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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 5212, 6.3.2020

Κ.Γ.Π. 83/2020

Απιθμόρ 83
Οι πεπί ηηρ Ποιόηηηαρ ηος Αημοζθαιπικού Αέπα (Μείωζη ηων Δθνικών Δκπομπών Οπιζμένων
Αημοζθαιπικών Ρύπων) Κανονιζμοί ηος 2020, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο, δςνάμει ηος
άπθπος 8 ηων πεπί ηηρ Ποιόηηηαρ ηος Αημοζθαιπικού Αέπα Νόμων ηος 2010 έωρ 2020, αθού καηαηέθηκαν ζηη
Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ
Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων
ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με
ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010).
ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟΤ ΑΔΡΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2010 ΔΧ 2020
______________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8
Πξννίκην.

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν:

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ.:
L 344,
17.12.2016, ζ.1.

«Οδεγία (ΔΔ) 2016/2284 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ
2016 ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ εζληθψλ εθπνκπψλ νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2003/35/ΔΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2001/81/ΔΚ»,

77(I) ηνπ 2010
3(I) ηνπ 2017
20(I) ηνπ 2020.

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηφ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8
ησλ πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Αηκνζθαηξηθνχ Αέξα Νφκσλ ηνπ 2010 έσο 2020, εθδίδεη ηνπο
αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:
ΜΔΡΟ Η
ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Αηκνζθαηξηθνχ Αέξα
(Μείσζε ησλ Δζληθψλ Δθπνκπψλ Οξηζκέλσλ Αηκνζθαηξηθψλ Ρχπσλ) Καλνληζκνί ηνπ 2020.

Δξκελεία.

2.(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«αηζάιε» ζεκαίλεη αλζξαθνχρα ζσκαηίδηα πνπ απνξξνθνχλ ην θσο·
«αλζξσπνγελείο εθπνκπέο» ζεκαίλεη ηηο αηκνζθαηξηθέο εθπνκπέο ξχπσλ, πνπ ζπλδένληαη κε
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο·

64(Η) ηνπ 2004
97(Η) ηνπ 2014.

«απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2(1) ηνπ πεξί
ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη Τθαινθξεπίδαο Νφκνπ·
«δηεζλήο ζαιάζζηα λαπζηπινΐα» ζεκαίλεη ηηο δηαδξνκέο ζηε ζάιαζζα θαη ζηα παξάθηηα χδαηα,
εθηεινχκελεο κε πισηά νρήκαηα αλεμαξηήησο ζεκαίαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ πνπ
αλαρσξνχλ απφ ηελ επηθξάηεηα κηαο ρψξαο θαη αθηθλνχληαη ζηελ επηθξάηεηα άιιεο ρψξαο·
«δηνμείδην ηνπ ζείνπ» ή «SO2» ζεκαίλεη φιεο ηηο ζεηνχρεο ελψζεηο πνπ εθθξάδνληαη σο δηνμείδην ηνπ
ζείνπ (SO2), πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηξηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO3), ηνπ ζεηηθνχ νμένο (H2SO4) θαη ησλ
αλεγκέλσλ ζεηνχρσλ ελψζεσλ, φπσο ην πδξφζεην (H2S), νη κεξθαπηάλεο θαη ηα δηκεζπινζνπιθίδηα·
«εζληθή δέζκεπζε κείσζεο ησλ εθπνκπψλ» ζεκαίλεη ηελ ππνρξέσζε γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ
κηαο νπζίαο, πξνζδηνξίδνληαο ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην εκεξνινγηαθφ έηνο-ζηφρν, σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνκπψλ θαηά
ην έηνο αλαθνξάο (2005)·
«εθπνκπή» ζεκαίλεη ηελ ειεπζέξσζε νπζίαο απφ ζεκεηαθή ή δηάρπηε πεγή ζηελ αηκφζθαηξα·
«EMEP» ζεκαίλεη ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο δπλάκεη ηνπ
.
Πξσηνθφιινπ

5(ΗΗΗ) ηνπ 2001.

«Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο» ζεκαίλεη ηνλ αλαθεξφκελν ζηνλ πεξί ηεο πκθσλίαο
κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηε πκκεηνρή ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο θαη ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν
Πιεξνθνξηψλ θαη Παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά κε ην Πεξηβάιινλ (Κπξσηηθφ) Νφκν ηνπ 2001 Δπξσπατθφ
.
Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο
«δψλε ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο» ζεκαίλεη ηε ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ δελ εθηείλεηαη πέξαλ ησλ
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δηαθνζίσλ (200) λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηηο γξακκέο βάζεο, απφ ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη ην εχξνο ησλ
ρσξηθψλ πδάησλ, ε νπνία νξίδεηαη κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηε κείσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο
απφ ζθάθε, ζχκθσλα κε ηνπο εθαξκνζηένπο δηεζλείο θαλφλεο θαη πξφηππα·
«ΘΑΡ 16» ή«(TSAP 16)» ζεκαίλεη ηελ Έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ IIASA, κε ηίηιν “Adjusted
historic emission data, projections and optimized emission reduction targets for 2030 -A comparison
with COM data 2013”, ζηελ νπνία θαίλνληαη νη εθηηκψκελεο δπλαηφηεηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ
.
θάζε θξάηνπο κέινπο
«θχθινο πξνζγείσζεο θαη απνγείσζεο» ζεκαίλεη ηνλ θχθιν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηξνρνδξφκεζε
(θαηά ηελ άθημε θαη ηελ αλαρψξεζε), ηελ απνγείσζε, ηελ άλνδν, ηελ πξνζέγγηζε, ηελ πξνζγείσζε
θαη θάζε άιιε πηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε απφιπην χςνο ρακειφηεξν ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3000)
πνδψλ·
«ιεπηά αησξνχκελα ζσκαηίδηα» ή «Α2,5»ζεκαίλεη ηα ζσκαηίδηα κε αεξνδπλακηθή δηάκεηξν ίζε κε ή
κηθξφηεξε απφ δπφκηζη (2,5) κηθξφκεηξα (κm)·
«λνκνζεζία γηα ηνλ έιεγρν ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ πεγή» ζεκαίλεη ηε λνκνζεζία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην ζχλνιν ηεο εθάζηνηε ζε ηζρχ ζηε Γεκνθξαηία πξσηνγελνχο θαη
δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο, πνπ απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ κέζσ ηεο ιήςεο κέηξσλ κεηξηαζκνχ
ζηελ πεγή·
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Αηκνζθαηξηθνχ Αέξα Νφκν

.

«νμείδηα ηνπ αδψηνπ» ή «ΝΟx» ζεκαίλεη ην νμείδην θαη ην δηνμείδην ηνπ αδψηνπ, εθθξαδφκελα σο
δηνμείδην ηνπ αδψηνπ·
«πξφδξνκεο νπζίεο ηνπ φδνληνο» ζεκαίλεη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ηηο πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο
εθηφο ηνπ κεζαλίνπ, ην κεζάλην θαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα·

184 ηνπ 1991.

«Πξσηφθνιιν» ζεκαίλεη ην αλαθεξφκελν ζηνλ Κπξσηηθφ ηεο χκβαζεο (1979) γηα ηε Γηακεζνξηαθή
Ρχπαλζε ηεο Αηκφζθαηξαο ζε Μεγάιε Απφζηαζε θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ (1984) απηήο Νφκν ηνπ
1991 Πξσηφθνιιν, πνπ αθνξά ηε Μαθξνπξφζεζκε Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε
πλερή Παξαθνινχζεζε θαη Δθηίκεζε ηεο Μεηαθνξάο ζε Μεγάιε Απφζηαζε ησλ Αηκνζθαηξηθψλ
Ρχπσλ ζηελ Δπξψπε (ΔΜΔΡ)·
«πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο εθηφο ηνπ κεζαλίνπ» ή «NMVOC» ζεκαίλεη φιεο ηηο νξγαληθέο ελψζεηο
εθηφο απφ ην κεζάλην, πνπ είλαη ηθαλέο λα παξάγνπλ θσηνρεκηθά νμεηδσηηθά κέζα, αληηδξψληαο κε
νμείδηα ηνπ αδψηνπ παξνπζία ειηαθνχ θσηφο·
«χκβαζε LRTAP» ζεκαίλεη ηελ αλαθεξφκελε ζηνλ Κπξσηηθφ ηεο χκβαζεο (1979) γηα ηε
Γηακεζνξηαθή Ρχπαλζε ηεο Αηκφζθαηξαο ζε Μεγάιε Απφζηαζε θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ (1984) απηήο
Νφκν ηνπ 1991 χκβαζε ηνπ 1979 γηα ηε Γηακεζνξηαθή Ρχπαλζε ηεο Αηκφζθαηξαο ζε Μεγάιε
.
Απφζηαζε
«ζηφρνη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα» ζεκαίλεη ηηο νξηαθέο ηηκέο, ηηο ηηκέο-ζηφρνπο θαη
ηηο ππνρξεψζεηο έθζεζεο ζε ζπγθεληξψζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, πνπ
πξνβιέπνληαη-

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
9.3.2007
3.2.2017.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
23.7.2010
3.2.2017.

