ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Πώς να υποβάλετε στοιχεία στο Αποθετήριο Επιχειρηματικών
Δεδομένων (BDR)
Οδηγός για επιχειρήσεις που υποβάλλουν στοιχεία βάσει του
άρθρου 27 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1005/2009 («κανονισμός για τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΟΚΟ)») και/ή
του άρθρου 6 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 842/2006 («κανονισμός για τα
φθοριούχα αέρια»)
Εισαγωγή
Το έγγραφο αυτό περιέχει οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων σχετικά με τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΟΚΟ) καθώς και με τα φθοριούχα αέρια, μέσω του Reportnet, ενός
επιγραμμικού συστήματος υποβολής στοιχείων, το οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αποτελεσματικότερη ροή των δεδομένων. Οι
εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν τα επίσημα ηλεκτρονικά σύνολα δεδομένων μέσω της ενότητας BDR του
Reportnet.
Οι εν λόγω οδηγίες επεξηγούν κυρίως τον τρόπο χρήσης της ηλεκτρονικής υποδομής για την υποβολή
στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο κράτος μέλος σας, βάσει του
 άρθρου 27 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (κανονισμός για τις
ΟΚΟ), και
 του άρθρου 6 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια)
Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί μόνο τη διαδικασία υποβολής. Πληροφορίες για τη σύνταξη των εκθέσεων θα
βρείτε στα σχετικά έγγραφα της Επιτροπής. Οι σύνδεσμοι βρίσκονται στην ενότητα του BDR για παροχή
βοήθειας: https://bdr.eionet.europa.eu/help.

Λίγα λόγια για το BDR
Το Αποθετήριο Επιχειρηματικών Δεδομένων (BDR) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής στοιχείων, το
οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). Το BDR σχεδιάστηκε ειδικά για την
επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών των εταιρειών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
προστασία της εμπιστευτικότητας εντός του συστήματος βλ.:
https://bdr.eionet.europa.eu/help/dataconfidentiality.
Η υποβολή στοιχείων μέσω του BDR έχει πολλά πλεονεκτήματα:
 Το BDR είναι πιο ασφαλές από το e-mail. Προσφέρει καλύτερη προστασία έναντι της υποκλοπής και της
απώλειας δεδομένων.
 Δεν χρειάζεται να υποβάλετε στοιχεία σε περισσότερα από ένα συστήματα, καθώς όλοι οι
ενδιαφερόμενοι έχουν ενιαία πρόσβαση στο BDR.
 Το BDR χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.
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Η πρόσβαση του κοινού στο σχετικό περιεχόμενο (π.χ. στοιχεία συναλλαγών που υποβάλλονται βάσει
των κανονισμών για τα φθοριούχα αέρια και τις ΟΚΟ) αποκλείεται αυτομάτως. Τα στοιχεία αυτά
(περιλαμβανομένων των στοιχείων προηγουμένων ετών) είναι προσβάσιμα μόνο από
εξουσιοδοτημένους
φορείς.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
βλ.:
https://bdr.eionet.europa.eu/help/dataconfidentiality

Διαδικασία υποβολής
Κάθε υποβολή στοιχείων πρέπει να γίνεται μέσω της ενότητας BDR του Reportnet.
Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει 4 βασικές δραστηριότητες:

 Δραστηριότητα 1: Ταυτοποίηση του χρήστη
Για να υποβάλετε στοιχεία πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, καθώς
και άδεια τηλεφόρτωσης στοιχείων για κάθε υποχρέωση υποβολής.
Αν η εταιρεία σας έχει υποβάλει στοιχεία σε προηγούμενο έτος (π.χ. το 2013), ο EEA αποστέλλει ηλ. μήνυμα
στους αρμόδιους επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει το όνομα χρήστη,
συμπληρωματικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης για να
υποβάλετε στοιχεία κατά το επόμενο έτος (π.χ. το 2014). Σημειώστε ότι, για λόγους ασφαλείας, δημιουργείται
κάθε χρόνο νέος κωδικός πρόσβασης, ο οποίος αποστέλλεται από τον ΕΟΠ κατά τη στιγμή της πρόσκλησης
για υποβολή στοιχείων (το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου).
Οι σχετικές πληροφορίες θα αποστέλλονται στις αντίστοιχες εταιρείες το αργότερο μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου.

