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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

+ εγκρίνεται
- απορρίπτεται
↓ καταπίπτει
Α αποσύρεται
OK (..., ..., ...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι 

κατά, αποχές)
ΗΨ (..., ..., ...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, 

αποχές)
ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα
χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία
τροπ. τροπολογία 
ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία 
ΑΤ αντίστοιχο τμήμα
Δ τροπολογία  που διαγράφει
= ταυτόσημες τροπολογίες
§ παράγραφος
αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη
ΠΨ πρόταση ψηφίσματος
ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος
1/20 χαμηλό ελάχιστο όριο (1/20 των βουλευτών)
1/10 μέσο ελάχιστο όριο (1/10 των βουλευτών)
1/5 υψηλό ελάχιστο όριο (1/5 των βουλευτών)
ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ: εισαγωγή καταχωρίσεων στο 
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) ***I

Έκθεση: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή έγκριση

Προσωρινή έγκριση 50 επιτροπή ΟΚ + 470, 118, 16

2. Συμφωνία σύμπραξης της βιώσιμης αλιείας και πρωτόκολλο εφαρμογής 
ΕΕ/Μαυριτανίας ***

Σύσταση: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0148/2022)

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 
- παρατηρήσεις

Σχέδιο απόφασης του 
Συμβουλίου

ΟΚ + 557, 34, 31

3. Συμφωνία ΕΕ-Μαυριτανίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και πρωτόκολλο 
εφαρμογής (ψήφισμα)

Έκθεση: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0154/2022)

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 
- παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος ΟΚ + 532, 23, 74
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4. Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ ***I

Έκθεση: Peter Liese (A9-0162/2022)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Πρόταση απόρριψης 
της πρότασης της 

Επιτροπής

268 ID ΟΚ - 104, 509, 19

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
ψηφοφορία εν συνόλω

1, 3-
11, 14, 
20, 23-
24, 26-
27, 31-

37,  
41-44, 
47, 50-
51, 54, 
58-59, 
61-62, 
64, 71-
72, 75-
77, 82-
84, 93, 
95-97, 
106-
108, 
110, 
112-
113, 
119, 
123, 
126, 
128, 
132-
134, 
138-
142, 
146, 
152, 
157, 
159, 
161, 
163, 
165-
189, 
193, 
198, 
200, 
202-
205, 
210, 
213-
214

επιτροπή +

ψ.τμ.

1 +

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
χωριστή ψηφοφορία

2 επιτροπή

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

15 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

16 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 589, 26, 20

2/ΟΚ + 477, 147, 3

3/ΟΚ + 452, 162, 3

17 επιτροπή

4/ΟΚ + 474, 144, 10

18 επιτροπή χ.ψ. +

19 επιτροπή χ.ψ. +

21 επιτροπή χ.ψ. +

28 επιτροπή χ.ψ. +

29 επιτροπή χ.ψ. +

30 επιτροπή χ.ψ. +

49 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 364, 273, 2

ψ.τμ.

1 +

53 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 566, 64, 8

55 επιτροπή

2/ΟΚ + 467, 135, 30

57 επιτροπή χ.ψ. +

60 επιτροπή χ.ψ. +

63 επιτροπή χ.ψ. +

79 επιτροπή χ.ψ. +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

80 επιτροπή χ.ψ. +

81 επιτροπή χ.ψ. +

89 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 586, 43, 7

2/ΟΚ + 450, 157, 11

90 επιτροπή

3/ΟΚ + 475, 153, 6

98 επιτροπή χ.ψ. -

102 επιτροπή ΟΚ + 441, 189, 8

105 επιτροπή ΟΚ + 555, 37, 39

109 επιτροπή χ.ψ. +

111 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

114 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

116 επιτροπή

2 +

125 επιτροπή χ.ψ. +

137 επιτροπή χ.ψ. +

143 επιτροπή χ.ψ. +

144 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1/ΗΨ + 476, 159, 2

148 επιτροπή

2 +

150 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.151 επιτροπή

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

153 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

154 επιτροπή

2 +

155 επιτροπή χ.ψ. +

156 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

162 επιτροπή

2/ΟΚ + 480, 158, 0

190 επιτροπή χ.ψ. +

191 επιτροπή χ.ψ. +

194 επιτροπή χ.ψ. +

195 επιτροπή χ.ψ. +

196 επιτροπή χ.ψ. +

199 επιτροπή χ.ψ. +

207 επιτροπή χ.ψ. +

208 επιτροπή χ.ψ. +

209 επιτροπή ΟΚ + 441, 195, 5
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 1, Οδηγία 

