικά μηχανήματα (π.χ. μπουλντόζες)
Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα
Άλλα μη-οδικά κινητά μηχανήματα

 Σκάφη αναψυχής (όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα)
 Οδικά μόνο ηλεκτρικά οχήματα (π.χ. Ι.Χ/ σκούτερ ηλεκτρικά, όχι τρένα)

N. 4546/2018
Άρθ 24. 2. Οι προμηθευτές /υπόχρεοι καταρτίζουν ετησίως έκθεση για την
ένταση ΑτΘ, των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν στην
αγορά, παρέχοντας τουλάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:

 Συνολικό όγκο κάθε καυσίμου/ενέργειας, τον τόπο αγοράς και την
προέλευση του – (Πρόσφατη τροποποίηση Ν. 4602/19, ΦΕΚ 45Α, αρθ.82)
 Τις εκπομπές ΑτΘ ανά μονάδα ενέργειας των καυσίμων (κύκλου
ζωής)
 Οδό παραγωγής βιοκαυσίμων, τιμές εκπομπών ΑτΘ ανά μονάδα
ενέργειας, τιμές ILUC




Προσοχή, στοιχεία fuelstats, σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων
Προκαθορισμένες τιμές εκπομπών ΑτΘ για όλα τα καύσιμα πλην βιοκαυσίμων,
ηλεκτρικής ενέργειας

N. 4546/2018
Άρθ 24. 3. Υποχρέωση παρακολούθησης και υποβολής της έκθεσης της παραγράφου 2
σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα
παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια και για τις ποσότητες καυσίμων που εκτελωνίζουν οι ίδιοι
και διοχετεύουν στην εγχώρια αγορά, έχουν οι κάτωθι προμηθευτές:










Κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ (παρ.4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002)
Κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ’ (παρ.4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002)
Κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (άρθρου 5Α του ν. 3054/2002)
Μεγάλοι τελικοί καταναλωτές (Ν. 3054/02, άρθ. 3, παρ.13)
Κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας (Ν.3054/02, άρθ. 7, παρ.3, περ. α,β)
Προμηθευτικοί συνεταιρισμοί & κοινοπραξίες (Ν. 3054/02, αρθ.7, παρ.10)
Κάτοχοι άδειας προμήθειας Φ.Α. (Ν.4001/11, αρθ.81)
Κάθε άλλος προμηθευτής που διαθέτει καύσιμα σε χρήσεις της παρ. 1,
του άρθ. 19Α του Ν. 4062/12

N. 4546/2018
Άρθ 24. 4. Προαιρετική υποβολή για τους παρακάτω προμηθευτές:

 Κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 4011/11, άρθ.
134) για χρήση σε οδικά οχήματα και εφόσον αποδείξουν ότι μπορούν να
μετρούν και να παρακολουθούν καταλλήλως την παρεχόμενη ηλ. ενέργεια
(απαιτείται επίσης βεβαίωση ΔΕΔΔΗΕ)

 Οι προμηθευτές βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στις
αερομεταφορές και εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας

N. 4546/2018
Άρθ 24. 5. Στόχοι:

 Οι προμηθευτές (και όχι τα κράτη μέλη) οφείλουν να μειώσουν κατά
6% τουλάχιστο τις εκπομπές ΑτΘ έως 31/12/2020, συγκριτικά με
το βασικό πρότυπο καυσίμου για το 2010
 Ενδεικτικός ενδιάμεσος στόχος για το 2019: μείωση 3%


Προαιρετικά, και επιπλέον του στόχου 6%, οι προμηθευτές μπορούν να
επιφέρουν επιπλέον μείωση κατά 4%, μέσω των παρακάτω οδών:
 Χρήση ενέργειας χαμηλών εκπομπών ΑτΘ ή/και χρήση τεχνολογιών όπως
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (έως 2%)
 Χρήση πιστωτικών μορίων του Μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης του Κιότο
(έως 2%)

N. 4546/2018
Άρθ 24. 6. Υπολογισμοί:

 Για βιοκαύσιμα, σύμφωνα με το άρθ. 22 του Ν. 4062/12
 Για λοιπά καύσιμα και ενέργεια χρησιμοποιούνται
προκαθορισμένες τιμές ανά καύσιμο (Παράρτημα Δ)

