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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Βρυξέλλες, 9.3.2022  

C(2022) 631 final 

ANNEX 3 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

του 

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2139 όσον αφορά 

οικονομικές δραστηριότητες σε ορισμένους τομείς ενέργειας και του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2178 όσον αφορά ειδικές δημοσιοποιήσεις 

για τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 

Τυποποιημένα υποδείγματα για τη δημοσιοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 

παράγραφοι 6 και 7 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6 και 7 παρουσιάζονται, για κάθε 

εφαρμοστέο βασικό δείκτη επιδόσεων (ΒΔΕ), ως εξής.  

Υπόδειγμα 1 Δραστηριότητες σχετικές με την πυρηνική ενέργεια και τα ορυκτά αέρια 

Γραμμή Δραστηριότητες σχετικές με την πυρηνική ενέργεια 

1. Η επιχείρηση διεξάγει, χρηματοδοτεί ή έχει ανοίγματα 

στην έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη και την 

αξιοποίηση καινοτόμων εγκαταστάσεων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν ενέργεια από 

πυρηνικές διεργασίες με ελάχιστα απόβλητα από τον 

κύκλο καυσίμων. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2. Η επιχείρηση αναλαμβάνει, χρηματοδοτεί ή έχει 

ανοίγματα στην κατασκευή και ασφαλή λειτουργία νέων 

πυρηνικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας ή βιομηχανικής θερμότητας, μεταξύ άλλων για 

σκοπούς τηλεθέρμανσης ή για βιομηχανικές διεργασίες, 

όπως η παραγωγή υδρογόνου, καθώς και αναβαθμίσεις 

της ασφάλειάς τους, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες 

διαθέσιμες τεχνολογίες. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3. Η επιχείρηση αναλαμβάνει, χρηματοδοτεί ή έχει 

ανοίγματα στην ασφαλή λειτουργία υφιστάμενων 

πυρηνικών εγκαταστάσεων που παράγουν ηλεκτρική 

ενέργεια ή βιομηχανική θερμότητα, μεταξύ άλλων για 

σκοπούς τηλεθέρμανσης ή για βιομηχανικές διεργασίες, 

όπως η παραγωγή υδρογόνου από πυρηνική ενέργεια, 

καθώς και αναβαθμίσεις της ασφάλειάς τους. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 Δραστηριότητες σχετικές με τα ορυκτά αέρια 

4. Η επιχείρηση αναλαμβάνει, χρηματοδοτεί ή έχει 

ανοίγματα στην κατασκευή ή τη λειτουργία 

εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που παράγουν 

ηλεκτρική ενέργεια με χρήση ορυκτών αέριων καυσίμων. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

5. Η επιχείρηση αναλαμβάνει, χρηματοδοτεί ή έχει 

ανοίγματα στην κατασκευή, ανακαίνιση και λειτουργία 

εγκαταστάσεων συνδυασμένης παραγωγής 

θερμότητας/ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 

ορυκτών αέριων καυσίμων. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

6. Η επιχείρηση αναλαμβάνει, χρηματοδοτεί ή έχει 

ανοίγματα στην κατασκευή, ανακαίνιση και λειτουργία 

εγκαταστάσεων παραγωγής θερμότητας, οι οποίες 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



 

EL 2  EL 

παράγουν θερμότητα/ψύξη με τη χρήση ορυκτών αέριων 

καυσίμων. 

 

Υπόδειγμα 2 Ευθυγραμμισμένες με την ταξινομία οικονομικές δραστηριότητες 

(παρονομαστής) 

Γραμμή Οικονομικές 

δραστηριότητες 

Ποσό και ποσοστό (οι πληροφορίες πρέπει να 

παρουσιάζονται σε χρηματικά ποσά και ως ποσοστά)  

 

CCM + CCA Μετριασμός 

της κλιματικής 

αλλαγής 

(CCM) 

Προσαρμογή 

στην κλιματική 

αλλαγή (CCA) 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

1. Ποσό και ποσοστό της 

ευθυγραμμισμένης με 

την ταξινομία 

οικονομικής 

δραστηριότητας που 

αναφέρεται στο 

τμήμα 4.26 των 

παραρτημάτων I και II 

του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού 2021/2139 

στον παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ  

   

2. Ποσό και ποσοστό της 

ευθυγραμμισμένης με 

την ταξινομία 

οικονομικής 

δραστηριότητας που 

αναφέρεται στο 

τμήμα 4.27 των 

παραρτημάτων I και II 

του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού 2021/2139 

στον παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

   

3. Ποσό και ποσοστό της 

ευθυγραμμισμένης με 

την ταξινομία 

οικονομικής 

δραστηριότητας που 

αναφέρεται στο 
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τμήμα 4.28 των 