2003/87/ΕΚ
Άρθρο 2 – 

παράγραφος 1

364 ECR -

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 2 – στοιχείο α, 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ, 

Άρθρο 3 – 
παράγραφος 1 – 

στοιχείο β

365 ECR -

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 2 – στοιχείο β, 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ, 

Άρθρο 3 – 
παράγραφος 1 – 

στοιχείο δ

366 ECR -

299 βουλευτές -Άρθρο 1 – 
παράγραφος 1 – 

στοιχείο  2 – στοιχείο 
δ, Οδηγία 2003/87/ΕΚ, 

Άρθρο 3 – 
παράγραφος 1 – 

στοιχείο κβ

270 ID -

402 PPE, S&D +

85 επιτροπή ↓

86=
303=

επιτροπή
βουλευτές

+

403 PPE, S&D +

87 επιτροπή ↓

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 2 – στοιχείο δ, 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ, 

Άρθρο 3 – 
παράγραφος 1 – μετά 

το στοιχείο κγ

302 βουλευτές -

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 2 – στοιχείο δ, 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ, 

Άρθρο 3 – 
παράγραφος 1 – 

στοιχείο κδ

367Δ ECR -

368Δ ECR -Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 2 – στοιχείο δ, 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ, 
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – 

στοιχείο κε

88 επιτροπή +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 2 – εδάφιο δ, 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ, 
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – 

στοιχείο  z

369Δ ECR -

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 4

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
πριν το άρθρο 3 α

250 S&D -

271 ID ΟΚ - 127, 494, 14

91 επιτροπή +

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 5

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 ζ – 

παράγραφος 1 304 βουλευτές ↓

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 5

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 ζ  – μετά την 

παράγραφος 2

272 ID ΟΚ - 179, 452, 3

92ΑΤ1 επιτροπή ΟΚ + 442, 182, 14

273-
277

ID ↓

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 6

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 ζ  α – 
παράγραφος 1

305-
309
370-
373

βουλευτές
ECR

↓

92ΑΤ2 επιτροπή ΟΚ + 466, 141, 34Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 6

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 ζ  α – εδάφιο 

2

310 βουλευτές ↓

278=
311=

ID
βουλευτές

ΟΚ - 177, 453, 10

261 PPE ΟΚ - 269, 334, 35

ψ.τμ.

1/ΗΨ - 277, 352, 9

262 PPE

2 ↓

279=
312=

ID
βουλευτές

ΟΚ - 181, 438, 12

265 PPE -

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 6

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
μετά το άρθρο 3 ζ  α

94 επιτροπή +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

313 βουλευτές ↓

280 ID ↓

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 6

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 ζ  δ – 

παράγραφος 2 – 
στοιχείο  α

314=
374=

βουλευτές
ECR

-

404 PPE, S&D +Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 6

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
μετά το άρθρο 3 ζ  ε

99 επιτροπή ↓

ψ.τμ.

1/ΗΨ + 417, 219, 5

251 S&D

2/ΗΨ + 355, 267, 9

ψ.τμ.

1 ↓

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 7

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 η

100 επιτροπή

2/ΟΚ ↓

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 8

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 6 – 

παράγραφος 2 – 
στοιχείο ε

315 βουλευτές -

217 The Left AN - 113, 512, 14

101 επιτροπή AN - 268, 362, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 468, 147, 25

2/ΟΚ + 438, 177, 24

3/ΟΚ + 543, 59, 23

4/ΟΚ + 367, 236, 18

244 PPE, Renew

5/ΟΚ + 456, 168, 15

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 10

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 - εδάφιο 3

316 βουλευτές ΟΚ ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 11 – πριν το 

στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 – 
παράγραφος 1 – 

σημείο 1

318 βουλευτές -

219 The Left ΟΚ - 111, 515, 16Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
σημείο 11, πριν το 
στοιχείο α (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10, 

παράγραφος 1, εδάφιο 
2

218 The Left ΟΚ - 116, 514, 12

375 ECR ΟΚ - 127, 469, 39

ψ.τμ.

