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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 
της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2022, 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 (C(2022)00631 – 
2022/2594(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 
2022, 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 (C(2022)00631),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 
(UNFCCC) και το πρωτόκολλο του Κιότο,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού1, η οποία εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 
κατά την 21η διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP21), και συγκεκριμένα το άρθρο 
2 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση 
των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/20882, 
και συγκεκριμένα το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 3, το άρθρο 11 
παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 6 αυτού,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»)3,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2022/591 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2022, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για 
το περιβάλλον έως το 20304,

– έχοντας υπόψη την από 21ης Ιανουαρίου 20225 απάντηση της Πλατφόρμας για τα 
βιώσιμα χρηματοοικονομικά στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής 

1 ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.
2 ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13.
3 ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1.
4 ΕΕ L 114 της 12.4.2022, σ. 22. 
5 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-
sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf
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σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 και το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/852,

– έχοντας υπόψη την από 3ης Φεβρουαρίου δήλωση του προέδρου της Πλατφόρμας για τα 
βιώσιμα χρηματοοικονομικά,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Πλατφόρμας για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, 
του Μαρτίου 2022, σχετικά με τις δυνατότητες επέκτασης της ταξινόμησης προς 
υποστήριξη μιας βιώσιμης μετάβασης6, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 θεσπίζει τα κριτήρια βάσει των 
οποίων μια οικονομική δραστηριότητα μπορεί ή όχι να χαρακτηριστεί περιβαλλοντικά 
βιώσιμη, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο μια επένδυση είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμη·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 θεσπίζει τέσσερις 
σωρευτικές προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό μιας οικονομικής δραστηριότητας ως 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, ορίζοντας συγκεκριμένα ότι πρέπει η οικονομική 
δραστηριότητα να συμβάλλει σημαντικά σε έναν ή περισσότερους από τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται στο άρθρο 9, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
16, ότι δεν πρέπει να βλάπτει σημαντικά κανέναν από τους περιβαλλοντικούς στόχους 
που θεσπίζονται στο άρθρο 9, σύμφωνα με το άρθρο 17, ότι πρέπει να ασκείται 
σύμφωνα με τις ελάχιστες διασφαλίσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 18 και ότι 
συμμορφώνεται με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 2, το άρθρο 14 παράγραφος 2 ή το άρθρο 15 παράγραφος 2·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 κάνει διάκριση 
μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων που θεωρούνται ότι συμβάλλουν σημαντικά 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με διάφορα μέσα, όπως ορίζει η παράγραφος 1, 
και των οικονομικών δραστηριοτήτων, που ορίζονται στην παράγραφο 2, για τις οποίες 
δεν υπάρχει τεχνολογικά και οικονομικά εφικτή εναλλακτική λύση χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, και οι οποίες θεωρούνται ότι συμβάλλουν σημαντικά στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όταν στηρίζουν τη μετάβαση σε μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία που συνάδει με την πορεία για τον περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και όταν οι εν λόγω 
δραστηριότητες έχουν επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στις 

6 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-
sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf
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βέλτιστες επιδόσεις του τομέα ή της βιομηχανίας, δεν παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και δεν οδηγούν 
σε εγκλωβισμό στοιχείων ενεργητικού υψηλής έντασης άνθρακα, λαμβανομένης υπόψη 
της οικονομικής διάρκειας ζωής των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/852 απαιτεί να λαμβάνουν υπόψη τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου τον αντίκτυπο που 
θα έχει δυνητικά στην αγορά μια μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένων του κινδύνου να καταστούν μη αξιοποιήσιμα ορισμένα στοιχεία 
ενεργητικού εξαιτίας της εν λόγω μετάβασης αλλά και του κινδύνου δημιουργίας μη 
συνεκτικών κινήτρων για βιώσιμες επενδύσεις·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 23 παράγραφος 4 και το άρθρο 23 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 απαιτούν από την Επιτροπή να συγκεντρώνει όλο το 
αναγκαίο εξειδικευμένο γνωστικό κεφάλαιο πριν από την έκδοση και κατά τη διάρκεια 
της εκπόνησης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη θέσπιση των τεχνικών κριτηρίων 
ελέγχου, να ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου7 
και να κοινοποιεί κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ταυτόχρονα και χωρίς καμία χρονοτριβή αμέσως μόλις εγκρίνει την εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η Επιτροπή οφείλει να διενεργεί 
εκτιμήσεις επιπτώσεων για όσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της αναμένεται να έχουν 
σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις, με τα οριστικά 
αποτελέσματα των εκτιμήσεων επιπτώσεων να τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων και να δημοσιοποιούνται 
κατά τον χρόνο έκδοσης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας που 
εγκρίθηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2021 προβλέπουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 
είναι σε θέση να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων γενικής εφαρμογής χάρη στη δρομολόγηση δημόσιων διαβουλεύσεων 
διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής 
διαβιβάστηκε στα κράτη μέλη τη νύχτα της 31ης Δεκεμβρίου 2021, χωρίς διαβούλευση 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης, έχει ισότιμη 
θέση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852, 
αλλά, σε αντίθεση με το Συμβούλιο, δεν του δόθηκε πραγματικά η ευκαιρία να 
διατυπώσει τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του πριν από την έγκριση του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την από 18ης Ιανουαρίου 2022 επιστολή του προέδρου της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και του προέδρου της Επιτροπής 