(i)

ζην Νφκν,

(ii)

ζηνπο πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Αηκνζθαηξηθνχ Αέξα (Αξζεληθφ, Κάδκην, Τδξάξγπξνο,
Νηθέιην θαη Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο ζηνλ Αηκνζθαηξηθφ Αέξα)
Καλνληζκνχο ηνπ 2007θαη 2017, θαη

(iii)

ζηνπο πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Αηκνζθαηξηθνχ Αέξα (Οξηαθέο ηηκέο Γηνμηδίνπ ηνπ ζείνπ,
Γηνμηδίνπ ηνπ Αδψηνπ θαη Ομηδίσλ ηνπ Αδψηνπ, σκαηηδίσλ, Μνιχβδνπ, Μνλνμηδίνπ
ηνπ Άλζξαθα, Βελδνιίνπ θαη Όδνληνο ζηνλ Αηκνζθαηξηθφ Αέξα) Καλνληζκνχο ηνπ 2010
θαη 2017.

(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ εξκελεχνληαη ζηελ
παξάγξαθν (1) έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο φξνπο απηνχο ν Νφκνο.
θνπφο ησλ
παξφλησλ
Καλνληζκψλ.

3.-(1) θνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη(α)

ε κείσζε ησλ αλζξσπνγελψλ αηκνζθαηξηθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO 2), νμεηδίσλ
ηνπ αδψηνπ (NOx), πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ εθηφο ηνπ κεζαλίνπ (NMVOC), ακκσλίαο
(NH3) θαη ιεπηψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (Α2,5), κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηέηνησλ
επηπέδσλ πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα πνπ λα κε ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο θαη θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ∙ θαη
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(β)
Παξάξηεκα Η.

ε θαηάξηηζε, ζέζπηζε θαη εθαξκνγή εζληθψλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξά ησλ εθπνκπψλ ησλ ελ ιφγσ ξχπσλ
θαη άιισλ ξχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα I θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο.

(2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ επίηεπμε(α)

ησλ ζηφρσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο πξνφδνπ πξνο ηνλ καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο γηα επίηεπμε επηπέδσλ πνηφηεηαο ηνπ αέξα ζε ζπκθσλία κε ηηο ζρεηηθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο·

(β)

ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ
νηθνζπζηεκάησλ, ζχκθσλα κε ην έβδνκν πξφγξακκα δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ· θαη

(γ)

εληζρπκέλσλ ζπλεξγηψλ κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ
αέξα θαη άιισλ ζπλαθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο ησλ πνιηηηθψλ γηα ην
θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα.

Πεδίν
εθαξκνγήο.
Παξάξηεκα I.

4. Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζηηο εθπνκπέο ησλ ξχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
Παξάξηεκα I απφ φιεο ηηο πεγέο ζην έδαθνο, ζηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε θαη ηε δψλε
ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο.

Δζληθέο
δεζκεχζεηο
κείσζεο ησλ
εθπνκπψλ.
Παξάξηεκα II.

5.-(1) Καη’ ειάρηζηνλ, ν Τπνπξγφο ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη εηήζηεο
αλζξσπνγελείο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ
εθηφο ηνπ κεζαλίνπ, ηεο ακκσλίαο θαη ιεπηψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο
δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ πνπ ηζρχνπλ απφ ην 2020 έσο ην 2029 θαη απφ ην 2030 θαη
εθεμήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα II.
(2)(α)Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1), ν Τπνπξγφο ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα, κε
ζθνπφ λα πεξηνξίζεη ηηο αλζξσπνγελείο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ,
πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ εθηφο ηνπ κεζαλίνπ, ηεο ακκσλίαο θαη ιεπηψλ αησξνχκελσλ
ζσκαηηδίσλ γηα ην 2025.
(β) Σα ελδεηθηηθά επίπεδα ησλ εθπνκπψλ απηψλ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε γξακκηθή πνξεία
κείσζεο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπνκπψλ ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο εζληθέο δεζκεχζεηο
κείσζεο ησλ εθπνκπψλ γηα ην 2020 θαη ησλ επηπέδσλ εθπνκπψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο εζληθέο
δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ γηα ην 2030.
(γ) ηελ πεξίπησζε ησλ εθπνκπψλ γηα ην 2025 δχλαηαη λα αθνινπζεζεί,εάλ απηφ είλαη
νηθνλνκηθψο ή ηερληθψο απνδνηηθφηεξν,κε γξακκηθή πνξεία κείσζεο,ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ
ην 2025 ε πνξεία απηή ζα ζπγθιίλεη ζηαδηαθά κε ηε γξακκηθή πνξεία κείσζεο θαη φηη απηφ δελ ζίγεη
νπνηαδήπνηε εζληθή δέζκεπζε κείσζεο ησλ εθπνκπψλ γηα ην 2030.
(δ) Ο Τπνπξγφο πξνζδηνξίδεη ηε κε γξακκηθή πνξεία κείσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
ππνπαξάγξαθν (γ) θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηελ πηνζέηεζή ηεο ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηνλΚαλνληζκφ 10(1).

Μέζα Δπειημίαο.
ΠαξάξηεκαIΗΗ,
Μέξνο 4.

(ε) ε πεξίπησζε πνπ νη εθπνκπέο γηα ην 2025 δελ δχλαηαη λα πεξηνξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ
θαζνξηζκέλε πνξεία κείσζεο, ν Τπνπξγφο εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηελ απφθιηζεαπηή, θαζψο θαη ηα
κέηξα πνπ ζα ηελ επαλαθέξνπλ ζηελ θαζνξηζκέλε πνξεία ηεο, ζηηο επαθφινπζεο ελεκεξσηηθέο
εθζέζεηο απνγξαθήο πνπ ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηνλΚαλνληζκφ 10(2).
(3) Οη αθφινπζεο εθπνκπέο δελ ζπλππνινγίδνληαη γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηηο παξαγξάθνπο
(1) θαη (2):
(α) Οη εθπνκπέο αεξνζθαθψλ πέξαλ ηνπ θχθινπ πξνζγείσζεο θαη απνγείσζεο·
(β) νη εθπνκπέο απφ ηε δηεζλή ζαιάζζηα λαπζηπινΐα· θαη
(γ) νη εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαη νξγαληθψλ πηεηηθψλ ελψζεσλ, εθηφο ηνπ κεζαλίνπ,
απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 3B (δηαρείξηζε θνπξηάο) θαη 3Γ
(γεσξγηθά εδάθε) ηεο νλνκαηνινγίαο ππνβνιήο ζηνηρείσλ (nomenclature for reporting - NFR)
ηνπ 2014 πνπ θαζνξίδεηαη ζηε χκβαζε LRTAP.
ΜΔΡΟ ΗΗ
ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
6.-(1)(α) Ο Τπνπξγφο θαηαξηίδεη, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα IΗΗ, Μέξνο 4, πξνζαξκνζκέλεο εηήζηεο
εζληθέο απνγξαθέο εθπνκπψλ γηα ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ηηο πηεηηθέο
νξγαληθέο ελψζεηο εθηφο ηνπ κεζαλίνπ, ηεο ακκσλίαο θαη ησλ ιεπηψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ,
φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο εζληθέο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ πξνθχπηεη απφ ηελ
εθαξκνγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ απνγξαθήο εθπνκπψλ πνπ έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί ζχκθσλα κε
ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο.
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Παξάξηεκα IΗΗ,
Μέξνο 4.

Παξάξηεκα IΗΗ,
Μέξνο 4.

(β) Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί εάλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα IΗΗ, Μέξνο 4, νη εζληθέο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ γηα ηα έηε 2020 έσο 2029
ζεσξνχληαη σο θαζνξηζζείζεο ζηηο 4 Μαΐνπ 2012.
(γ) Απφ ην 2025 εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο γηα πξνζαξκνγέο, ζε
πεξίπησζε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ ή κεζνδνινγηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πεγψλ, ζε
ζρέζε κε ηνπο αλακελφκελνπο, σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα ή πξνηχπνπ,
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηνλ έιεγρν ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ πεγή, ζχκθσλα κε ην
Παξάξηεκα IΗΗ, Μέξνο 4, ζεκείν 1, ζηνηρείν (δ), ζεκεία ii θαη iii:
(i)

(ii)

Παξάξηεκα ΗΗ.

Παξάξηεκα ΗΗ.

Ο Τπνπξγφο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ
επηζεψξεζεο θαη επηβνιήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ πεγή, απνδεηθλχεη φηη νη
ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο εθπνκπψλ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εζληθή εθαξκνγή
ή ηελ επηβνιή ηεο ελ ιφγσ λνκνζεζίαο· θαη
ν Τπνπξγφο έρεη ελεκεξψζεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο
εθπνκπψλ.