1 -

103AT1 επιτροπή

2 -

245 EPP,
S&D,

Renew

ΟΚ + 575, 30, 36

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 11 – στοιχείο 

α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 – 
παράγραφος 1 – 

εδάφιο 3 α

317 βουλευτές +

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 11 – στοιχείο 

α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 – 
παράγραφος 1 – μετά 

το εδάφιο 3 α

257=
103ΑΤ2

=

PPE, Renew
επιτροπή

+

319 βουλευτές -

ψ.τμ.

1 +

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 11– στοιχείο β

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – 

παράγραφος 3 – 
σημείο 1 – εισαγωγικό 

μέρος

104 επιτροπή

2/ΟΚ - 259, 378, 6
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 11 – στοιχείο δ

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – 

παράγραφος 4

320 βουλευτές -

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 11 – μετά το 

στοιχείο δ
 Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 – 
παράγραφος 5

252 S&D +

376 ECR -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 484, 142, 16

2/ΟΚ + 410, 189, 22

115 επιτροπή

3/ΟΚ + 319, 294, 21

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – στοιχείο 

α – σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 1 – 

σημείο 2 α και 2 β

233=
281=

επιτροπή
ID

↓

117 επιτροπή AN - 222, 402, 14

253 S&D, Renew AN - 303, 314, 20

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12– στοιχείο β

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – 

παράγραφος 1 – 
εδάφιο 2 234=

282=
378=

επιτροπή
ID

ECR

AN + 327, 297, 18

236=
283=
380=

επιτροπή
ID

ECR

AN + 338, 277, 22

ψ.τμ.

1 +

2/ΗΨ + 324, 300, 15

235=
379=

επιτροπή
ECR

3 +

ψ.τμ.

1 +

247 S&D, Renew

2 -

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12– στοιχείο β

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – 

παράγραφος 1  – μετά 
τα σημεία 2 α και 2 α

263 PPE AN + 350, 270, 21
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

118 επιτροπή +Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12– στοιχείο β

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – σημείο 4

381 ECR -

264 PPE AN + 321, 303, 15

284 ID -

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – στοιχείο γ 

– σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 2 – 

σημείο 3 – στοιχείο γ
382 ECR -

220 The Left -

120 επιτροπή AN + 448, 183, 9

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12– στοιχείο 

γ– εδάφιο ii
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 2 – 

σημείο 3 – στοιχείο δ
383 ECR AN - 168, 460, 14

Άρθρο 1 – 
παράγραφος 1 – 
στοιχείο  12 – 

στοιχείο γ – σημείο ii
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 2 – 

σημείο 3 – μετά το 
στοιχείο δ

384 ECR -

Άρθρο 1 – 
παράγραφος 1 – 
στοιχείο  12 – 

στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 2 – 

σημείο 4

385Δ ECR -

258 PPE, S&D, 
Renew

VE + 399, 233, 9Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – μετά το 

σημείο δ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 5

121 επιτροπή χ.ψ. ↓

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – μετά το 

στοιχείο δ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 5 α

285 ID -

221Δ The Left AN - 143, 488, 8Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
σημείο 12, στοιχείο ε)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α, 

παράγραφος 6

287 Verts/ALE AN - 211, 421, 7
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

122 επιτροπή

2/ΟΚ - 288, 345, 6

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12– στοιχείο ζ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 8 – 

σημείο 1
321 βουλευτές ↓

124 επιτροπή +

ψ.τμ.

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12– στοιχείο ζ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 8 – 

σημείο 3

237 επιτροπή

6 ↓

222 The Left AN - 133, 505, 3

246 Renew -

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
στοιχείο  12, στοιχείο 

ζ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α, 
παράγραφος 8, μετά 

το σημείο 3
322 βουλευτές ΗΨ - 277, 344, 14

386 ECR -Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12– στοιχείο ζ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 8 – 

σημείο 4

127 επιτροπή +

129 επιτροπή +

238-
239

επιτροπή ↓

ψ.τμ.

1 +

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12– στοιχείο ζ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 8 – 

σημείο 6 και μετά το 
σημείο 6 130 επιτροπή

2 -

ψ.τμ.

1 +

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12– στοιχείο ζ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 8 – 

131 επιτροπή

2/ΟΚ + 501, 119, 21
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 ↓

σημείο 7 240 επιτροπή

2 ↓

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
μετά το σημείο 12
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 β

223
224Δ
225Δ

The Left ΟΚ - 128, 504, 9

ψ.τμ.