N. 4546/2018

N. 4546/2018
Άρθ 24. 7. Ομάδες προμηθευτών:




Υπάρχει η δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων μέσω κοινής υποβολής (σε αυτή τη
περίπτωση οι συνεργαζόμενοι προμηθευτές λογίζονται ως ένας)
Μείωση εκπομπών εντός της ελληνικής επικράτειας

Άρθ 24. 8. Υπολογισμοί εκπομπών ΑτΘ και Πρότυπο Υποβολής Στοιχείων :




Υπολογισμοί μέσω του Παραρτήματος Δ’ της 2015/652
Τα στοιχεία των εκθέσεων υποβάλλονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με το πρότυπο που
υπάρχει στο Παράρτημα Ζ’ της 2015/652
Εντούτοις, στη πράξη θα χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρονικό υπόδειγμα .xls του Central Data
Repository της ΕΕΑ (Εuropean Environment Agency)

Άρθ 24. 9. Επαλήθευση συμμόρφωσης :


Η σύγκριση της μείωσης εκπομπών ΑτΘ θα γίνεται με βάση το «βασικό πρότυπο
καυσίμου» (Παράρτ. Ε’ της 2015/652), το οποίο ορίζεται για το 2010 σε 94,1 gCO2eq/MJ

N. 4546/2018
Άρθ 24. 10. Προθεσμίες υποβολής εκθέσεων:





Υποβολή έως 30/4 κάθε έτους, για τα στοιχεία του προηγούμενου έτους (έτος
αναφοράς)
1η έκθεση έως 30/4/2019 για τα στοιχεία του 2018
Τα στοιχεία υποβάλλονται στο ΚΑΠΕ ως εξής:
 α) Σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό πρότυπο (.xls) που
προαναφέρθηκε και
 β) Σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο (ή νόμιμους
εκπροσώπους σε περίπτωση Ομάδας Προμηθευτών), μαζί με Πόρισμα
Επαλήθευσης από κατάλληλο Φορέα Επαλήθευσης

Άρθ 24. 11. Φορείς Επαλήθευσης:


Διαπιστευμένοι από ΕΣΥΔ ή άλλο ισότιμο εγκεκριμένο σύστημα κράτους μέλους της ΕΕ,
σύμφωνα με:
 ISO 14065 (περί απαιτήσεων επαλήθευσης εκπομπών ΑτΘ) ή
 ΙSΟ 17065 (περί απαιτήσεων για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διαδικασιών και
υπηρεσιών)

N. 4546/2018
Άρθ 24. 12. Για προσμέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτείται


Συνυποβολή βεβαίωσης του κατόχου άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 για την επιβεβαίωση της ποσότητας ηλεκτρικής
ενέργειας που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση και



συνυποβολή βεβαίωσης του ΔΕΔΔΗΕ για τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας που διέθεσε ο κάτοχος άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για
χρήση σε οδικά οχήματα. Εφόσον ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διαθέτει σχετικά στοιχεία για την
έκδοση της βεβαίωσης η συμβολή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν λαμβάνεται
υπόψη.

Άρθ 24. 13. Υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο
 Υποβάλλεται έως 31/08 κάθε έτους από ΥΠΕΝ (Διεύθυνση ΑΠΕ & Εναλλακτικών
Καυσίμων) με συγκεντρωτικά στοιχεία

N. 4546/2018
Άρθ 24. 14 UERs




Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των
μειώσεων εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (UERs) που υποβάλλονται
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να εξειδικεύονται οι
απαιτήσεις του σημείου δ της παρ. 3 του Μέρους 1 του Παραρτήματος Δ’ σχετικά με την
επιλεξιμότητα και τον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο
(UERs).

Άρθ 24. 15. Αρμόδιοι Φορείς




Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της τήρησης
των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο και την εισήγηση για την επιβολή
κυρώσεων
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ορίζεται ως ο
φορέας για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου.

N. 4546/2018
 Άρθ 24.17 – Κυρώσεις
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/94820/786/19.12.2018 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του
ν.4062/2012 και όρια προστίμων» στο ΦΕΚ Β’
5881/2018, καθορίζονται κυρώσεις προς τους
υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
της σχετικής νομοθεσίας
Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής
της έκθεσης ή/και μη επαλήθευσης της υποβληθείσας
έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α
του ν. 4062/2012 επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 €
Για ανακριβή / ελλιπή στοιχεία 1.000 € - 5.000 €

N. 4546/2018
Αρθ. 25-28
Κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων, υπολογισμός εκπομπών ΑτΘ βιοκαυσίμων κλπ

Άρθ. 29.
Βιοαιθανόλη
…η συμμετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού
μείγματος βενζίνης ορίζεται σε 1% για το έτος 2019 και 3,3% για το έτος 2020 και για τα επόμενα
έτη.