(2) Δάλ ζε έλα δεδνκέλν έηνο, ιφγσ ηδηαίηεξα ςπρξνχ ρεηκψλα ή ηδηαίηεξα μεξνχ ζέξνπο, δελ κπνξεί
λα ππάξμεη ζπκκφξθσζε κε εζληθή δέζκεπζε κείσζεο ησλ εθπνκπψλ, ε ζπκκφξθσζε κε ηε
δέζκεπζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κέζν φξν ησλ εηήζησλ εζληθψλ
εθπνκπψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο, ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ην επφκελν έηνο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν κέζνο φξνο απηφο δελ ππεξβαίλεη ην επίπεδν ησλ εηήζησλ εζληθψλ εθπνκπψλ
πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εζληθή δέζκεπζε κείσζεο ησλ εθπνκπψλ.
(3) Δάλ, κεηά ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ κέηξσλ, γηα έλα δεδνκέλν έηνο δελ
κπνξεί λα ππάξμεη ζπκκφξθσζε αλαθνξηθά κε κία ή πεξηζζφηεξεο εζληθέο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ
εθπνκπψλ πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα II, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζε επίπεδν απζηεξφηεξν απφ
ηελ απνηειεζκαηηθή σο πξνο ην θφζηνο κείσζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε ΘΑΡ 16, ε ζπκκφξθσζε
κε ηε ζρεηηθή εζληθή δέζκεπζε κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ζεσξείηαη φηη ππάξρεη γηα κέγηζην δηάζηεκα
πέληε (5) εηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, γηα θαζέλα απφ απηά ηα έηε, αληηζηαζκίδεηαη ε ελ ιφγσ κε
ζπκκφξθσζε απφ ηζνδχλακε κείσζε ησλ εθπνκπψλ άιισλ ξχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
Παξάξηεκα II.
(4) Θεσξείηαη φηη ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηηο δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 5ππνρξεψζεηο γηα κέγηζην
δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ, φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο εζληθέο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ
γηα ηνπο ζρεηηθνχο ξχπνπο πξνθχπηεη απφ αηθλίδηα θαη απξφβιεπηε δηαθνπή ή απψιεηα απφδνζεο
ζην ζχζηεκα παξνρήο ή παξαγσγήο ξεχκαηνο θαη/ή ζέξκαλζεο ε νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα είρε
επιφγσο πξνβιεθζεί θαη ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(α) Ο Τπνπξγφο έρεη απνδείμεη φηη έρεη θαηαβάιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα, πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο εθαξκνγήο λέσλ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε θαη
ζα ζπλερίζεη λα θαηαβάιιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα, ψζηε ε πεξίνδνο κε ζπκκφξθσζεο λα
είλαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξε· θαη
(β) ν Τπνπξγφο έρεη απνδείμεη φηη ε εθαξκνγή κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ, επηπιένλ απηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α), ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε δπζαλάινγν θφζηνο,
λα ζέζνπλ νπζηαζηηθά ζε θίλδπλν ηελ εζληθή ελεξγεηαθή αζθάιεηα ή λα εκπεξηέρνπλ
ζεκαληηθφ θίλδπλν ελεξγεηαθήο έλδεηαο γηα έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ.
(5) Δάλ ν Τπνπξγφο πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ηηο παξαγξάθνπο (1), (2), (3) ή (4), νθείιεη λα
ελεκεξψζεη ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά έσο ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ εθάζηνηε έηνπο ππνβνιήο ζηνηρείσλ,
ε δε ελεκέξσζε απηή πεξηιακβάλεη ηνπο θαιππηφκελνπο ξχπνπο θαη θιάδνπο θαη, εθφζνλ
δηαηίζεληαη ζηνηρεία, ηελ έθηαζε ησλ επηπηψζεσλ ζηηο εζληθέο απνγξαθέο εθπνκπψλ.

Δζληθά
Πξνγξάκκαηα
Διέγρνπ ηεο
Αηκνζθαηξηθήο
Ρχπαλζεο.
Παξάξηεκα ΗV,
Μέξνο 1.

7.-(1) Ο Τπνπξγφο θαηαξηίδεη, ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη ηα εζληθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο
ξχπαλζεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα IV, Μέξνο 1, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εηήζησλ
αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 5θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 3(1).

(2)(α) Καηά ηελ θαηάξηηζε, ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν (1), ν Τπνπξγφο:
(i) αμηνινγεί ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εζληθέο πεγέο εθπνκπψλ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ
επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζηελ Κχπξν θαη ζε γεηηνληθά θξάηε κέιε,
ρξεζηκνπνηψληαο, θαηά πεξίπησζε, δεδνκέλα θαη κεζνδνινγίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην
πιαίζην ηνπ EMEP·
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Παξάξηεκα ΗV,
Μέξνο 2.

(ii)

ιακβάλεη ππφςε ηελ αλάγθε κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ γηα ηελ επίηεπμε
ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζηελ
Κχπξνθαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα γεηηνληθά θξάηε κέιε·

(iii)

ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηα κέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αηζάιεο θαηά ηε ιήςε κέηξσλ γηα
ηελ ηήξεζε ησλ εζληθψλ δεζκεχζεσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ιεπηψλ αησξνχκελσλ
ζσκαηηδίσλ· θαη

(iv)

δηαζθαιίδεη ηε ζπλνρή κε άιια ζπλαθή ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί
δπλάκεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο εζληθήο ή ελσζηαθήο λνκνζεζίαο.

(β) Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπκκφξθσζε κε ηηο εζληθέο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ, ζηα
εζληθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο πεξηιακβάλνληαη ηα κέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ πνπ
νξίδνληαη σο ππνρξεσηηθά ζην Παξάξηεκα IV, Μέξνο 2, ελψ δχλαηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα ελ
ιφγσ πξνγξάκκαηα ηα κέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ πνπ νξίδνληαη σο πξναηξεηηθά ζην
Παξάξηεκα IV,Μέξνο 2, ή κέηξα ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο κεηξηαζκνχ.
(3) Ο Τπνπξγφο επηθαηξνπνηεί ηα εζληθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο
ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέζζεξα (4) έηε.
(4) Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (3), νη πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα κείσζεο ησλ
εθπνκπψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην εζληθφ πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο
επηθαηξνπνηνχληαη εληφο δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ηειεπηαίαο εζληθήο απνγξαθήο
εθπνκπψλ ή ησλ εζληθψλ πξνβιέςεσλ εθπνκπψλ, εάλ, ζχκθσλα κε ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, δελ
ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 5 ή πθίζηαηαη θίλδπλνο κε ζπκκφξθσζεο.
(5) Ο Τπνπξγφο δηαβνπιεχεηαη κε ην θνηλφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 κέρξη 19 ηνπ
Νφκνπ θαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο νη νπνίεο, ιφγσ ησλ εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο αξκνδηνηήησλ
ζηνλ ηνκέα ηεο ξχπαλζεο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζε φια ηα
επίπεδα, είλαη πηζαλφ λα αθνξά ε εθαξκνγή ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ηεο
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ θαη ηπρφλ ζεκαληηθέο
επηθαηξνπνηήζεηο ηνπο, πξηλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.
(6) Όπνπ ελδείθλπηαη, δηεμάγεη δηαζπλνξηαθέο δηαβνπιεχζεηο.

Δζληθέο
Απνγξαθέο θαη
Πξνβιέςεηο
Δθπνκπψλ θαη
Δλεκεξσηηθέο
Δθζέζεηο.
Παξάξηεκα Η,
Πίλαθαο Α.

8.-(1)(α) Ο Τπνπξγφο θαηαξηίδεη θαη επηθαηξνπνηεί εηεζίσο εζληθέο απνγξαθέο εθπνκπψλ γηα ηνπο
ξχπνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ΠαξάξηεκαI,Πίλαθαο Α, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ελ ιφγσ
Πίλαθα.

Παξάξηεκα Η,
Πίλαθαο Β.

(β) Ο Τπνπξγφο κπνξεί λα θαηαξηίδεη θαη λα επηθαηξνπνηεί εηεζίσο εζληθέο απνγξαθέο
εθπνκπψλ γηα ηνπο ξχπνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα I, Πίλαθαο Β, ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ελ ιφγσ Πίλαθα.

Παξάξηεκα Η,
Πίλαθαο Γ.

(2) Ο Τπνπξγφο θαηαξηίδεη θαη επηθαηξνπνηεί αλά ηεηξαεηία εζληθέο απνγξαθέο εθπνκπψλ κε ρσξηθή
δηαθξηηνπνίεζε θαη απνγξαθέο κεγάισλ ζεκεηαθψλ πεγψλ θαη, αλά δηεηία, εζληθέο πξνβιέςεηο
εθπνκπψλ γηα ηνπο ξχπνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα I, Πίλαθαο Γ, ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ελ ιφγσ Πίλαθα.

Παξάξηεκα Η,
Πίλαθαο Γ.

(3) Ο Τπνπξγφο θαηαξηίδεη ελεκεξσηηθή έθζεζε απνγξαθήο, ε νπνία ζπλνδεχεη ηηο εζληθέο
απνγξαθέο θαη πξνβιέςεηο εθπνκπψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2), ζχκθσλα κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο I, Πίλαθαο Γ.

Παξάξηεκα ΗΗΗ,
Μέξνο 4.

(4) ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνπξγφο θάλεη ρξήζε κέζνπ επειημίαο δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ
Καλνληζκνχ 6, πεξηιακβάλεη ζηελ ελεκεξσηηθή έθζεζε απνγξαθήο ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ κέζνπ επειημίαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 6(1) θαη ην Παξάξηεκα IΗΗ, Μέξνο 4 ή ζηνλ
Καλνληζκφ 6,παξάγξαθνη (2) ή(3), θαηά πεξίπησζε.

Παξάξηεκα ΗΗΗ.

(5) Ο Τπνπξγφο θαηαξηίδεη θαη επηθαηξνπνηεί ηηο εζληθέο απνγξαθέο εθπνκπψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ,
θαηά πεξίπησζε, ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ απνγξαθψλ εζληθψλ εθπνκπψλ, ηηο πξνβιέςεηο
εζληθψλ εθπνκπψλ, ηηο εζληθέο απνγξαθέο εθπνκπψλ κε ρσξηθή δηαθξηηνπνίεζε, ηηο απνγξαθέο
κεγάισλ ζεκεηαθψλ πεγψλ θαη ηηο ζπλνδεπηηθέο ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο απνγξαθήο ζχκθσλα κε ην
Παξάξηεκα IΗΗ.
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Παξαθνινχζεζε
ησλ
επηπηψζεσλ ηεο
αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο.