1 +

2/ΟΚ + 363, 274, 2

135 επιτροπή

3/ΟΚ + 497, 132, 11

ψ.τμ.

1 ↓

323 βουλευτές

2/ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1 -

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 14 – στοιχείο 

α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 δ – 
παράγραφος 1 – μετά 

το σημείο 1

226/αν
αθ.

The Left

2 ↓

324 βουλευτές -

ψ.τμ.

1 +

136 επιτροπή

2/ΟΚ - 279, 347, 9

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 14 – στοιχείο 

α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 δ – 
παράγραφος 1 – 

σημείο 2

387 ECR -

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 14 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 δ – 

παράγραφος 2 – 
σημείο  2

241 επιτροπή -

388 ECR -Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 14 – μετά το 

στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 δ – 
παράγραφος 6

145 επιτροπή +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

266 PPE ΗΨ - 260, 364, 19Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 15 – μετά το 

στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 12, 
παράγραφος 1

147 επιτροπή +

149ΑΤ1 επιτροπή +

ψ.τμ.

1 +

259 PPE, Renew, 
S&D

2 -

334 βουλευτές ↓

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 15 – στοιχείο γ

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 12 – 

παράγραφος 3 – μετά 
το σημείο 1

149ΑΤ2 επιτροπή ↓

267 PPE -Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
μετά το σημείο 19
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 19 – 
παράγραφος 2

158 επιτροπή +

Άρθρο 1 – εδάφιο 1– 
μετά το σημείο 19, 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ, 

Άρθρο 27

390 ECR -

389 ECR ΟΚ - 157, 473, 14

160 επιτροπή +

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 223, 408, 12

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
μετά το σημείο 19
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 29
288 Verts/ALE

2/ΟΚ ↓

248 S&D ΟΚ + 323, 305, 14

325 βουλευτές ΟΚ - 180, 440, 19

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
μετά το σημείο 19
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
μετά το άρθρο 29

326 βουλευτές ΟΚ - 161, 456, 18

286Δ=
391Δ=

ID
ECR

ΟΚ - 197, 419, 19

327 βουλευτές ΟΚ - 209, 406, 22

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 21

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Κεφάλαιο IV α

164 επιτροπή +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο  1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 22, Οδηγία 

2003/87/ΕΚ, 
Παραρτήματα

392 ECR -

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – 
σημείο  1 – στοιχείο 

α, Απόφαση (ΕΕ) 
2015/1814, Άρθρο 1 – 

παράγραφος 4

393 ECR -

227 The Left -

192 επιτροπή +

328 βουλευτές -

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – 
σημείο  1 – στοιχείο γ, 

Απόφαση (ΕΕ) 
2015/1814, Άρθρο 1 – 

παράγραφος 5

394 ECR -

395S ECR -Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – 
στοιχείο  1 – στοιχείο 

γ, Απόφαση (ΕΕ) 
2015/1814, Άρθρο 1 – 

παράγραφος 5 α

228 The Left -

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – 
στοιχείο  1 – μετά το 
στοιχείο ε, Απόφαση 

(ΕΕ) 2015/1814, 
Άρθρο 1 – 

παράγραφος 6

229 The Left -

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – 
στοιχείο  1 – στοιχείο 

γ, Απόφαση (ΕΕ) 
2015/1814, Άρθρο 1 – 

παράγραφος 7

396 ECR -

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – 
στοιχείο  2, Απόφαση 

(ΕΕ) 2015/1814, 
Άρθρο 1 α

397Δ ECR -

197 επιτροπή +Άρθρο 3 – πριν από το 
σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) 
2015/757
Άρθρο 2 – 

παράγραφος 1

329 βουλευτές ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο 3 – σημείο 1 – 
στοιχείο  1 – μετά το 
στοιχείο θ, Απόφαση 

(ΕΕ) 2015/757, Άρθρο 
3 – εδάφιο 1 – 

στοιχείο β

330 βουλευτές -

Άρθρο 3 - 
παράγραφος 1 - μετά 

το σημείο 1,
Κανονισμός (ΕΕ) 

2015/757)
Άρθρο 3 – 

παράγραφος 1 – 
στοιχείο β

405 PPE, S&D +

333 βουλευτές -Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – 
σημείο  3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2015/757
Άρθρο 3 – 

παράγραφος 1, 
στοιχείο  3

201 επιτροπή +

Μετά το άρθρο 3 289 Verts/ALE ΟΚ - 130, 489, 23

331 βουλευτές -Άρθρο 4, μετά την § 1

206 επιτροπή +

211 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 425, 211, 7

2/ΟΚ + 365, 263, 5

3/ΟΚ - 306, 320, 6

4/ΟΚ - 286, 346, 9

5/ΟΚ - 248, 356, 31

255/αν
αθ.