παραρτημάτων I και II 

του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού 2021/2139 

στον παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

4. Ποσό και ποσοστό της 

ευθυγραμμισμένης με 

την ταξινομία 

οικονομικής 

δραστηριότητας που 

αναφέρεται στο 

τμήμα 4.29 των 

παραρτημάτων I και II 

του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού 2021/2139 

στον παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ  

   

5. Ποσό και ποσοστό της 

ευθυγραμμισμένης με 

την ταξινομία 

οικονομικής 

δραστηριότητας που 

αναφέρεται στο 

τμήμα 4.30 των 

παραρτημάτων I και II 

του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού 2021/2139 

στον παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

   

6. Ποσό και ποσοστό της 

ευθυγραμμισμένης με 

την ταξινομία 

οικονομικής 

δραστηριότητας που 

αναφέρεται στο 

τμήμα 4.31 των 

παραρτημάτων I και II 

του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού 2021/2139 

στον παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

   

7. Ποσό και ποσοστό 

άλλων 

ευθυγραμμισμένων με 

την ταξινομία 

οικονομικών 
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δραστηριοτήτων που 

δεν αναφέρονται στις 

ανωτέρω γραμμές 1 

έως 6 στον 

παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

8. Σύνολο εφαρμοστέου 

ΒΔΕ  

   

 

Υπόδειγμα 3 Ευθυγραμμισμένες με την ταξινομία οικονομικές δραστηριότητες (αριθμητής) 

Γραμμή Οικονομικές δραστηριότητες Ποσό και ποσοστό (οι πληροφορίες πρέπει 

να παρουσιάζονται σε χρηματικά ποσά και 

ως ποσοστά) 

(CCM+CCA) Μετριασμός 

της 

κλιματικής 

αλλαγής 

Προσαρμογή 

στην 

κλιματική 

αλλαγή 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

1. Ποσό και ποσοστό της 

ευθυγραμμισμένης με την 

ταξινομία οικονομικής 

δραστηριότητας που αναφέρεται 

στο τμήμα 4.26 των 

παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

2021/2139 στον αριθμητή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ  

   

2. Ποσό και ποσοστό της 

ευθυγραμμισμένης με την 

ταξινομία οικονομικής 

δραστηριότητας που αναφέρεται 

στο τμήμα 4.27 των 

παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

2021/2139 στον αριθμητή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

   

3. Ποσό και ποσοστό της 

ευθυγραμμισμένης με την 

ταξινομία οικονομικής 

δραστηριότητας που αναφέρεται 

στο τμήμα 4.28 των 

παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
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2021/2139 στον αριθμητή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

4. Ποσό και ποσοστό της 

ευθυγραμμισμένης με την 

ταξινομία οικονομικής 

δραστηριότητας που αναφέρεται 

στο τμήμα 4.29 των 

παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

2021/2139 στον αριθμητή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ  

   

5. Ποσό και ποσοστό της 

ευθυγραμμισμένης με την 

ταξινομία οικονομικής 

δραστηριότητας που αναφέρεται 

στο τμήμα 4.30 των 

παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

2021/2139 στον αριθμητή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

   

6. Ποσό και ποσοστό της 

ευθυγραμμισμένης με την 

ταξινομία οικονομικής 

δραστηριότητας που αναφέρεται 

στο τμήμα 4.31 των 

παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

2021/2139 στον αριθμητή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

   

7. Ποσό και ποσοστό άλλων 

ευθυγραμμισμένων με την 

ταξινομία οικονομικών 

δραστηριοτήτων που δεν 

αναφέρονται στις ανωτέρω 

γραμμές 1 έως 6 στον αριθμητή 

του εφαρμοστέου ΒΔΕ 

   

8. Συνολικό ποσό και ποσοστό των 

ευθυγραμμισμένων με την 

ταξινομία οικονομικών 

δραστηριοτήτων στον αριθμητή 

του εφαρμοστέου ΒΔΕ 

 100 %   

 

Υπόδειγμα 4 Επιλέξιμες για την ταξινομία, αλλά μη ευθυγραμμισμένες με την ταξινομία, 

οικονομικές δραστηριότητες 
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Γραμμή Οικονομικές δραστηριότητες Ποσό και ποσοστό (οι πληροφορίες πρέπει 

να παρουσιάζονται σε χρηματικά ποσά και 

ως ποσοστά) 

(CCM+CCA) Μετριασμός 

της 

κλιματικής 

αλλαγής 

Προσαρμογή 

στην 

κλιματική 

αλλαγή 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

1. Ποσό και ποσοστό της επιλέξιμης 

για την ταξινομία, αλλά μη 

ευθυγραμμισμένης με την 

ταξινομία, οικονομικής 

δραστηριότητας που αναφέρεται 

στο τμήμα 4.26 των 

παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

2021/2139 στον παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ  

   

2. Ποσό και ποσοστό της επιλέξιμης 

για την ταξινομία, αλλά μη 

ευθυγραμμισμένης με την 

ταξινομία, οικονομικής 

δραστηριότητας που αναφέρεται 

στο τμήμα 4.27 των 

παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

2021/2139 στον παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

   