Αν υποβάλλετε στοιχεία για πρώτη φορά, θα πρέπει να εγγραφείτε στη διεύθυνση:
https://bdr.eionet.europa.eu/registry/self_register. Η αίτηση λογαριασμού σας θα αξιολογηθεί και, εν
συνεχεία, θα λάβετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
Σημείωση:






Σε περίπτωση που:
ξεχάσατε το όνομα χρήστη/τον κωδικό πρόσβασης
άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας
είχατε δυσκολίες κατά τη συμπλήρωση των επιγραμμικών ερωτηματολογίων
είχατε προβλήματα κατά την τηλεφόρτωση
έχετε ερωτήσεις σχετικά με το BDR

Απευθυνθείτε στην υπηρεσία βοήθειας του BDR, στη διεύθυνση: BDR.helpdesk@eea.europa.eu

 Δραστηριότητα 2: Μπείτε στο σύστημα BDR (Business Data Repository), συνδεθείτε και
ελέγξτε τα στοιχεία της εταιρείας σας
-

Στάδιο 1: σύνδεση

Έχετε πρόσβαση στο BDR μέσω της διεύθυνσης: https://bdr.eionet.europa.eu
Προτού υποβάλετε στοιχεία για τις ΟΚΟ και τα φθοριούχα αέρια, θα πρέπει να συνδεθείτε με τον φάκελο της
εταιρείας σας χρησιμοποιώντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Αν η εταιρεία σας πρέπει να
υποβάλει στοιχεία βάσει και των δύο κανονισμών, σημειώστε ότι έχετε ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε
υποχρέωση υποβολής. Για παράδειγμα, μην υποβάλετε στοιχεία για τα φθοριούχα αέρια στον λογαριασμό
που έχετε για τις ΟΚΟ. Η εσφαλμένη υποβολή στοιχείων δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
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Κάνοντας κλικ στο "Login" εμφανίζεται το παράθυρο:

Μόλις συμπληρώσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:
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-

Στάδιο 2: ελέγξτε τα στοιχεία της εταιρείας σας

Προτού αρχίσετε τη διαδικασία υποβολής, σας συνιστούμε να ελέγξετε τα στοιχεία της εταιρείας σας
(συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των αρμοδίων επικοινωνίας), καθότι αυτά θα συμπεριληφθούν στη
σχετική έκθεση της εταιρείας σας.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Τροποποίηση οργανισμού" για να δείτε τη σελίδα με τα στοιχεία της εταιρείας
σας και να ελέγξετε αν οι καταχωρισθείσες πληροφορίες είναι σωστές.
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Ελέγξτε αν οι καταχωρισθείσες πληροφορίες είναι ορθές. Αν δεν είναι, τότε μπορείτε να προβείτε στις εξής
ενέργειες:
- να αλλάξετε τη διεύθυνση της εταιρείας σας
- να προσθέσετε τους αριθμούς EORI και ΦΠΑ της εταιρείας σας
- να προσθέσετε ή να διαγράψετε τα ονόματα των αρμοδίων επικοινωνίας
- να τροποποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων
Στη σελίδα αυτή δεν μπορείτε να αλλάξετε εταιρική επωνυμία, χώρα, όνομα λογαριασμού ή υποχρέωση
υποβολής. Για να αλλάξετε εταιρική επωνυμία, απευθυνθείτε στην υπηρεσία βοήθειας του BDR
(bdr.helpdesk@eea.europa.eu).
Όλα τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
Κάθε επιχείρηση εγκατεστημένη στην ΕΕ πρέπει να έχει αριθμό EORI. Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό EORI
της εταιρείας σας, επικοινωνήστε με το τμήμα εφοδιαστικής (παραλαβή και αποστολή εμπορευμάτων), το
οποίο ασχολείται με τελωνειακά θέματα. Για να υποβάλετε στοιχεία σχετικά με εισαγωγές/εξαγωγές, θα
πρέπει να δώσετε αριθμό EORI !
Διαβάστε για τον αριθμό EORI στον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/who_is_concerned/index_en.htm#eori
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Βεβαιωθείτε στο στάδιο αυτό ότι τα στοιχεία της εταιρείας σας είναι σωστά, γιατί δεν θα μπορείτε να
τα αλλάξετε όταν αρχίσετε να συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο!