βουλευτές

6/ΟΚ + 436, 190, 3

Παράρτημα I – εδάφιο 
1 – στοιχείο γ - σημείο 

vii - πίνακας
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Παράρτημα I – 
πίνακας

332=
401=

βουλευτές
ECR

↓

398S ECR -Παράρτημα I – σημείο  
2,

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παραρτήματα III, III α 

και III β

212 επιτροπή +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Παράρτημα I – σημείο  
3 – στοιχείο γ,

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα IV – μέρος 

Γ;

399Δ ECR -

Παράρτημα I – σημείο 
4, Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος 

Γ;

400Δ ECR -

ψ.τμ.

1 +

2/ΗΨ - 283, 330, 26

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 4

260 PPE

3/ΗΨ - 277, 357, 5

215 The Left -Αιτιολογική σκέψη 7

12 επιτροπή +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 7

216 The Left -

335 ECR -Αιτιολογική σκέψη 8

13 επιτροπή +

22 επιτροπή χ.ψ. +Αιτιολογική σκέψη 15

290 βουλευτές -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 16

291 βουλευτές -

25 επιτροπή +Αιτιολογική σκέψη 17

336 ECR ↓

292 βουλευτές -

293 βουλευτές -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 17

294 βουλευτές -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 23

254 βουλευτές -

242 PPE, Renew AN - 238, 384, 21

ψ.τμ.

Αιτιολογική σκέψη 26

38 επιτροπή

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

243 PPE, Renew ΟΚ - 224, 388, 25

295 βουλευτές ΟΚ - 150, 461, 28

Αιτιολογική σκέψη 27

39 επιτροπή ΗΨ + 329, 301, 8

337 ECR ΟΚ - 110, 477, 51

256 PPE, S&D, 
Renew

+

ψ.τμ.

1 ↓

2 ↓

40 επιτροπή

3 ↓

Αιτιολογική σκέψη 28

296 βουλευτές ↓

338Δ ECR ΗΨ - 164, 460, 16

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 409, 226, 8

2/ΟΚ + 446, 186, 9

45 επιτροπή

3/ΟΚ + 415, 214, 3

Αιτιολογική σκέψη 29

230=
269=

επιτροπή
ID

ΗΨ + 333, 291, 13

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 322, 302, 19

2/ΟΚ + 322, 300, 18

231=
339=

επιτροπή
ECR

3/ΟΚ + 323, 305, 11

249 S&D, Renew ΟΚ ↓

Αιτιολογική σκέψη 30

46 επιτροπή ↓

ψ.τμ.