Άρθ. 33
Εισαγωγή Παραρτήματος Δ, σχετικά με αναλυτική μεθοδολογία υπολογισμού εκπομπών ΑτΘ
(2015/652)

Τρόποι επίτευξης στόχων
 Ομάδες προμηθευτών
 Αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (LPG, CNG)













Ντίζελ
Βενζίνη
LPG
CNG

95.1
93.3
73.6
69.3

gCO2eq / MJ
gCO2eq / MJ
gCO2eq / MJ
gCO2eq / MJ

Αυξημένη χρήση βιοκαυσίμων (π.χ. βιοαιθανόλη)
Αυξημένη χρήση προηγμένων βιοκαυσίμων / 2ης γενιάς/αερομεταφορές
Αιθέρες βιοαιθανόλης
Ντίζελ Fischer-Tropsch
HVO
Ηλεκτροκίνηση (190 gCO2eq / MJ x0.4 -> 76 gCO2eq / MJ) – Τρόλεϊ?
UER (Upstream Emissions Reductions) – Μείωση εκπομπών κατά το 1ο
στάδιο

UERs













UER είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το πρώτο στάδιο την
οποία δηλώνει ο προμηθευτής και μετριέται σε gCO2eq
Αφορά projects σχετικά με μείωση εκπομπών ΑτΘ για το στάδιο από την εξόρυξη
υδρογονανθράκων μέχρι και το διυλιστήριο (πριν την επεξεργασία)
Εφαρμόζονται μόνο στο πρώτο στάδιο των εκπομπών των μέσων προκαθορισμένων
τιμών για τη βενζίνη, το πετρέλαιο, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ή το
υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG).
UERs προερχόμενες από οποιαδήποτε χώρα επιτρέπεται να καταλογίζονται ως μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από καύσιμα παραγόμενα από οποιαδήποτε
πηγή πρώτων υλών που προμηθεύει οποιοσδήποτε προμηθευτής.
Υπολογίζονται μόνο αν συνδέονται με έργα που άρχισαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
Δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ότι οι UERs δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς
την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων κατά το άρθρο 19Α.
Οι UERs θα εκτιμώνται και θα επικυρώνονται σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα που
προσδιορίζονται στα διεθνή πρότυπα και ιδίως τα πρότυπα ISO 14064, ISO 14065 και ISO
14066.
Η επαλήθευση των μεθόδων για την εκτίμηση των UERs πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 14064-3 και ο οργανισμός που πραγματοποιεί την επαλήθευση πρέπει να
είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14065.

UERs


Για να είναι επιλέξιμες οι UERs για τους σκοπούς της παρούσας μεθόδου υποβολής
εκθέσεων και υπολογισμού, οι προμηθευτές θα συνυποβάλλουν με την έκθεση της παρ. 2
του άρθρου 19Α τα ακόλουθα:
α) την ημερομηνία έναρξης του έργου, που πρέπει να είναι μετά την 1η Ιανουαρίου 2011,
β) τις ετήσιες μειώσεις των εκπομπών σε gCO2eq,
γ) τη διάρκεια για την οποία σημειώθηκαν οι δηλωθείσες μειώσεις,
δ) την πλησιέστερη στον τόπο του έργου πηγή εκπομπής, με προσδιορισμό του γεωγραφικού
μήκους και πλάτους μέχρι τέταρτο δεκαδικό ψηφίο,
ε) τις βασικές ετήσιες εκπομπές πριν από την εγκατάσταση των μέτρων μείωσης και τις ετήσιες
εκπομπές μετά την εφαρμογή των μέτρων μείωσης, σε gCO2eq/MJ παραγόμενης πρώτης ύλης,
στ) τον άπαξ χρησιμοποιούμενο αριθμό πιστοποιητικού που είναι μοναδικός για την
ταυτοποίηση του σχήματος και των διεκδικούμενων μειώσεων των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου,
ζ) τον άπαξ χρησιμοποιούμενο αριθμό, που είναι μοναδικός για την ταυτοποίηση της μεθόδου
υπολογισμού και του σχετικού σχήματος,
η) όταν το έργο σχετίζεται με εξόρυξη πετρελαίου, τον μέσο ετήσιο λόγο αερίου-πετρελαίου
(Gas-Oil Ratio —GOR) σε διάλυμα, τα προηγούμενα έτη και το έτος που αφορούν οι μειώσεις
εκπομπών, την πίεση του ταμιευτήρα,το βάθος του φρέατος και τον ρυθμό παραγωγής αργού
πετρελαίου.