13(I) ηνπ 2004
67(Η) ηνπ 2009
113(Η) ηνπ 2010
122(Η) ηνπ 2012
159(Η) ηνπ 2015
47(Η) ηνπ 2018.
153(Η) ηνπ 2003
131(Η) ηνπ 2006
113(Η) ηνπ 2012
67(Η) ηνπ 2015.
Παξάξηεκα V.

9.-(1)(α) Ο Τπνπξγφο δηαζθαιίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηα νηθνζπζηήκαηα, κε βάζε έλα δίθηπν ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο πνπ
είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ νηθνηφπσλ ησλ γιπθψλ πδάησλ, ησλ θπζηθψλ θαη εκηθπζηθψλ
νηθνηφπσλ θαη ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, πηνζεηψληαο κηα νηθνλνκηθά απνδνηηθή πξνζέγγηζε, ε
νπνία βαζίδεηαη ζηνπο θηλδχλνπο.
(β) Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν Τπνπξγφο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα ππάξμεη
ζπληνληζκφο κε άιια πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί δπλάκεη λνκνζεζίαο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Νφκνπ, ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκσλ 2004 έσο
2018,ησλ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο Νφκσλ ηνπ 2003
έσο 2015 θαη, ελδερνκέλσο, ηεο χκβαζεο LRTAP, θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία
πνπ ζπγθεληξψζεθαλ δπλάκεη ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.

(γ) Γηα ηε ζπκκφξθσζε σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξναηξεηηθνί δείθηεο παξαθνινχζεζεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην ΠαξάξηεκαV.

Παξάξηεκα V.

(2) Γηα ηε ζπιινγή θαη ππνβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα V κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη κεζνδνινγίεο ηεο χκβαζεο LRTAP θαη ηα εγρεηξίδηά ηεο πνπ αθνξνχλ ηα
πξνγξάκκαηα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο.

Τπνβνιή
ζηνηρείσλ.
Παξάξηεκα IV.

10.-(1)(α) Ο Τπνπξγφο ππνβάιιεη ην εζληθφ πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο,
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα IV, ζηελ Δπηηξνπή.
(β) Όηαλ έλα εζληθφ πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο επηθαηξνπνηείηαη δπλάκεη
ηνπ Καλνληζκνχ 7(4), ν Τπνπξγφο απνζηέιιεη ην επηθαηξνπνηεκέλν πξφγξακκα ζηελ Δπηηξνπή
εληφο δχν (2) κελψλ.

Παξάξηεκα Η.

(2)(α) Ο Τπνπξγφο παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο ηηο
εζληθέο απνγξαθέο θαη πξνβιέςεηο εθπνκπψλ, ηηο εζληθέο απνγξαθέο ησλ εθπνκπψλ κε ρσξηθή
δηαθξηηνπνίεζε, ηηο απνγξαθέο ησλ κεγάισλ ζεκεηαθψλ πεγψλ θαη ηηο ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο
απνγξαθήο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 8,παξάγξαθνη (1), (2) θαη (3), θαη, θαηά πεξίπησζε,
ζηνλ Καλνληζκφ 8(4), θαηά ηηο εκεξνκελίεο ππνβνιήο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I.
(β) Οη αλαθνξέο απηέο ζπκθσλνχλ κε ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο
χκβαζεο LRTAP.
(3) Ο Τπνπξγφο ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο ηηο
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 9:

Πξφζβαζε ζηηο
πιεξνθνξίεο.
119(Η) ηνπ 2004.

ε

(α)

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη αθνινχζσο ηελ 1 Ηνπιίνπ αλά
ηεηξαεηία, ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο θαη ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο· θαη

(β)

έσο ηελ 1 Ηνπιίνπ 2023 θαη ζηε ζπλέρεηα αλά ηεηξαεηία, ηα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 9.

ε

11. χκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Πξφζβαζεο ηνπ Κνηλνχ ζε Πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ρεηηθέο κε ην
Πεξηβάιινλ Νφκν θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 κέρξη θαη 19 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
Νφκνπ, ν Τπνπξγφο κεξηκλά γηα ηελ ελεξγφ θαη ζπζηεκαηηθή δηάδνζε ζην θνηλφ ησλ αθφινπζσλ
πιεξνθνξηψλ, κέζσ ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο ζε δεκφζηα πξνζβάζηκν ηζηφηνπν:
(α)
Σα εζληθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηπρφλ επηθαηξνπνηήζεηο
ηνπο· θαη
(β)

ηηο εζληθέο απνγξαθέο εθπνκπψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ
αλαπξνζαξκνζκέλσλ εζληθψλ απνγξαθψλ εθπνκπψλ, ηηο εζληθέο πξνβιέςεηο εθπνκπψλ,
ηηο ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο απνγξαθήο θαη ηηο πξφζζεηεο εθζέζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρνληαη ζηελ Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 10.
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πλεξγαζία κε
ηξίηεο ρψξεο θαη
ζπληνληζκφο ζην
πιαίζην δηεζλψλ
νξγαληζκψλ.

12. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΄Αξζξνπ 218 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ν Τπνπξγφο επηδηψθεη δηκεξή θαη πνιπκεξή ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο θαη ζπληνληζκφ
ζην πιαίζην ζπλαθψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ην Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην
Πεξηβάιινλ (UNEP), ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξψπε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
(UNECE), ηνλ Οξγαληζκφ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (FAO), ην Γηεζλή
Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (IMO) θαη ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO), κεηαμχ άιισλ
ράξε ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε,
κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο βάζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεηψζεσλ ησλ εθπνκπψλ.

Αδίθεκα.
Παξάξηεκα IV.
Μέξνο 2.

13. Πξφζσπν ην νπνίν θάλεη ρξήζε ιηπαζκάησλ αλζξαθηθνχ ακκσλίνπ, θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV, Μέξνο 2, ζεκείν Α.3, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε
θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα έμη ρηιηάδεο επξψ (€6.000).

Καηάξγεζε.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
2.4.2004
10.2.2012
30.6.2017.

14. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ
Αηκνζθαηξηθνχ Αέξα (Δηήζηα Αλψηαηα Όξηα Δθπνκπψλ γηα Οξηζκέλνπο Αηκνζθαηξηθνχο Ρχπνπο)
Καλνληζκνί ηνπ 2004 έσο 2017 θαηαξγνχληαη.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I
(Καλνληζκνί 3, 4, 8 θαη 10)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΡΤΠΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΥΔΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
Πίλαθαο A
Απαηηήζεηο εηήζηαο ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα ηηο εθπνκπέο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 8(1)(α)
ηνηρείν

Ρχπνη

Υξνλνζεηξέο

Ζκεξνκελία
ππνβνιήο

πλνιηθέο εζληθέο εθπνκπέο
αλά θαηεγνξία NFR (1) (2)
[…]





SO2, NOX, NMVOC, NH3, CO
βαξέα κέηαιια (Cd, Hg, Pb)(3)
POP(4) [PAH(5), βελδν(a)ππξέλην,
βελδν(b)θινπνξαλζέλην, βελδν(k)
θινπνξαλζέλην, ηλδελν(1,2,3-cd)
ππξέλην, δηνμίλεο/θνπξάληα, PCB(6),
HCB(7)]

Δηήζηεο, απφ ην 1990 έσο ην
έηνο ππνβνιήο κείνλ 2 (Υ-2)

15 Φεβξνπαξίνπ(9)

πλνιηθέο εζληθέο εθπνκπέο
αλά θαηεγνξία NFR (2)



Α2,5, Α10 (8) θαη, εάλ δηαηίζεληαη
δεδνκέλα, BC.

Δηήζηεο, απφ ην 2000 έσο ην
έηνο ππνβνιήο κείνλ 2 (Υ-2)

15 Φεβξνπαξίνπ(9)

(1) NFR (Ολνκαηνινγία) γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε χκβαζε LRTAP.
(2) Οη θπζηθέο εθπνκπέο αλαθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζνδνινγίεο πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε LRTAP θαη ζην εγρεηξίδην EMEP/EEA
γηα ηελ απνγξαθή ησλ εθπνκπψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηα εζληθά ζχλνια θαη δειψλνληαη ρσξηζηά.
(3) Cd (θάδκην), Hg (πδξάξγπξνο), Pb (κφιπβδνο).
(4) ΡΟΡ (έκκνλνη νξγαληθνί ξχπνη).
(5) PAH (Πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο).
(6) PCB (Πνιπρισξνδηθαηλχιηα).
(7) HCB (Δμαρισξνβελδφιην).
(8) «Α10»:ζσκαηίδηα κε αεξνδπλακηθή δηάκεηξν ίζε κε ή κηθξφηεξε απφ 10 κηθξφκεηξα (κm).
(9)Δθ λένπ ππνβνιή ιφγσ ζθαικάησλ πξαγκαηνπνηείηαη, ην αξγφηεξν, εληφο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ θαη πεξηιακβάλεη ζαθή εμήγεζε
ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ επέιζεη.
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Πίλαθαο B
Απαηηήζεηο εηήζηαο ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα ηηο εθπνκπέο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 8(1)(β)
ηνηρείν
πλνιηθέο εζληθέο
εθπνκπέο αλά
1
θαηεγνξία NFR ( )

Ρχπνη



Υξνλνζεηξέο

βαξέα κέηαιια (As, Cr, Cu, Ni,
2
Se θαη Zn θαη νη ελψζεηο ηνπο) ( )
3
TSP( )

Δηήζηεο, απφ ην 1990
(2000 γηα ηα TSP) έσο ην
έηνο ππνβνιήο κείνλ 2
(Υ-2)