1 +

48 επιτροπή

2 +

Αιτιολογική σκέψη 31

340 ECR ΟΚ ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

52 επιτροπή

2/ΟΚ - 291, 340, 9

297 βουλευτές ↓

Αιτιολογική σκέψη 33

232 επιτροπή ↓

298 βουλευτές -

56 επιτροπή ΟΚ + 478, 152, 14

Αιτιολογική σκέψη 38

341 ECR -

Αιτιολογική σκέψη 43 342Δ ECR ΟΚ - 170, 455, 11

343Δ ECR -Αιτιολογική σκέψη 44

65 επιτροπή +

Αιτιολογική σκέψη 45 344S ECR -

345Δ ECR -Αιτιολογική σκέψη 46

66 επιτροπή +

346Δ ECR -Αιτιολογική σκέψη 47

67 επιτροπή +

347Δ ECR -Αιτιολογική σκέψη 48

68 επιτροπή +

Αιτιολογική σκέψη 49 348Δ ECR -

349Δ ECR -Αιτιολογική σκέψη 50

69 επιτροπή +

Αιτιολογική σκέψη 51 350Δ ECR -

351Δ ECR -Αιτιολογική σκέψη 52

70 επιτροπή +

Αιτιολογική σκέψη 53 352Δ ECR -

353Δ ECR -Αιτιολογική σκέψη 54

73 επιτροπή +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

354Δ ECR -Αιτιολογική σκέψη 55

74 επιτροπή +

Αιτιολογική σκέψη 56 355Δ ECR -

Αιτιολογική σκέψη 57 356Δ ECR -

Αιτιολογική σκέψη 58 357Δ ECR -

Αιτιολογική σκέψη 59 358Δ ECR -

Αιτιολογική σκέψη 60 359Δ ECR -

360 ECR -Αιτιολογική σκέψη 62

78 επιτροπή +

Αιτιολογική σκέψη 63 361Δ ECR -

Αιτιολογική σκέψη 65 362 ECR -

Αιτιολογική σκέψη 66 363Δ ECR -

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ - 265, 340, 34

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
S&D: τροπολογίες 231, 234, 243, 244, 253, 255, 263, 295, 316, 325, 326, 380, 389
Verts/ALE: τροπολογίες 101, 117, 231, 234, 244, 248, 261, 264, 287, 288, 289, 389
ID: τροπολογίες 90, 92, 100 (2ο μέρος), 102, 120, 209, 268, 271, 272, 278, 279, 286, 

327
The Left τροπολογίες 17, 45 (1ο, 2ο και 3ο μέρος), 55 (1ο και 2ο μέρος), 105, 115, 218, 

221, 222, 223, 224, 225, 242, 243, 244, 249, 253
PPE: τροπολογίες 101, 117, 217, 218, 219, 221, 234, 244, 253, 286, 287, 316, 327
ECR: τροπολογίες 52 (2ο μέρος), 56, 101, 104 (2ο μέρος), 115 (2ο και 3ο μέρος), 122 

(2ο μέρος), 131 (2ο μέρος), 135 (2ο και 3ο μέρος, 136 (2ο μέρος), 162 (2ο μέρος), 
244, 245, 323 (2ο μέρος), 337, 340, 342, 375, 383, 389, 391

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
Verts/ALE: τροπολογίες 147, 158, 206
ID: τροπολογίες 16, 19, 46, 56, 117, 136
The Left τροπολογίες 18, 49, 63, 79, 121, 147, 153, 155, 158, 160
PPE: τροπολογίες 98, 102, 209
ECR τροπολογίες 19, 21, 22, 28, 29, 30, 45, 57, 60, 79, 80, 81, 89, 92, 94, 109, 111, 

120, 121, 125, 137, 143, 144, 145, 150, 156, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 
199, 201, 206, 207, 208, 211
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Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
S&D:
τροπολογία 259
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που βρίσκεται σε εξόχως απόκεντρη 

περιοχή"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Verts/ALE:
τροπολογία 148
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Εάν η αξιολόγηση είναι αρνητική,"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 226/αναθ.
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "πρωτίστως"
2ο μέρος η λέξη αυτή

τροπολογία 231
1ο μέρος "Ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM/ΜΣΠΑ), ο οποίος 

θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) […./..] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου51, έχει στόχο να προσφέρει σταδιακά μια εναλλακτική της δωρεάν 
κατανομής δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διαρροής άνθρακα 
χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Στον βαθμό που οι 
τομείς και υποτομείς καλύπτονται από το εν λόγω μέτρο, δεν θα πρέπει να 
λαμβάνουν δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων. Ωστόσο, χρειάζεται μια μεταβατική 
σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς, εισαγωγείς και εμπόρους η δυνατότητα να προσαρμοστούν στο νέο 
καθεστώς. Η μείωση της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων θα πρέπει να 
υλοποιηθεί με εφαρμογή συντελεστή στη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για τους 
τομείς που εμπίπτουν στον CBAM, κατά τη σταδιακή εισαγωγή του CBAM. Το εν 
λόγω ποσοστό (συντελεστής ΜΣΠΑ) θα πρέπει να ισούται με 100 % κατά τη 
μεταβατική περίοδο μεταξύ της έναρξης ισχύος του [κανονισμού ΜΣΠΑ] και έως 
το τέλος του 2027 και να εξαρτάται από την εφαρμογή επιχειρησιακής φάσης 
σύμφωνα με το Άρθρο  36 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Κανονισμός ΜΣΠΑ], ενώ θα πρέπει να μειώνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
ετησίως από το 2028 έως το 2030 και στη συνέχεια να μειώνεται κατά 17,5 
ποσοστιαίες μονάδες ετησίως έως ότου φτάσει στο 0 %, έτσι ώστε η δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων να έχει εξαλειφθεί μέχρι το 2034. "