 Δραστηριότητα 3: μπείτε στο αρχείο της εταιρείας σας και δημιουργήστε νέο φάκελο
- Στάδιο 1: μπείτε στο αρχείο της εταιρείας σας
Κάντε κλικ στην εταιρική επωνυμία στην πρώτη σελίδα του BDR για να δείτε το αρχείο της εταιρείας σας.

- Στάδιο 2: δημιουργήστε νέο φάκελο
Κάντε κλικ στο "Νέος φάκελος", στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, για να δημιουργήσετε νέο φάκελο ο
οποίος θα περιέχει τα στοιχεία που θα υποβάλετε:
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- Στάδιο 3: καταχωρίστε στον νέο φάκελο τα σωστά μεταδεδομένα:
Βεβαιωθείτε ότι δίνετε τα ακριβή μεταδεδομένα για τον φάκελό σας (βλ. εικόνα και πίνακα παρακάτω) ώστε
να μπορείτε αργότερα να εντοπίσετε το περιεχόμενό του.

Μεταδεδομένα που πρέπει να συμπεριληφθούν
Τίτλος
φακέλου

Ο τίτλος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:
-

όνομα χρήστη_ΕΕΕΕ_v1

το όνομα χρήστη είναι αυτό που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση (π.χ.
ODS10001 ή FGAS12345)
ΕΕΕΕ είναι το έτος για το οποίο υποβάλλονται τα στοιχεία (π.χ. 2013,
για τα στοιχεία που υποβάλλονται το 2014)
v1 είναι ο αριθμός έκδοσης της σειράς στοιχείων (σε περίπτωση εκ νέου
υποβολής, ο αριθμός της έκδοσης πρέπει να αυξάνεται)

Περιγραφή:

Αρχική υποβολή στοιχείων: "Αρχική υποβολή"
Για εκ νέου υποβολή σειράς στοιχείων: "Εκ νέου υποβολή" + αιτιολόγηση
της εκ νέου υποβολής

Έτος
αναφοράς:

Το έτος που καλύπτει η σειρά στοιχείων (έτος αναφοράς) – π.χ. 2013 για τα
στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31/03/2014

Κάλυψη

Πρόκειται, εξ ορισμού, για το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η
εταιρεία σας. Οποιαδήποτε αναφορά θα πρέπει να καλύπτει δεδομένα μόνο
γι’ αυτό το κράτος μέλος.

Σημείωση για
την κάλυψη

Για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων βάσει του κανονισμού για τις
ΟΚΟ ή του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια, το πεδίο αυτό δεν ισχύει.
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-

Στάδιο 4: άνοιγμα του φακέλου

Ανοίξτε τον φάκελο κάνοντας κλικ στο όνομα του φακέλου που δημιουργήσατε.
- Στάδιο 5: ενεργοποίηση εργασίας:
Για να αρχίσετε την επεξεργασία του φακέλου, κάντε κλικ στον σύνδεσμο <ενεργοποίηση εργασίας: σχέδιο>
ή στο <ενεργοποίηση εργασίας>.

Μετά την ενεργοποίηση, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον φάκελο (δημιουργία/επικαιροποίηση εγγράφων).

 Δραστηριότητα 3: υποβολή στοιχείων
Μετά την ενεργοποίηση εργασίας, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:
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Δεν θα μπορούν να μπουν στον φάκελό σας άλλοι χρήστες (σε περίπτωση που και άλλοι στην εταιρεία σας
υποβάλλουν στοιχεία) μέχρι:



την υποβολή στη ΓΔ CLIMA/ στον ΕΟΠ (το σύστημα θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της
διαδικασίας επικυρώνοντας τα στοιχεία) - ή
την απενεργοποίηση της εργασίας πατώντας το μπλε κουμπί στα δεξιά, το οποίο αποθηκεύει τις
καταχωρίσεις που έχουν ήδη γίνει και επιτρέπει σε κάποιον άλλον να συνεχίσει την εργασία