7 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
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Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς την Επιτροπή, μια 
πλειοψηφία των συντονιστών των εν λόγω επιτροπών ζήτησε από την Επιτροπή να 
ανοίξει το σχέδιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για δημόσια 
διαβούλευση και εξέφρασε την ανησυχία της διότι δεν υπήρξε κατάλληλη εκτίμηση 
επιπτώσεων για τον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το αίτημα του Κοινοβουλίου, ο κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμός της Επιτροπής δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ειδικής δημόσιας 
διαβούλευσης ή ειδικής εκτίμησης επιπτώσεων, σε αντίθεση με τη διαδικασία που 
οδήγησε στην έγκριση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2139 της 
Επιτροπής8·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων για τα βιώσιμα 
χρηματοοικονομικά, την οποία συνέστησε η Επιτροπή για να παρέχει συμβουλές στην 
Επιτροπή σχετικά με τα κριτήρια που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 
(ΕΕ) 2021/2139, στην τεχνική έκθεσή της για την ταξινόμηση που δημοσιεύτηκε στις 9 
Μαρτίου 20209, είχε ήδη λάβει θέση σχετικά με την επιστημονική βάση για τη 
συμπερίληψη δραστηριοτήτων στην ταξινόμηση των περιβαλλοντικά βιώσιμων 
δραστηριοτήτων, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 θεσπίζει την 
Πλατφόρμα για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά με στόχο την παροχή 
εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλών στην Επιτροπή κατά τη θέσπιση και την 
επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην από 21ης Ιανουαρίου 2022 απάντησή της, η Πλατφόρμα 
για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προτεινόμενα 
κριτήρια δεν συνάδουν με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 και ότι οι σχετικές 
δραστηριότητες δεν μπορούν να θεωρηθούν βιώσιμες κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πλατφόρμα για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά επισημαίνει 
ανησυχίες περί χρηστικότητας και επιφυλάξεις νομικού περιεχομένου για τους 
δυνητικούς επενδυτές, καθώς και ανησυχίες για απώλειες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Πλατφόρμας για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά 
δήλωσε στις 3 Φεβρουαρίου 2022 ότι το σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της 
Επιτροπής αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόκλιση από μια επιστημονικά τεκμηριωμένη 
προσέγγιση, κάτι που ενδέχεται να υπονομεύσει την ακεραιότητα της βιώσιμης 

8 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2139 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2021, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό των 
τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια οικονομική 
δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στην 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τον προσδιορισμό του κατά πόσον η εν λόγω οικονομική 
δραστηριότητα δεν βλάπτει σοβαρά κανέναν από τους άλλους περιβαλλοντικούς στόχους (ΕΕ L 442 της 
9.12.2021, σ. 1).
9 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-
sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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χρηματοδότησης·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 επιδιώκει να αυξήσει τη διαφάνεια, 
την αξιοπιστία και τη συνέπεια στην ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και 
να περιορίσει τους κινδύνους προβολής οικολογικού προσωπείου και κατακερματισμού 
στις σχετικές αγορές·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής θα αύξανε την 
πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους θεσμικούς και τους ιδιώτες 
επενδυτές και θα δημιουργούσε πρόσθετο διοικητικό φόρτο για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απειλεί συνεπώς ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της 
Επιτροπής να υπονομεύσει τον στόχο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 διότι θα 
προξενήσει κατακερματισμό και σύγχυση στις αγορές της Ένωσης και διότι θα 
υπονομεύσει την αξιοπιστία της ταξινόμησης ως οδηγού για τις επενδύσεις·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εκφράσει ανησυχίες για 
το ενδεχόμενο να «απαξιωθεί» ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής και να 
οδηγήσει σε απώλεια της εμπιστοσύνης των επενδυτών· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταξινόμηση που προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/852 θα πρέπει να αποφεύγει οποιοδήποτε κίνητρο αντιβαίνει στο επείγον καθήκον 
της Ένωσης να αυξήσει την ενεργειακή της ασφάλεια και την ενεργειακή της κυριαρχία·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες που δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 και δεν μπορούν, ως εκ τούτου, να 
συμπεριληφθούν στην ταξινόμηση θα μπορούσαν, ωστόσο, να διαδραματίσουν ρόλο στη 
διασφάλιση σταθερού ενεργειακού εφοδιασμού κατά τη μετάβαση σε μια βιώσιμη 
οικονομία·

1. διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής,

2. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την 
ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3. εκτιμά ότι τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που προτείνονται στον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό της Επιτροπής δεν τηρούν το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852·

4. εκτιμά ότι οποιαδήποτε νέα ή τροποποιημένη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδίδεται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 είναι δυνατόν να έχει σημαντικές οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, και προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να μεριμνά ώστε τέτοιες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να υπόκεινται συστηματικά σε 
δημόσιες διαβουλεύσεις και σε εκτιμήσεις επιπτώσεων, σύμφωνα με το σημείο 13 της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου·

5. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και 
στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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