2ο μέρος "Προκειμένου να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της Ένωσης, 
η μεταβατική σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στο μερίδιο της εγχώριας παραγωγής που προορίζεται για εξαγωγή 
σε τρίτες χώρες χωρίς συστήματα εμπορίας εκπομπών ή παρόμοιες ρυθμίσεις."

3ο μέρος "Έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) .../... [Κανονισμός ΜΣΠΑ] η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον δυνητικό 
αντίκτυπο του συντελεστή ΜΣΠΑ στις εισαγωγές και να υποβάλει κάθε 
κατάλληλη και σύμφωνη με τον ΠΟΕ νομοθεσία και μέτρα που εξισώνουν το 
κόστος του CO2 με διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης των εν λόγω τρίτων 
χωρών. Οι σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως για τους τομείς και 
υποτομείς που καλύπτονται από τον CBAM. Η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων που 
δεν θα παρέχεται πλέον στους τομείς CBAM με βάση αυτόν τον υπολογισμό 
(ζήτηση CBAM) πρέπει να τεθεί σε πλειστηριασμό και τα έσοδα να περιέλθουν στο 
Ταμείο Καινοτομίας, για υποστήριξη της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, δέσμευσης και χρήσης διοξειδίου του άνθρακα (CCU), 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς (CCS), ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης της ενέργειας, 
κατά τρόπο που να συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε έργα στους τομείς CBAM. Για να τηρηθεί η 
αναλογία της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων που διατίθενται στους τομείς 
εκτός CBAM, το τελικό ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί από τη δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων και να τεθεί σε πλειστηριασμό θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει της 
αναλογίας που αντιπροσωπεύει η ζήτηση CBAM σε σχέση με τις ανάγκες δωρεάν 
κατανομής δικαιωμάτων όλων των τομέων που λαμβάνουν δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων."
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τροπολογία 235
1ο μέρος "Έως το τέλος του 2029, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λεπτομερή εκτίμηση αντικτύπου, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [Κανονισμός CBAM, Άρθρο  30 νέα παράγραφος 2α)] της 
αποτελεσματικότητας του ΜΣΠΑ στην αντιμετώπιση του κινδύνου διαρροής 
άνθρακα στην αγορά της Ένωσης."

2ο μέρος "Όταν η αξιολόγηση καταδεικνύει ότι ο ΜΣΠΑ δεν παρέχει επαρκή προστασία από 
τη διαρροή άνθρακα, ο συντελεστής ΜΣΠΑ θα πρέπει να προσαρμόζεται 
προσωρινά έως ότου θεσπιστούν διορθωτικά μέτρα που διασφαλίζουν προστασία 
από τη διαρροή άνθρακα ισοδύναμη με εκείνη του συστήματος δωρεάν 
κατανομής που αντικαθιστά."

3ο μέρος "Κατά περίπτωση, η Επιτροπή συνοδεύει την εν λόγω αξιολόγηση με νομοθετική 
πρόταση."

τροπολογία 237
1ο μέρος "Το Ταμείο Καινοτομίας καλύπτει τους τομείς που απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙΙ, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η 
περιβαλλοντικά ασφαλής δέσμευση και αξιοποίηση άνθρακα (CCU) η οποία 
συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς και τα προϊόντα και τις διαδικασίες που υποκαθιστούν άλλα προϊόντα 
υψηλής έντασης άνθρακα που παράγονται στους τομείς που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι, και συμβάλλει στην τόνωση της ανάπτυξης και της λειτουργίας 
έργων που αποσκοπούν σε [περιβαλλοντικά ασφαλή] δέσμευση" και τις λέξεις 
"περιβαλλοντικά ασφαλή"

2ο μέρος "μεταφορά"
3ο μέρος "και αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς (CCS, συμπεριλαμβανομένων 