Κατά το διάστημα που κάποιος ασχολείται με συγκεκριμένη εργασία, οι συνάδελφοί του μπορούν να το δουν
από την κατάσταση του φακέλου (στη συγκεκριμένη περίπτωση: εργασία σε εξέλιξη: σχέδιο (χρήστης:
υποβάλλων στοιχεία).
Η υποβολή των στοιχείων της εταιρείας σας πρέπει να γίνει μέσω επιγραμμικού ερωτηματολογίου που έχει
ειδικά σχεδιαστεί για να σας καθοδηγεί σε αυτή τη διαδικασία.
Αν υποβάλλετε στοιχεία για τις ΟΚΟ απαιτείται η υποβολή στοιχείων για κάθε εταιρεία που παρήγαγε,
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εισήγαγε, εξήγαγε, κατέστρεψε και/ή χρησιμοποίησε ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ως
πρώτη ύλη ή ως μέσο επεξεργασίας. Συνεχίστε με το στάδιο 1 (επιλογή 1) αυτού του εγγράφου. Λεπτομερή
στοιχεία για το επιγραμμικό ερωτηματολόγιο θα βρείτε στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Υποβολή στοιχείων για τις

ΟΚΟ
Αν υποβάλλετε στοιχεία για τα φθοριούχα αέρια απαιτείται η υποβολή στοιχείων για κάθε εταιρεία που
παρήγαγε, εισήγαγε και/ή εξήγαγε πάνω από έναν μετρικό τόνο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή
παρασκευασμάτων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.
Συνεχίστε με το στάδιο 1 (επιλογή 1) αυτού του εγγράφου. Λεπτομερή στοιχεία για το επιγραμμικό
ερωτηματολόγιο θα βρείτε στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Υποβολή στοιχείων για τα φθοριούχα αέρια

Αν δεν έχετε υποχρέωση υποβολής στοιχείων, προσθέστε και τροποποιήστε το ερωτηματολόγιο μηδενικής
υποβολής στοιχείων. Συνεχίστε με το στάδιο 1 (επιλογή 2) αυτού του εγγράφου.



Στάδιο 1 (επιλογή1): υποβολή στοιχείων με χρήση επιγραμμικών ερωτηματολογίων

Μπορείτε τώρα να αρχίσετε την υποβολή στοιχείων. Το επόμενο στάδιο είναι η συμπλήρωση των στοιχείων
στα επιγραμμικά ερωτηματολόγια που θα βρείτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στην αρχή του φακέλου:

Για την τηλεφόρτωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστείτε λίγα δευτερόλεπτα. Αν χρησιμοποιείτε το Internet
Explorer ως προεπιλεγμένο φυλλομετρητή, μπορεί να σας ζητηθεί να πατήσετε "Αρχίστε να συμπληρώνετε
το κενό επιγραμμικό δελτίο" σε περίπτωση που η ανακατεύθυνση δεν γίνεται αυτόματα. Αφού ανοίξετε το
ερωτηματολόγιο, θα δείτε τις ακόλουθες οθόνες, ανάλογα με τον κανονισμό βάσει του οποίου πρέπει να
υποβάλετε στοιχεία:
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Επάνω γραμμή
πλοήγησης

Κάτω γραμμή πλοήγησης
Κουμπιά ενεργειών
Πρώτη σελίδα για τον κανονισμό ΟΚΟ

Τα ερωτηματολόγια υποβολής στοιχείων για τις ΟΚΟ και τα φθοριούχα αέρια διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ
τους, αλλά έχουν ορισμένες κοινές γενικές αρχές χρήσης. Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης των δύο αυτών
ερωτηματολογίων περιέχονται στο παράρτημα 1 (ΟΚΟ) και στο παράρτημα 2 (φθοριούχα αέρια) του
εγχειριδίου https://bdr.eionet.europa.eu/help.
Γενικές αρχές χρήσης των επιγραμμικών ερωτηματολογίων:
-

Η πρόσβαση στα διάφορα δελτία είναι δυνατή από την επάνω γραμμή πλοήγησης στην γκρίζα
περιοχή κάτω από τον τίτλο του δελτίου.