3. Ποσό και ποσοστό της επιλέξιμης 

για την ταξινομία, αλλά μη 

ευθυγραμμισμένης με την 

ταξινομία, οικονομικής 

δραστηριότητας που αναφέρεται 

στο τμήμα 4.28 των 

παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

2021/2139 στον παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

   

4. Ποσό και ποσοστό της επιλέξιμης 

για την ταξινομία, αλλά μη 

ευθυγραμμισμένης με την 

ταξινομία, οικονομικής 

δραστηριότητας που αναφέρεται 

στο τμήμα 4.29 των 

παραρτημάτων I και II του 
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κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

2021/2139 στον παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ  

5. Ποσό και ποσοστό της επιλέξιμης 

για την ταξινομία, αλλά μη 

ευθυγραμμισμένης με την 

ταξινομία, οικονομικής 

δραστηριότητας που αναφέρεται 

στο τμήμα 4.30 των 

παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

2021/2139 στον παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

   

6. Ποσό και ποσοστό της επιλέξιμης 

για την ταξινομία, αλλά μη 

ευθυγραμμισμένης με την 

ταξινομία, οικονομικής 

δραστηριότητας που αναφέρεται 

στο τμήμα 4.31 των 

παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

2021/2139 στον παρονομαστή του 

εφαρμοστέου ΒΔΕ 

   

7. Ποσό και ποσοστό άλλων 

επιλέξιμων για την ταξινομία, 

αλλά μη ευθυγραμμισμένων με 

την ταξινομία, οικονομικών 

δραστηριοτήτων που δεν 

αναφέρονται στις ανωτέρω 

γραμμές 1 έως 6 στον 

παρονομαστή του εφαρμοστέου 

ΒΔΕ 

   

8. Συνολικό ποσό και ποσοστό των 

επιλέξιμων για την ταξινομία, 

αλλά μη ευθυγραμμισμένων με 

την ταξινομία, οικονομικών 

δραστηριοτήτων στον 

παρονομαστή του εφαρμοστέου 

ΒΔΕ 

   

 

Υπόδειγμα 5 Μη επιλέξιμες για την ταξινομία οικονομικές δραστηριότητες 

Γραμμή Οικονομικές δραστηριότητες Ποσό Ποσοστό 
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1. Ποσό και ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας 

που αναφέρεται στη γραμμή 1 του υποδείγματος 1, η 

οποία είναι μη επιλέξιμη για την ταξινομία σύμφωνα 

με το τμήμα 4.26 των παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2021/2139 στον 

παρονομαστή του εφαρμοστέου ΒΔΕ 

  

2. Ποσό και ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας 

που αναφέρεται στη γραμμή 2 του υποδείγματος 1, η 

οποία είναι μη επιλέξιμη για την ταξινομία σύμφωνα 

με το τμήμα 4.27 των παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2021/2139 στον 

παρονομαστή του εφαρμοστέου ΒΔΕ 

  

3. Ποσό και ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας 

που αναφέρεται στη γραμμή 3 του υποδείγματος 1, η 

οποία είναι μη επιλέξιμη για την ταξινομία σύμφωνα 

με το τμήμα 4.28 των παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2021/2139 στον 

παρονομαστή του εφαρμοστέου ΒΔΕ 

  

4. Ποσό και ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας 

που αναφέρεται στη γραμμή 4 του υποδείγματος 1, η 

οποία είναι μη επιλέξιμη για την ταξινομία σύμφωνα 

με το τμήμα 4.29 των παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2021/2139 στον 

παρονομαστή του εφαρμοστέου ΒΔΕ 

  

5. Ποσό και ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας 

που αναφέρεται στη γραμμή 5 του υποδείγματος 1, η 

οποία είναι μη επιλέξιμη για την ταξινομία σύμφωνα 

με το τμήμα 4.30 των παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2021/2139 στον 

παρονομαστή του εφαρμοστέου ΒΔΕ 

  

6. Ποσό και ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας 

που αναφέρεται στη γραμμή 6 του υποδείγματος 1, η 

οποία είναι μη επιλέξιμη για την ταξινομία σύμφωνα 

με το τμήμα 4.31 των παραρτημάτων I και II του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2021/2139 στον 

παρονομαστή του εφαρμοστέου ΒΔΕ 

  

7. Ποσό και ποσοστό άλλων μη επιλέξιμων για την 

ταξινομία οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν 

αναφέρονται στις ανωτέρω γραμμές 1 έως 6 στον 

παρονομαστή του εφαρμοστέου ΒΔΕ 

  

8. Συνολικό ποσό και ποσοστό των μη επιλέξιμων 

για την ταξινομία οικονομικών δραστηριοτήτων 

στον παρονομαστή του εφαρμοστέου ΒΔΕ 
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» 