UERs
Πιθανοί τύποι έργων:
 Flaring αερίων κατά την εξόρυξη αργού πετρελαίου
 Έργα εξοικονόμησης ενέργειας κατά την εξόρυξη αργού
πετρελαίου
 Χρήση ΑΠΕ κατά την εξόρυξη αργού πετρελαίου
 Αλλαγή τρόπου μεταφοράς αργού πετρελαίου (π.χ. με
αγωγό αντί για οχήματα)

UER
 Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
είναι αρμόδια για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των
μειώσεων εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (UERs) που
υποβάλλονται
 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
μπορούν να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις του σημείου δ της
παρ. 3 του Μέρους 1 του Παραρτήματος Δ’ σχετικά με την
επιλεξιμότητα και τον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων
εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (UERs).

UER – Γερμανία









Σε ισχύ σχετικό διάταγμα από 29/01/2018 (Upstream-EmissionsminderungsVerordnung, UERV)
Max 1.2% ως προς τον σχετικό στόχο μπορεί να προέλθει από UER
Φορέας παρακολούθησης & ελέγχου: German Environment Agency / German
Emissions Trading Authority
Μεθοδολογία υπολογισμού εκπομπών των σχετικών project, σε συμφωνία με
CDM (Clean Development Mechanism)
Αίτηση για έγκριση project στις αρμόδιες αρχές, πριν την έναρξη του (νέο έργο)
Οι εκπομπές δεν θα πρέπει να σχετίζονται με εκπομπές του European Emissions
Trading Scheme
Στο σχετικό Μητρώο, μπορούν να έχουν λογαριασμό οι Project Operators
καθώς και οι υπόχρεοι στην Οδηγία
Μεταφορά UER certificates από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο, με συμβόλαια
εκτός Μητρώου

UER – Μ. Βρετανία
Για νέο έργο, γίνεται μια προκαταρκτική εξέταση σε σχέση
με κριτήρια επιλεξιμότητας και σχετικά ISO.
Για υπάρχον έργο, το ίδιο (αλλά μετά από 1.1.2011)
Έλεγχος μείωσης εκπομπών από το έργο σε σχέση με
baseline scenario – ανεξάρτητη επαλήθευση
Επαλήθευση μείωσης εκπομπών και μετατροπή σε UERs,
διαθέσιμα για συναλλαγές με προμηθευτές καυσίμων

Οι προμηθευτές καυσίμων αγοράζουν UERs και τα
καταχωρούν στο σχετικό σύστημα της χώρας. Ο
διαχειριστής του συστήματος ελέγχει επιλεξιμότητα,
υπολογισμούς κλπ
Τα UERs μετατρέπονται σε πιστώσεις (credits) ΑτΘ στο
λογαριασμό του προμηθευτή καυσίμων, αντίστοιχες με
αυτές που δημιουργούνται από άλλες πηγές π.χ.
βιοκαύσιμα
Οι προμηθευτές καυσίμων μπορούν πλέον να κάνουν
εμπορικές συναλλαγές με αυτές τις πιστώσεις
Στο τέλος του έτους, χρήση των πιστώσεων για επίτευξη
υποχρεώσεων

Η κατάσταση σήμερα και 2020 - Ελλάδα
 Με βάση τα τωρινά δεδομένα, σε επίπεδο χώρας,
επιτυγχάνεται μείωση σε σχέση με το 2010 της τάξης του 3%
 Για το 2020, εφόσον η βιοαιθανόλη ανέλθει σε 5% κ.ό. όπως
προβλέπεται , θα επιτευχθεί μείωση σε επίπεδο χώρας άνω
του 4%

Σενάρια επίτευξης στόχου
 Π.χ. Μ. Βρετανία

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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