Ζκεξνκελία ππνβνιήο
15 Φεβξνπαξίνπ

1

( ) Οη θπζηθέο εθπνκπέο αλαθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζνδνινγίεο πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε LRTAP θαη ζην
εγρεηξίδην EMEP/EEA γηα ηελ απνγξαθή εθπνκπψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηα εζληθά ζχλνια θαη
δειψλνληαη ρσξηζηά.
2
( ) As (αξζεληθφ), Cr (ρξψκην), Cu (ραιθφο), Ni (ληθέιην), Se (ζειήλην), Zn (ςεπδάξγπξνο).
3
( ) TSP (νιηθά αησξνχκελα ζσκαηίδηα).
Πίλαθαο Γ
Απαηηήζεηο ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα ηηο εθπνκπέο θαη ηηο πξνβιέςεηο εθπνκπψλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 8(2)
ηνηρείν
Δζληθά δεδνκέλα
εθπνκπψλ ζε κνξθή
θαλλάβνπ αλά
θαηεγνξία πεγψλ
(GNFR)

Μεγάιεο ζεκεηαθέο
πεγέο αλά θαηεγνξία
πεγψλ (GFNR)

Πξνβιεπφκελεο
εθπνκπέο αζξνηζηηθά
θαηά FNR

1

Ρχπνη

Υξνλνζεηξέο

Ζκεξνκελία ππνβνιήο



SO2, NOX, NMVOC, CO, NH3,
Α10, Α2,5

Αλά ηεηξαεηία γηα ην έηνο
ππνβνιήο κείνλ 2 (Υ-2)
απφ ην 2017

1 Μαΐνπ( )



βαξέα κέηαιια (Cd, Hg, Pb)



ΡΟΡ (νιηθνί πνιπθπθιηθνί
αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο,
εμαρισξνβελδφιην,
πνιπρισξνδηθαηλχιηα,
δηνμίλεο/θνπξάληα)



BC (εάλ δηαηίζεληαη δεδνκέλα)



SO2, NOX, NMVOC, CO, NH3,
Α10, Α2,5

Δηήζηεο, απφ ην 2000
έσο ην έηνο ππνβνιήο
κείνλ 2 (Υ-2)

1 Μαΐνπ( )



βαξέα κέηαιια (Cd, Hg, Pb)



ΡΟΡ (νιηθνί πνιπθπθιηθνί
αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο,
εμαρισξνβελδφιην,
πνιπρισξνδηθαηλχιηα,
δηνμίλεο/θνπξάληα)



BC (εάλ δηαηίζεληαη δεδνκέλα)



SO2, NOX, NH3, NMVOC, Α2,5
θαη, εάλ δηαηίζεληαη δεδνκέλα, BC

Αλά δηεηία, θαιχπηνληαο
ηα έηε πξνβνιήο 2020,
2025, 2030 θαη, θαηά
πεξίπησζε, 2040 θαη
2050 απφ ην 2017

15 Μαξηίνπ

1

1

( ) Δθ λένπ ππνβνιή ιφγσ ζθαικάησλ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ θαη πεξηιακβάλεη ζαθή
εμήγεζε ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ επέιζεη.
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Πίλαθαο Γ
Απαηηήζεηο εηήζηαο ππνβνιήο ηεο ελεκεξσηηθήο έθζεζεο απνγξαθήο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 8(3)
ηνηρείν
Δλεκεξσηηθή έθζεζε
απνγξαθήο

Ρχπνη






SO2, NOX, NMVOC, NH3, CO,
Α2,5, Α10
βαξέα κέηαιια (Cd, Hg, Pb) θαη
BC
ΡΟΡ (νιηθνί πνιπθπθιηθνί
αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο,
βελδν(a) ππξέλην,
βελδν(b)θινπνξαλζέλην,
βελδν(k)θινπνξαλζέλην, ηλδελν
(1,2,3-cd)ππξέλην,
δηνμίλεο/θνπξάληα,
πνιπρισξνδηθαηλχιηα,
εμαρισξνβελδφιην)
Δάλ δηαηίζεληαη δεδνκέλα, βαξέα
κέηαιια (As, Cr, Cu, Ni, Se θαη
Zn θαη νη ελψζεηο ηνπο) θαη TSP

Υξνλνζεηξέο
Όια ηα έηε (φπσο
ππνδεηθλχεηαη ζηνπο
πίλαθεο Α, Β, Γ)

Ζκεξνκελία ππνβνιήο
15 Μαξηίνπ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II
(Καλνληζκνί 5 θαη 6)
ΔΘΝΗΚΔ ΓΔΜΔΤΔΗ ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ
Πίλαθαο Α
Δζληθέο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2), νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx) θαη πηεηηθψλ
νξγαληθψλ ελψζεσλ εθηφο ηνπ κεζαλίνπ (NMVOC). Οη δεζκεχζεηο κείσζεο έρνπλ έηνο αλαθνξάο ην 2005 θαη, γηα ηηο
νδηθέο κεηαθνξέο, εθαξκφδνληαη ζε εθπνκπέο πνπ ππνινγίδνληαη ζηε βάζε ησλ πσιήζεσλ θαπζίκσλ(*).
Μείσζε SO2 ζε ζχγθξηζε κε ην
2005

Μείσζε NOx ζε ζχγθξηζε κε ην
2005

Μείσζε NMVOC ζε ζχγθξηζε
κε ην 2005

Γηα ηα έηε
κεηαμχ 2020
θαη 2029

Γηα ηα έηε απφ
ην 2030 θαη
έπεηηα

Γηα ηα έηε
κεηαμχ 2020
θαη 2029

Γηα ηα έηε απφ
ην 2030 θαη
έπεηηα

Γηα ηα έηε
κεηαμχ 2020
θαη 2029

Γηα ηα έηε απφ
ην 2030 θαη
έπεηηα

83%

93%

44%

55%

45%

50%

(*) ε πεξίπησζε πνπ επηιερζεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπλνιηθέο εζληθέο εθπνκπέο πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ
θαηαλαισζείζα πνζφηεηα θαπζίκσλ σο βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο LRTAP,
κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε ελ ιφγσ επηινγή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλνρή κεηαμχ ηνπ δηεζλνχο, ηνπ ελσζηαθνχ
θαη εζληθνχ δηθαίνπ.
Πίλαθαο Β
Δζληθέο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ακκσλίαο (NH3) θαη ιεπηψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (Α2,5).
Οη εζληθέο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ έρνπλ έηνο αλαθνξάο ην 2005 θαη γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο εθαξκφδνληαη
ζε εθπνκπέο πνπ ππνινγίδνληαη ζηε βάζε ησλ πσιήζεσλ θαπζίκσλ(*).
Μείσζε ΝΖ3 ζε ζχγθξηζε κε ην 2005

Μείσζε Α2,5 ζε ζχγθξηζε κε ην 2005

Γηα ηα έηε κεηαμχ
2020 θαη 2029

Γηα ηα έηε απφ ην
2030 θαη έπεηηα

Γηα ηα έηε κεηαμχ
2020 θαη 2029

Γηα ηα έηε απφ ην
2030 θαη έπεηηα

10%

20%

46%

70%

(*) ε πεξίπησζε πνπ επηιερζεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπλνιηθέο εζληθέο εθπνκπέο πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ
θαηαλαισζείζα πνζφηεηα θαπζίκσλ σο βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο LRTAP,
κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε ελ ιφγσ επηινγή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλνρή κεηαμχ ηνπ δηεζλνχο, ηνπ ελσζηαθνχ θαη
ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗΗ
(Καλνληζκνί 6 θαη 8)
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΘΝΗΚΧΝ ΑΠΟΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ
ΔΚΠΟΜΠΧΝ, ΣΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΧΝ ΔΚΘΔΔΧΝ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΔΘΝΗΚΧΝ
ΑΠΟΓΡΑΦΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 6 ΚΑΗ 8
Γηα ηνπο ξχπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα I, ν Τπνπξγφο θαηαξηίδεη εζληθέο απνγξαθέο εθπνκπψλ,
αλαπξνζαξκνζκέλεο εζληθέο απνγξαθέο εθπνκπψλ, θαηά πεξίπησζε, εζληθέο πξνβιέςεηο εθπνκπψλ, εζληθέο
απνγξαθέο εθπνκπψλ κε ρσξηθή δηαθξηηνπνίεζε, απνγξαθέο κεγάισλ ζεκεηαθψλ πεγψλ θαη ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο
απνγξαθήο, εθαξκφδνληαο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο χκβαζεο LRTAP
(θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ EMEP γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ), θαη νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ην εγρεηξίδην EMEP/EEA
γηα ηελ απνγξαθή ησλ εθπνκπψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ (εγρεηξίδην EMEP/EEA) πνπ αλαθέξεηαη ζε απηέο.
Δπηπξνζζέησο, θαηαξηίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο,
εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα δξαζηεξηφηεηαο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εζληθψλ απνγξαθψλ θαη πξνβιέςεσλ
εθπνκπψλ.
Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ EMEP γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο επεξεαζκφ ησλ πξφζζεησλ
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ Παξάξηεκα θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο I ζρεηηθά κε
ηελ νλνκαηνινγία γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ, ηηο ρξνλνζεηξέο θαη ηηο εκεξνκελίεο ππνβνιήο.
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ΜΔΡΟ 1
Δζληθέο εηήζηεο απνγξαθέο εθπνκπψλ
1.
Οη εζληθέο απνγξαθέο εθπνκπψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα, ζπλνρή, ζπγθξηζηκφηεηα, πιεξφηεηα θαη
αθξίβεηα.
2.
Οη εθπνκπέο απφ ηηο πξνζδηνξηζκέλεο βαζηθέο θαηεγνξίεο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζνδνινγίεο πνπ
νξίδνληαη ζην εγρεηξίδην EMEP/EEA θαη κε ζθνπφ ηε ρξήζε κεζνδνινγίαο ηεο βαζκίδαο 2 ή αλψηεξεο (αλαιπηηθφηεξεο).
Ο Τπνπξγφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί άιιεο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαη ζπκβαηέο κεζνδνινγίεο γηα ηελ
θαηάξηηζε εζληθψλ απνγξαθψλ εθπνκπψλ, εάλ απφ ηηο κεζνδνινγίεο απηέο πξνθχπηνπλ αθξηβέζηεξεο εθηηκήζεηο ζε
ζχγθξηζε κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο κεζνδνινγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ EMEP/EEA.
3.
Γηα ηηο εθπνκπέο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ν Τπνπξγφο θξνληίδεη, έηζη ψζηε νη ηηκέο πνπ ππνινγίδνληαη θαη
ππνβάιινληαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα εζληθά ελεξγεηαθά ηζνδχγηα πνπ ππνβάιινληαη ζηε Eurostat.
4.
Οη εθπνκπέο απφ νδηθέο κεηαθνξέο ππνινγίδνληαη θαη δειψλνληαη ζηηο εθζέζεηο κε βάζε ηελ πσιεζείζα
1
πνζφηεηα θαπζίκσλ( ) εληφο ηεο Κχπξνπ. Δπηπιένλ, ν Τπνπξγφο κπνξεί λα δειψλεη ηηο εθπνκπέο απφ νδηθέο
κεηαθνξέο κε βάζε ηελ θαηαλαισζείζα πνζφηεηα θαπζίκσλ ή ηα δηαλπζέληα ρηιηφκεηξα ζηελ Κχπξν.
5.
Ο Τπνπξγφο ππνβάιιεη ζηνηρεία γηα ηηο εηήζηεο εζληθέο εθπνκπέο, εθθξαζκέλεο ζηελ εθαξκνζηέα κνλάδα πνπ
θαζνξίδεηαη ζην ππφδεηγκα ππνβνιήο ζηνηρείσλ NFR ηεο χκβαζεο LRTAP.
1