-

Η επάνω γραμμή πλοήγησης είναι δυναμική και ο ακριβής αριθμός ορατών κουμπιών (καρτέλες)
εξαρτάται από τις δραστηριότητες της εταιρείας σας, όπως αυτές έχουν καταχωριστεί, στο δελτίο
"στοιχεία της εταιρείας". Τα επιπλέον κουμπιά θα γίνουν ορατά μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση του
δελτίου "στοιχεία της εταιρείας".

-

Η κάτω γραμμή πλοήγησης στη γκρίζα ζώνη μετά το δελτίο υποβολής στοιχείων περιέχει δυναμικούς
συνδέσμους προς τα επόμενα και προηγούμενα δελτία.
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Επάνω γραμμή
πλοήγησης

Κάτω γραμμή πλοήγησης
Κουμπιά ενεργειών
Πρώτη σελίδα για τον κανονισμό σχετικά με τα φθοριούχα αέρια

-

Τα κουμπιά ενεργειών στο κάτω μέρος της σελίδας επιτρέπουν τα εξής:
o

Αποθήκευση – αποθήκευση της τρέχουσας κατάστασης των στοιχείων του φακέλου BDR σε
αρχείο XML

o

Αποθήκευση & κλείσιμο – αποθήκευση των στοιχείων και άνοιγμα της σελίδας του φακέλου
BDR

o

Ακύρωση - άνοιγμα της σελίδας του φακέλου BDR χωρίς αποθήκευση

o

Προεπισκόπηση εκτύπωσης – άνοιγμα της προεπισκόπισης εκτύπωσης των υποβληθέντων
στοιχείων σε νέο παράθυρο

o

Λειτουργία ΕΠ – έλεγχοι ποιότητας των υποβληθέντων στοιχείων και εμφάνιση του
αποτελέσματος σε νέο παράθυρο

Όταν αλλάζετε δελτίο, τα στοιχεία σας αποθηκεύονται αυτόματα. Το κουμπί "αποθήκευση & κλείσιμο" σάς
επιτρέπει να διακόψετε τη συμπλήρωση των επιγραμμικών δελτίων οποιαδήποτε στιγμή και να συνεχίσετε
αργότερα από τον φάκελο BDR. Τα στοιχεία αποθηκεύονται σε αρχείο XML στον φάκελο BDR (βλ. την
εικόνα παρακάτω):
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Κάντε κλικ στο όνομα του φακέλου για να δείτε και να εκτυπώσετε τα στοιχεία που υποβάλατε. Κάνοντας
κλικ στον σύνδεσμο "αρχείο HTML" στη σελίδα με τα στοιχεία του αρχείου, εμφανίζονται τα στοιχεία σας σε
εκτυπώσιμη μορφή.
Εκ νέου άνοιγμα του ερωτηματολογίου
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο "τροποποίηση" στο πάνω μέρος του φακέλου για να συνεχίσετε την υποβολή
στοιχείων σε υφιστάμενο αρχείο του φακέλου:

- Στάδιο 1 (επιλογή 2): προσθήκη ερωτηματολογίου μηδενικής υποβολής στοιχείων
Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να ανοίξει το ερωτηματολόγιο μηδενικής υποβολής στοιχείων:

Μόλις ανοίξετε το ερωτηματολόγιο εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:
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Μπορείτε να πατήσετε είτε "επιβεβαίωση", αν είστε σίγουροι για τα στοιχεία της εταιρείας σας, είτε
"τροποποίηση" αν θέλετε να τα αλλάξετε. Αν πρέπει να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας, θα μεταφερθείτε από
το επιγραμμικό ερωτηματολόγιο στο BDR (επικαιροποίηση οργανισμού). Σχετικό μήνυμα σας προειδοποιεί
ότι πρόκειται να εξέλθετε από την ιστοσελίδα. Αφού τροποποιήσετε τα στοιχεία σας στη σελίδα
"επικαιροποίηση οργανισμού", μπορείτε να επιστρέψετε στο ερωτηματολόγιο και να επιβεβαιώσετε τα
επικαιροποιημένα στοιχεία της εταιρείας σας.
Βεβαιωθείτε σε αυτό το στάδιο ότι τα στοιχεία της εταιρείας σας είναι σωστά.
Μετά την επαλήθευση των στοιχείων σας, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε το έτος συναλλαγής και να
επιβεβαιώσετε ότι η εταιρεία σας δεν υποχρεούται να υποβάλει στοιχεία επιλέγοντας το αντίστοιχο
τετραγωνίδιο. Η παροχή επιπλέον εξηγήσεων είναι προαιρετική.
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Μετά την πιστοποίηση της ορθότητας, η έκθεση αποθηκεύεται στον φάκελο BDR. Ολοκληρώστε την
υποβολή του φακέλου BDR πατώντας "Υποβολή στη ΓΔ CLIMA/ στον ΕΟΠ".
Συνεχίστε με το Στάδιο 3: ολοκλήρωση της υποβολής στοιχείων



Στάδιο 2: έλεγχος της ποιότητας των υποβληθέντων στοιχείων

Το σύστημα BDR σάς επιτρέπει να ελέγχετε την ποιότητα των υποβληθέντων στοιχείων πατώντας το
δίπλα από το όνομα του υποβληθέντος αρχείου μέσα στον φάκελο. Η "λειτουργία ΕΠ" δεν είναι
δυνατή για τις μηδενικές εκθέσεις. Ο αυτόματος έλεγχος ποιότητας ανιχνεύει δύο τύπους λαθών:
- Ανασταλτικά σφάλματα - σημαντικές αναντιστοιχίες και/ή σφάλματα στα υποβληθέντα στοιχεία που
πρέπει να διορθωθούν. Είναι αναγκαίο να διορθώσετε τα σφάλματα τροποποιώντας το ερωτηματολόγιο πριν
από την ολοκλήρωση της υποβολής στοιχείων!
- Δυνητικά σφάλματα - θέματα που πρέπει να ελέγξει η εταιρεία σας σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα
σφάλματα αυτά θα διορθωθούν αργότερα από την ομάδα υποστήριξης για τα φθοριούχα αέρια και τις ΟΚΟ.
Η υποβολή στοιχείων δεν γίνεται αποδεκτή αν διαπιστωθούν ανασταλτικά σφάλματα. Η υποβολή στοιχείων
γίνεται αποδεκτή αν δεν διαπιστωθούν σφάλματα ή αν διαπιστωθούν μόνο δυνητικά σφάλματα, αλλά όχι
ανασταλτικά.

 Στάδιο 3: ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων
Το τελικό στάδιο στην υποβολή των στοιχείων ολοκληρώνεται πατώντας "υποβολή στη ΓΔ CLIMA/ τον
ΕΟΠ". Με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται η τηλεφόρτωση των στοιχείων. Μετά το στάδιο αυτό δεν
μπορούν να τροποποιηθούν τα στοιχεία του φακέλου.
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Στο σημείο αυτό τα στοιχεία σας έχουν υποβληθεί επίσημα στη ΓΔ Clima/στον ΕΟΠ και εμφανίζεται
αυτόματα "Αποδεικτικό παραλαβής" στον "Χώρο για παρατηρήσεις" του φακέλου. Μετά το σημείο αυτό δεν
μπορούν να τροποποιηθούν τα στοιχεία του φακέλου.


Στάδιο 4: Παρατηρήσεις για τα υποβληθέντα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο Reportnet

Το σύστημα θα ελέγξει αυτόματα την ποιότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν στη ΓΔ CLIMA/ στον ΕΟΠ,
με τον ίδιο τρόπο όπως και στο στάδιο 2. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει λίγα λεπτά. Τα αποτελέσματα
θα εμφανιστούν στην ενότητα "Παρατηρήσεις για τον φάκελο".
Στο σημείο αυτό η υποβολή στοιχείων μπορεί να γίνει αποδεκτή ή μη αποδεκτή ανάλογα με τα
αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων ποιότητας:
επιτυχής ολοκλήρωση
Αν τα στοιχεία που υποβάλατε δεν περιείχαν κανένα ανασταλτικό σφάλμα, η υποβολή είναι επιτυχής και θα
καταχωριστεί αυτόματα στον φάκελό σας "αποδεικτικό παραλαβής".
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Αν χρειαστεί, το αποδεικτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη
χώρα σας ότι η τηλεφόρτωση των στοιχείων ολοκληρώθηκε. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της αρμόδιας
υπηρεσίας της χώρας σας θα μπορεί να δει τα στοιχεία που υποβάλατε για την εταιρεία σας.
Αντικείμενο:

Αποδεικτικό παραλαβής

Καταχωρίστηκε αυτόματα στις: ΗΗ Μήνας 20ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Kongens Nytorv 6
DK 1050 Copenhagen K
Υπόψη παντός ενδιαφερομένου
Το παρόν είναι αποδεικτικό παραλαβής για την την υποβολή στοιχείων εταιρείας βάσει της ευρωπαϊκής υποχρέωσης
υποβολής στοιχείων:
-

Υποβολή στοιχείων (κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια 842/2006/EΚ) [Άρθρο 6]
(http://rod.eionet.europa.eu/instruments/649)
Υποβολή στοιχείων (κανονισμός για τις ΟΚΟ EΚ/1005/2009) [Άρθρο 27]
(http://rod.eionet.europa.eu/obligations/213)

Τα ακόλουθα στοιχεία υποβλήθηκαν για την επωνυμία εταιρείας και ολοκληρώθηκαν στις ημέρα μήνας έτος.
Φάκελος: τίτλος του φακέλου
Θέση:

url φακέλου

Κατάλογος αρχείων:
 aaaaaaa.xml
 bbbbbb.bbb
Τα παραπάνω αρχεία υποβλήθηκαν από τον χρήστη: xxxxxxx
Τα υποβληθέντα στοιχεία πέρασαν με επιτυχία όλους τους σημαντικούς ελέγχους ποιότητας και συνεπώς γίνονται
αποδεκτά.
Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ηλεκτρονικά από το σύστημα Reportnet και συνεπώς δεν υπογράφεται.

Σημείωση: Η υποχρέωση υποβολής πάνω στο αποδεικτικό παραλαβής αφορά τα στοιχεία που
τηλεφορτώθηκαν στον φάκελο.
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Ανεπιτυχής ολοκλήρωση
Αν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν περιέχουν ανασταλτικά σφάλματα, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Τα
αντίστοιχα σφάλματα έχουν αποθηκευτεί στο αρχείο παρατηρήσεων "Αποτέλεσμα αυτόματου ΕΠ του
αρχείου ...". Το αποδεικτικό παραλαβής για μη επιτυχή υποβολή στοιχείων ονομάζεται "Μη αποδεκτή
υποβολή στοιχείων".

Το "Αποδεικτικό παραλαβής" για μη επιτυχή υποβολή στοιχείων έχει την εξής μορφή:
Αντικείμενο:

Αποδεικτικό παραλαβής

Καταχωρίστηκε αυτόματα στις: ΗΗ Μήνας 20ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Kongens Nytorv 6
DK 1050 Copenhagen K
Υπόψη παντός ενδιαφερομένου
Το παρόν είναι αποδεικτικό παραλαβής για την υποβολή στοιχείων εταιρείας βάσει της ευρωπαϊκής υποχρέωσης
υποβολής στοιχείων:
-

Υποβολή στοιχείων (κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια 842/2006/EΚ) [Άρθρο 6]
(http://rod.eionet.europa.eu/instruments/649)
Υποβολή στοιχείων (κανονισμός για τις ΟΚΟ EΚ/1005/2009) [Άρθρο 27]
(http://rod.eionet.europa.eu/obligations/213)