( ) ε πεξίπησζε πνπ επηιερζεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπλνιηθέο εζληθέο εθπνκπέο πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ
θαηαλαισζείζα πνζφηεηα θαπζίκσλ σο βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο LRTAP,
κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε ελ ιφγσ επηινγή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλνρή κεηαμχ ηνπ δηεζλνχο, ηνπ ελσζηαθνχ θαη
εζληθνχ δηθαίνπ.
ΜΔΡΟ 2
Δζληθέο πξνβιέςεηο εθπνκπψλ
1. Οη εζληθέο πξνβιέςεηο εθπνκπψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα, ζπλνρή, ζπγθξηζηκφηεηα, πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα
θαη νη ππνβαιιφκελεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
α)

αθή πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεζπηζκέλσλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ πνπ ζπλεθηηκψληαη
ζηηο πξνβιέςεηο·

β)

ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηηο πξνβιέςεηο, θαηά πεξίπησζε·

γ)

πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, κνληέισλ, βαζηθψλ παξαδνρψλ θαη θχξησλ παξακέηξσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ.

2. Οη πξνβιέςεηο εθπνκπψλ θαηαξηίδνληαη θαη ζπλαζξνίδνληαη θαηά θιάδν πεγψλ. Ο Τπνπξγφο ππνβάιιεη γηα θάζε
ξχπν πξφβιεςε «κε κέηξα» (ζεζπηζκέλα κέηξα) θαη, θαηά πεξίπησζε, πξφβιεςε «κε πξφζζεηα κέηξα»
(πξνγξακκαηηζκέλα κέηξα), αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ παξέρεη ην εγρεηξίδην EMEP/EEA.
3. Οη εζληθέο πξνβιέςεηο εθπνκπψλ ζπκθσλνχλ κε ηελ εζληθή εηήζηα απνγξαθή εθπνκπψλ γηα ην έηνο x-3 θαη κε ηηο
πξνβιέςεηο πνπ ππνβάιινληαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 525/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
εο
πκβνπιίνπ ηεο 21 Μαΐνπ 2013 ζρεηηθά κε κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο
εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ ζε εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν πνπ αθνξνχλ ηελ αιιαγή
ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 280/2004/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ Καλνληζκφ
(ΔΔ) αξηζ. 662/2014 θαη φπσο πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
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ΜΔΡΟ 3
Δλεκεξσηηθή έθζεζε απνγξαθήο
Οη ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο απνγξαθήο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ EMEP θαη κε ηε ρξήζε
ηνπ ππνδείγκαηνο εθζέζεσλ απνγξαθήο πνπ πεξηέρεηαη ζε απηέο. Ζ έθζεζε απνγξαθήο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
α)

Πεξηγξαθέο, παξαπνκπέο θαη πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο, ηηο παξαδνρέο, ηνπο
ζπληειεζηέο εθπνκπψλ θαη ηα δεδνκέλα δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηνπο·

β)

πεξηγξαθή ησλ θχξησλ εζληθψλ θαηεγνξηψλ πεγψλ εθπνκπψλ·

γ)

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αβεβαηφηεηεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ επαιήζεπζε·

δ)

πεξηγξαθή ησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ θαηάξηηζε ηεο απνγξαθήο·

ε)

επαλππνινγηζκνχο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο βειηηψζεηο·

ζη)

θαηά πεξίπησζε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ επειημίαο ηνπ Καλνληζκνχ 6, παξάγξαθνη (1),
(2), (3) θαη (4)·

δ)

θαηά πεξίπησζε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φινπο ηνπο ιφγνπο γηα ηελ απφθιηζε απφ ηελ πνξεία κείσζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 5(2), θαζψο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζχγθιηζε εθ λένπ κε ηελ πνξεία·

ε)

ζχλνςε.
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ΜΔΡΟ 4
(Αλαπξνζαξκνγή ησλ εζληθψλ απνγξαθψλ εθπνκπψλ)
1.
ε πεξίπησζε πνπ πξνηείλεη αλαπξνζαξκνγή ηεο εζληθήο απνγξαθήο εθπνκπψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
6(1),ν Τπνπξγφο πεξηιακβάλεη ζηελ πξφηαζή ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
(α)
ηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ππέξβαζε ησλ εζληθψλ δεζκεχζεσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ·
(β)
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε αλαπξνζαξκνγή ηεο απνγξαθήο εθπνκπψλ κεηψλεη
ηελ ππέξβαζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ ηήξεζε ησλ εζληθψλ δεζκεχζεσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ·
(γ)
εθηίκεζε ηνπ εάλ θαη πφηε αλακέλεηαη λα ηεξεζνχλ νη εζληθέο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ, κε βάζε
ηηο εζληθέο πξνβιέςεηο εθπνκπψλ ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή·
(δ)
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε αλαπξνζαξκνγή αληαπνθξίλεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
αθφινπζεο ηξεηο πεξηζηάζεηο. Καηά πεξίπησζε, κπνξεί λα γίλεηαη παξαπνκπή ζε ζπλαθείο πξνεγνχκελεο
αλαπξνζαξκνγέο:
i.
Όζνλ αθνξά λέεο θαηεγνξίεο πεγψλ εθπνκπψλ:
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ή/θαη ζην εγρεηξίδην
EMEP/EEA έρεη αλαγλσξηζηεί ε λέα θαηεγνξία πεγψλ εθπνκπψλ,
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ελ ιφγσ θαηεγνξία πεγψλ δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηελ
αληίζηνηρε ηζηνξηθή εζληθή απνγξαθή εθπνκπψλ θαηά ηνλ ρξφλν αλάιεςεο ηεο εζληθήο
δέζκεπζεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ,
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη εθπνκπέο απφ ηε λέα θαηεγνξία πεγψλ ζπληεινχλ ζηελ
αδπλακία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα ηεξήζεη ηηο εζληθέο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ
εθπνκπψλ, ζπλνδεπφκελα απφ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο, ησλ δεδνκέλσλ θαη
ησλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα λα εμαρζεί απηφ ην ζπκπέξαζκα·
ii.

ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ζεκαληηθά δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ησλ εθπνκπψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πεγψλ:
πεξηγξαθή ησλ αξρηθψλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αλαιπηηθήο
πεξηγξαθήο ηεο επηζηεκνληθήο βάζεο ηεο ζπλαγσγήο ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπψλ,
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη γηα ηνλ αξρηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηψζεσλ ησλ εθπνκπψλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αξρηθνί ζπληειεζηέο εθπνκπψλ,
πεξηγξαθή ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ
αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή βάζε ηεο ζπλαγσγήο ηνπ
ζπληειεζηή εθπνκπψλ,
ζχγθξηζε ησλ εθηηκήζεσλ εθπνκπψλ πνπ δηαηππψζεθαλ κε εθαξκνγή ησλ αξρηθψλ θαη ησλ
επηθαηξνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ, ε νπνία θαηαδεηθλχεη φηη ε κεηαβνιή ησλ
ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ ζπληειεί ζηελ αδπλακία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα ηεξήζεη ηηο
εζληθέο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ, θαη
αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζεο λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζεκαληηθέο νη κεηαβνιέο ησλ
ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ·

iii.

ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ζεκαληηθά δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
εθπνκπψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πεγψλ:
Πεξηγξαθή ηεο αξρηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή βάζε ηεο ζπλαγσγήο ηνπ
ζπληειεζηή εθπνκπψλ,
- ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη γηα ηνλ αξρηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηψζεσλ ησλ
εθπνκπψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αξρηθή κεζνδνινγία,
πεξηγξαθή ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, πεξηιακβαλνκέλεο
αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηεο επηζηεκνληθήο βάζεο ή ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηελ νπνία
ζηεξίδεηαη,
ζχγθξηζε ησλ εθηηκήζεσλ εθπνκπψλ πνπ δηαηππψζεθαλ κε ρξήζε ηεο αξρηθήο θαη ηεο
επηθαηξνπνηεκέλεο κεζνδνινγίαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη φηη ε κεηαβνιή ηεο κεζνδνινγίαο
ζπληειεί ζηελ αδπλακία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα ηεξήζεη ηηο εζληθέο δεζκεχζεηο
κείσζεο ησλ εθπνκπψλ,
αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζεο λα ραξαθηεξηζηεί ζεκαληηθή ε κεηαβνιή ηεο κεζνδνινγίαο.

2.
Γηα δηαδηθαζίεο αλαπξνζαξκνγήο πνπ βαζίδνληαη ζε παξεκθεξείο πξνυπνζέζεηο, ν Τπνπξγφο κπνξεί λα
ππνβάιεη ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο ηεθκεξίσζεο, ππφ ηνλ φξν φηη ππνβάιιεη ηηο απαηηνχκελεο εηδηθέο θαηά ρψξα
πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηνζεκείν 1.
3.
Ο Τπνπξγφο επαλππνινγίδεη αλαπξνζαξκνζκέλεο εθπνκπέο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέπεηα, ζην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ, ησλ ρξνλνζεηξψλ γηα θάζε έηνο εθαξκνγήο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ή ησλ αλαπξνζαξκνγψλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV
(Καλνληζκνί 7, 10 θαη 13)
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΧΝ ΔΘΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΠΟΤ
ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 7 ΚΑΗ 10
ΜΔΡΟ 1
Διάρηζην πεξηερφκελν ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο
1.
Σα αξρηθά εζληθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 7
θαη 10 θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
α)

Σν εζληθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηε ξχπαλζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζην νπνίν
εληάζζεηαη ην πξφγξακκα, πεξηιακβαλνκέλσλ:
i)
ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε
άιινπο ζπλαθείο ηνκείο πνιηηηθήο, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ ηνκέα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη, θαηά
πεξίπησζε, ηεο γεσξγίαο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ κεηαθνξψλ·
ii)
ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο·
iii)
ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη ζεκεησζεί κέζσ ησλ ηξερνπζψλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ φζνλ αθνξά ηε
κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ
εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζε εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν·
iv)
ηεο πξνβιεπφκελεο πεξαηηέξσ εμέιημεο, λννπκέλνπ φηη δελ ζα ηξνπνπνηεζνχλ νη πνιηηηθέο θαη ηα
κέηξα πνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί·

β)

ηηο επηινγέο πνιηηηθήο πνπ εμεηάζηεθαλ κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο εζληθέο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ
εθπνκπψλ γηα ηελ πεξίνδν κεηαμχ 2020 θαη 2029 θαη γηα ην 2030 θαη εθεμήο, θαζψο θαη ησλ ελδηάκεζσλ
επηπέδσλ εθπνκπψλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ην 2025, θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη αλάιπζε ησλ επηινγψλ απηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεζφδνπ
αλάιπζεο, εθφζνλ δε είλαη δηαζέζηκεο, ηηο επηκέξνπο ή ζπλδπαζκέλεο επηπηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ
κέηξσλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ, ζηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ζην πεξηβάιινλ, θαζψο
θαη ηηο αληίζηνηρεο αβεβαηφηεηεο·

γ)

ηα κέηξα θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ επηιέρζεθαλ πξνο ζέζπηζε, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα
ηε ζέζπηζε, εθαξκνγή θαη επαλεμέηαζή ηνπο, θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο·

δ)

θαηά πεξίπησζε, εμήγεζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ηα ελδεηθηηθά επίπεδα εθπνκπψλ γηα ην 2025 είλαη
αδχλαην λα επηηεπρζνχλ ρσξίο ηε ιήςε κέηξσλ κε δπζαλάινγν θφζηνο·

ε)

θαηά πεξίπησζε, θαηαγξαθή ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ επειημίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 6θαη
ησλ ηπρφλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηε ρξήζε απηή·

ζη)

αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα κέηξα θαη νη πνιηηηθέο πνπ επηιέρζεθαλ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλέπεηα
κε ηα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα πνπ θαηαξηίδνληαη ζε άιινπο ζπλαθείο ηνκείο πνιηηηθήο.

2.
Οη επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο
Καλνληζκνχο 7 θαη 10 πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ:
α)

αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη ζεκεησζεί φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε κείσζε
ησλ εθπνκπψλ θαη ησλ ζπγθεληξψζεσλ·

β)

ηπρφλ ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην πιαίζην πνιηηηθήο, ζηηο αμηνινγήζεηο, ζην πξφγξακκα ή
ζην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηνπο.
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ΜΔΡΟ 2
Μέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 7(2)(β)
Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ιακβάλεη ππφςε ην ζρεηηθφ θαηεπζπληήξην έγγξαθν γηα
ηελ ακκσλία θαη εθκεηαιιεχεηαη ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Βηνκεραληθψλ Δθπνκπψλ
(Οινθιεξσκέλε Πξφιεςε θαη Έιεγρνο ηεο Ρχπαλζεο) Νφκνπο ηνπ 2013 θαη 2016.
A.

Μέηξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθπνκπψλ ακκσλίαο

1.
Ο ΤπνπξγφοΓεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ζεζπίδεηεζληθφ ζπκβνπιεπηηθφ θψδηθα νξζήο
γεσξγηθήο πξαθηηθήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθπνκπψλ ακκσλίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θψδηθα-πιαίζην ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξψπε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNECE) πεξί νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηε
κείσζε ησλ εθπνκπψλ ακκσλίαο ηνπ 2014, πνπ θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
ζη)

Γηαρείξηζε ηνπ αδψηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πιήξε θχθιν ηνπ αδψηνπ·
ζηξαηεγηθέο δηαηξνθήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ·
ηερληθέο δηαζπνξάο θνπξηάο κε ρακειά επίπεδα εθπνκπψλ·
ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο θνπξηάο κε ρακειά επίπεδα εθπνκπψλ·
ζπζηήκαηα ζηαβιηζκνχ δψσλ κε ρακειά επίπεδα εθπνκπψλ· θαη
δπλαηφηεηεο πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ ακκσλίαο απφ ηε ρξήζε νξπθηψλ ιηπαζκάησλ.

2.
Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο δχλαηαη λα θαηαξηίδεη εζληθφ πξνυπνινγηζκφ
αδψηνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζπλνιηθψλ απσιεηψλ δξαζηηθνχ αδψηνπ απφ ηε γεσξγία, φπνπ
πεξηιακβάλνληαη ε ακκσλία, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην ακκψλην θαη νη ληηξηθέο θαη ληηξψδεηο ελψζεηο, κε βάζε ηηο αξρέο
1
πνπ παξαηίζεληαη ζην θαηεπζπληήξην έγγξαθν ηεο UNECE ζρεηηθά κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο αδψηνπ .
3.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ιηπαζκάησλ αλζξαθηθνχ ακκσλίνπ. Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Πεξηβάιινληνο κπνξεί λα κεηψλεη ηηο εθπνκπέο ακκσλίαο απφ αλφξγαλα ιηπάζκαηα εθαξκφδνληαο ηηο αθφινπζεο
πξνζεγγίζεηο:
α)

Αληηθαηάζηαζε ησλ ιηπαζκάησλ νπξίαο απφ ιηπάζκαηα πνπ έρνπλ σο βάζε ην ληηξηθφ ακκψλην·

β)

φπνπ εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη ιηπάζκαηα νπξίαο, ρξήζε κεζφδσλ πνπ έρεη απνδεηρηεί φηη
κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο ακκσλίαο θαηά ηνπιάρηζηνλ 30% ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζνδν αλαθνξάο πνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζην θαηεπζπληήξην έγγξαθν γηα ηελ ακκσλία· θαη

γ)

πξνψζεζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ απφ νξγαληθά ιηπάζκαηα θαη, φπνπ
ζπλερίδεηαη ε ρξήζε αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ, ε δηαζπνξά ηνπο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςηκεο αλάγθεο ζε άδσην θαη θσζθφξν ηεο θαιιηέξγεηαο ή ηεο ρνξηνιηβαδηθήο έθηαζεο ζηελ νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηελ πθηζηάκελε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά απφ άιια ιηπάζκαηα.

4.
Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο δχλαηαη λα κεηψλεη ηηο εθπνκπέο ακκσλίαο απφ
θνπξηά εθαξκφδνληαο ηηο αθφινπζεο πξνζεγγίζεηο:

1

α)

Μείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηελ εθαξκνγή πγξήο θαη ζηεξεήο θνπξηάο ζε αξφζηκεο γαίεο θαη
ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο, κε ηε ρξήζε κεζφδσλ πνπ κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο θαηά ηνπιάρηζηνλ 30% ζε
ζχγθξηζε κε ηε κέζνδν αλαθνξάο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θαηεπζπληήξην έγγξαθν γηα ηελ ακκσλία θαη ππφ
ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
i)
Γηαζπνξά ζηεξεήο θαη πγξήο θνπξηάο, κφλν ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςηκεο αλάγθεο ζε άδσην θαη
θσζθφξν ηεο θαιιηέξγεηαο ή ηεο ρνξηνιηβαδηθήο έθηαζεο ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη, ιακβάλνληαο
επίζεο ππφςε ηελ πθηζηάκελε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ηα ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά απφ άιια ιηπάζκαηα·
ii)
κε δηαζπνξά ζηεξεήο θαη πγξήο θνπξηάο, φηαλ ην έδαθνο είλαη θνξεζκέλν απφ λεξφ,
πιεκκπξηζκέλν, παγσκέλν ή θαιπκκέλν κε ρηφλη·
iii)
δηαζπνξά πγξήο θνπξηάο ζε ρνξηνιηβαδηθή έθηαζε κε ξπκνπιθνχκελν εχθακπην αγσγφ,
ξπκνπιθνχκελν άξνηξν ή κε έγρπζε ζε κηθξφ ή κεγάιν βάζνο· θαη
iv)
ελζσκάησζε ζην έδαθνο ζηεξεήο θαη πγξήο θνπξηάο πνπ δηαζπείξνληαη ζε αξφζηκεο γαίεο εληφο
ηεζζάξσλ (4) σξψλ απφ ηε δηαζπνξά ηνπο·

β)

κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηελ απνζήθεπζε θνπξηάο έμσ απφ θηίξηα ζηαβιηζκνχ δψσλ, κε εθαξκνγή ησλ
αθφινπζσλ πξνζεγγίζεσλ:
ε
(i)
Γηα απνζήθεο πγξήο θνπξηάο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2022,
ρξεζηκνπνίεζε ζπζηεκάησλ ή ηερληθψλ απνζήθεπζεο κε ρακειά επίπεδα εθπνκπψλ, ηα νπνία
έρεη απνδεηρηεί φηη κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο ακκσλίαο θαηά ηνπιάρηζηνλ 60% ζε ζχγθξηζε κε ηε
κέζνδν αλαθνξάο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θαηεπζπληήξην έγγξαθν γηα ηελ ακκσλία, γηα ηηο
πθηζηάκελεο δε απνζήθεο πγξήο θνπξηάο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη ηνπιάρηζηνλ 40%· θαη
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(ii)
(iii)

B.

Γ.

θάιπςε ησλ απνζεθψλ ζηεξεήο θνπξηάο·
εμαζθάιηζε φηη νη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο δηαζέηνπλ επαξθή ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο θνπξηάο,
ψζηε λα δηαζπείξνπλ ηελ θνπξηά κφλν θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ απηφ ελδείθλπηαη γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο θαιιηέξγεηαο·

γ)

κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ην ζηαβιηζκφ δψσλ κε ρξήζε ζπζηεκάησλ πνπ έρεη απνδεηρηεί φηη κεηψλνπλ
ηηο εθπνκπέο ακκσλίαο θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζνδν αλαθνξάο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην
θαηεπζπληήξην έγγξαθν γηα ηελ ακκσλία· θαη

δ)

κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ θνπξηά, κε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ ρακειήο ζε πξσηεΐλεο δηαηξνθήο ησλ δψσλ,
νη νπνίεο έρεη απνδεηρηεί φηη κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο ακκσλίαο θαηά ηνπιάρηζηνλ 10% ζε ζχγθξηζε κε ηε
κέζνδν αλαθνξάο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θαηεπζπληήξην έγγξαθν γηα ηελ ακκσλία.

Μέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθπνκπψλ ιεπηψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαη αηζάιεο
1.

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ
εο
Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17 Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαηάξγεζεησλ Καλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ.
352/78, (ΔΚ) αξηζ. 165/94, (ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) αξηζ. 814/2000, (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 θαη (ΔΚ) αξηζ.
485/2008 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2017/2393 θαη
φπσο πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη,ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Πεξηβάιινληνο δχλαηαη λα απαγνξεχεη ηελ θαχζε ζην χπαηζξν γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη
απνβιήησλ θαη δαζηθψλ ππνιεηκκάησλ.

1α.

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο παξαθνινπζεί θαη επηβάιιεη ηελ ηήξεζε
νπνηαζδήπνηε απαγφξεπζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην ζεκείν 1α. Σπρφλ εμαηξέζεηο απφ ηελ ελ
ιφγσ απαγφξεπζε πεξηνξίδνληαη ζε πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ απνθπγή ησλ αλεμέιεγθησλ
δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ηελ θαηαπνιέκεζε επηβιαβψλ νξγαληζκψλ ή ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.

2.

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο δχλαηαη λα ζεζπίδεη εζληθφ
ζπκβνπιεπηηθφ θψδηθα νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ
ππνιεηκκάησλ, κε βάζε ηηο αθφινπζεο πξνζεγγίζεηο:
α)

βειηίσζε ηεο δνκήο ηνπ εδάθνπο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ·

β)

βειηησκέλεο ηερληθέο ελζσκάησζεο γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ·

γ)

ελαιιαθηηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ· θαη

δ)

βειηίσζε ηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο δνκήο ηνπ εδάθνπο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο θνπξηάο,
φπσο ελδείθλπηαη γηα ηε βέιηηζηε θπηηθή αλάπηπμε, απνθεχγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ θαχζε
θνπξηάο (ζηεξεή θνπξηά, αρπξνζηξσκλή).

Πξφιεςε ησλ επηπηψζεσλ ζηηο κηθξέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο

Καηά ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηα ηκήκαηα Α θαη Β, ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε ζπλεθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο
γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο.
Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο κπνξείλα εμαηξεί ηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο απφ ηα ελ ιφγσ κέηξα, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ θαη θξίλεηαη ζθφπηκν, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
ηζρπνπζψλ εζληθψλ δεζκεχζεσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V
(Καλνληζκφο 9)
ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΠΟΤ
ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 9
α)

Γηα νηθνζπζηήκαηα γιπθψλ πδάησλ: πξνζδηνξηζκφο ηεο έθηαζεο ησλ βηνινγηθψλ βιαβψλ, κεηαμχ άιισλ, ζε
επαίζζεηνπο απνδέθηεο (κηθξφθπηα, καθξφθπηα θαη δηάηνκα), θαη ησλ απσιεηψλ ηρζπαπνζεκάησλ ή πιεζπζκψλ
πδξφβησλ αζπφλδπισλ:
σο βαζηθφο δείθηεο ε ηθαλφηεηα εμνπδεηέξσζεο νμέσλ (ANC) θαη σο δεπηεξεχνληεο δείθηεο ε νμχηεηα (pH), νη
δηαιειπκέλεο ζεηηθέο (SO4) θαη ληηξηθέο ελψζεηο (NO3) θαη ν δηαιπκέλνο νξγαληθφο άλζξαθαο:
ζπρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο: απφ εηήζηα (θαηά ηε θζηλνπσξηλή αλαζηξνθή ζε ιίκλεο) έσο κεληαία (ζε
πδαηνξεχκαηα).

β)

Γηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα: εθηίκεζε ηεο νμχηεηαο ηνπ εδάθνπο, ησλ απσιεηψλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ
εδάθνπο, ηεο θαηάζηαζεο σο πξνο ην άδσην θαη ηνπ ηζνδπγίνπ αδψηνπ, θαζψο θαη ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο:
i.

σο βαζηθφο δείθηεο ε νμχηεηα ηνπ εδάθνπο: αληαιιάμηκα θιάζκαηα θαηηφλησλ βάζεσλ (θνξεζκφο κε
βάζεηο) θαη αληαιιάμηκν αξγίιην ζην έδαθνο:
ζπρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο: αλά δεθαεηία, θαη
δεπηεξεχνληεο δείθηεο: ε νμχηεηα (pH), νη ζεηηθέο θαη ληηξηθέο ελψζεηο, ηα θαηηφληα βάζεσλ, νη
ζπγθεληξψζεηο αξγηιίνπ ζε εδαθηθά δηαιχκαηα:
ζπρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο: εηήζηα (θαηά πεξίπησζε)·

ii.

σο βαζηθφο δείθηεο ε ζηξάγγηζε ληηξηθψλ ελψζεσλ ηνπ εδάθνπο (NO3,leach):
ζπρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο: εηήζηα·

iii.

σο βαζηθφο δείθηεο ε αλαινγία άλζξαθα/αδψηνπ (C/N) θαη σο δεπηεξεχσλ δείθηεο ην νιηθφ άδσην ηνπ
εδάθνπο (Ntot):
ζπρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο: αλά δεθαεηία· θαη

iv.

γ)

σο βαζηθφο δείθηεο ην ηζνδχγην ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην θχιισκα (N/P,N/K, N/Mg): ζπρλφηεηα ηεο
δεηγκαηνιεςίαο: αλά ηεηξαεηία.

Γηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα: εθηίκεζε ησλ βιαβψλ πνπ πξνθαιεί ην φδνλ ζηελ αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο θαη ζηε
βηνπνηθηιφηεηα:
i.

σο βαζηθφο δείθηεο ε αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο θαη νη βιάβεο ζην θχιισκα θαη σο δεπηεξεχσλ δείθηεο ε
ξνή άλζξαθα (Cflux):
ζπρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο: εηήζηα· θαη

ii.

σο βαζηθφο δείθηεο ε ππέξβαζε ησλ βαζηδφκελσλ ζηε ξνή θξίζηκσλ επηπέδσλ:
ζπρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο θάζε έηνο θαηά ηελ επνρή ηεο αλάπηπμεο.