Τα ακόλουθα στοιχεία υποβλήθηκαν για την επωνυμία εταιρείας και ολοκληρώθηκαν στις ημέρα μήνας έτος.
Φάκελος: τίτλος του φακέλου
Θέση:

url φακέλου

Κατάλογος αρχείων:
 aaaaaaa.xml
 bbbbbb.bbb
Τα παραπάνω αρχεία υποβλήθηκαν από τον χρήστη: xxxxxxx
Τα υποβληθέντα στοιχεία δεν πέρασαν με επιτυχία ορισμένους σημαντικούς ελέγχους ποιότητας και συνεπώς δεν
γίνονται αποδεκτά. Κατάλογος σφαλμάτων περιλαμβάνεται στην έκθεση παρατηρήσεων του υποβληθέντος φακέλου.
Πρέπει να διορθώσετε αυτά τα σφάλματα και να υποβάλετε εκ νέου τα στοιχεία.
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Για διευκόλυνση της εκ νέου υποβολής των στοιχείων δημιουργήθηκε νέος φάκελος στον ακόλουθο σύνδεσμο όπου
έχουν αντιγραφεί όλα τα υποβληθέντα στοιχεία/αρχεία:
[url φακέλου]
Χρησιμοποιήστε τον νέο αυτό φάκελο για να διορθώσετε τα στοιχεία σας και να τα υποβάλετε εκ νέου στη ΓΔ Clima και
στον ΕΟΠ.
Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ηλεκτρονικά από το σύστημα Reportnet και συνεπώς δεν υπογράφεται.

Δραστηριότητα 4: διαδικασία μετά την υποβολή

Εκ νέου υποβολή επειδή τα στοιχεία δεν έγιναν αποδεκτά μετά τον αυτόματο έλεγχο
ποιότητας
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον νέο φάκελο που δημιουργήθηκε αυτόματα (βρείτε τον ακριβή σύνδεσμο στο
αρχείο "Μη αποδεκτή υποβολή στοιχείων", που διατίθεται στον χώρο για παρατηρήσεις) για να διορθώσετε
τα στοιχεία σας και να ολοκληρώσετε την εκ νέου υποβολή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα στοιχεία δεν
έγιναν αποδεκτά μετά τον αυτόματο έλεγχο ποιότητας.

Εκ νέου υποβολή μετά από μη αυτόματο έλεγχο
Μετά την υποβολή τα στοιχεία σας θα αξιολογηθούν. Αν απαιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις θα
ειδοποιηθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα.
Αν χρειάζεται να διορθώσετε τα στοιχεία σας μετά την υποβολή τους, πρέπει να επαναλάβετε τα στάδια 1
έως 7.
Για να διευκολυνθεί η νέα υποβολή στοιχείων είναι δυνατή η αντιγραφή και επικόλληση στοιχείων που είχατε
υποβάλει προηγουμένως. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που έχετε ήδη υποβάλει
ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια:
Διαδικασία εκ νέου υποβολής στοιχείων, στάδιο 1: δημιουργήστε νέο φάκελο και βεβαιωθείτε ότι
επισημαίνετε στον τίτλο και στην περιγραφή του φακέλου σας ότι πρόκειται για νέα έκδοση, όπως
περιγράφεται ανωτέρω στο στάδιο 3.
Διαδικασία εκ νέου υποβολής στοιχείων, στάδιο 2: φυλλομετρήστε τον νέο φάκελο, ενεργοποιήστε το
"Σχέδιο" και πατήστε "Αντιγραφή προηγούμενης υποβολής" στην πάνω δεξιά γωνία.
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Διαδικασία εκ νέου υποβολής στοιχείων, στάδιο 3: επιλέξτε την ονομασία του φακέλου που περιέχει την
προηγούμενη υποβολή στοιχείων και πατήστε "Αντιγραφή αρχείων".

Διαδικασία εκ νέου υποβολής στοιχείων, στάδιο 4: θα πρέπει να υπάρχει νέο αρχείο XML στον φάκελο.
Επαναλάβετε τα στάδιο 4 -7 για να διορθώσετε τα στοιχεία σας και να ολοκληρώσετε την εκ νέου υποβολή
στοιχείων.

Παροχή βοήθειας
Για τεχνική βοήθεια ως προς την πρόσβαση
στο BDR και τη διαδικασία υποβολής

BDR.helpdesk@eea.europa.eu

Για ερωτήσεις σχετικά με τα δελτία στοιχείων
για τις ΟΚΟ

ODS.reporting@eea.europa.eu

Για ερωτήσεις σχετικά με τα δελτία στοιχείων
για τα φθοριούχα αέρια

F-gases.reporting@eea.europa.eu
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