των BECCS και DACCS)" εκτός από τις λέξεις "CO2"
4ο μέρος "CO2" και "καθώς και σε καινοτόμες τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και αποθήκευσης ενέργειας. Το Ταμείο Καινοτομίας στηρίζει επίσης 
πρωτοποριακές καινοτόμες τεχνολογίες και υποδομές για την απαλλαγή του 
τομέα ναυτιλίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και του τομέα των 
αεροπορικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων έργων που αφορούν τις 
συνολικές κλιματολογικές επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών, και για την 
παραγωγή καυσίμων χαμηλών και μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών και 
τεχνολογιών στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, 
επιδιώκοντας παράλληλα συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως 
με ευρωπαϊκές συμπράξεις και, κατά περίπτωση, με άλλα ενωσιακά προγράμματα. 
Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί σε έργα σε τομείς που καλύπτονται από τον 
[κανονισμό ΜΣΠΑ], ιδίως στους εξαγωγικούς τομείς, για τη στήριξη της 
καινοτομίας σε τεχνολογίες χαμηλών και μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών, 
CCU, CCS,"

5ο μέρος "μεταφορά CO2"
6ο μέρος "ανανεώσιμη ενέργεια και αποθήκευση της ενέργειας, κατά τρόπο ο οποίος θα 

συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το Ταμείο 
Καινοτομίας στηρίζει επίσης την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό καινοτόμων 
τεχνολογιών, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες 
μείωσης των εκπομπών και συμβάλλουν στην απαλλαγή της οικονομίας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων."

τροπολογία 240
1ο μέρος "Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το Άρθρο  23 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας σχετικά με 
τους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας και των κριτηρίων επιλογής, σχετικά με τη συμμετοχή μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων καθώς και σχετικά με τους επιλέξιμους τομείς και τις τεχνολογικές 
απαιτήσεις για τα είδη στήριξης. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια δίκαιη και 
ισότιμη μετάβαση, τα κριτήρια επιλογής λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές διασφαλίσεις ως εργαλείο για την προοδευτική ενσωμάτωση της 
βιώσιμης ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 2030 για 
την ενέργεια και το κλίμα και τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050."

2ο μέρος "Σε περίπτωση στήριξης μέσω συμβάσεων επί διαφοράς για τον άνθρακα (CCD), 
οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις επιτρέπουν την υποβολή προσφορών που 
είναι τεχνολογικά ουδέτερες και ανταγωνιστικές ως προς τις τιμές."
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τροπολογία 260
1ο μέρος "Δεδομένου ότι η μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία πρέπει να συνδυαστεί με 

τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά η ενιαία αγορά με πρόσθετο κόστος 
για τις επιχειρήσεις ώστε να προσαρμοστούν σε ένα νέο ρυθμιστικό περιβάλλον."

2ο μέρος "Η Επιτροπή θα πρέπει, συνεπώς, να επικαλεστεί ένα ρυθμιστικό μορατόριουμ και 
να παράσχει ανάλυση ανά τομέα του σωρευτικού αποτελέσματος των 
υψηλότερων τιμών ενέργειας και πρώτων υλών, της νέας νομοθεσίας και των 
επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία."

3ο μέρος "Η ανάλυση αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί για την άμεση ελάφρυνση της 
επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις, καθυστερώντας τυχόν πράξεις που θα αύξαναν 
αδικαιολόγητα το κόστος για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη υπό πίεση. Η 
προορατική εφαρμογή της αρχής «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση» θα πρέπει 
να περιλαμβάνεται στην προπαρασκευαστική φάση κάθε νομοθετικής πράξης."

τροπολογία 262
1ο μέρος "Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για εισαγωγές 

υδρογόνου και τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για εισαγωγές υγροποιημένου 
φυσικού αερίου («ΥΦΑ») λαμβάνουν δωρεάν κατανομή που αντιστοιχεί στο 100 %. 
Έως την 1η Ιανουαρίου 2029, η Επιτροπή αξιολογεί εάν η σταδιακή κατάργηση 
των δωρεάν δικαιωμάτων για τα πλοία που χρησιμοποιούνται για τις εισαγωγές 
ΥΦΑ πρέπει να αναβληθεί μετά το 2030."

2ο μέρος "Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται στην προσέγγιση για τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές (ΒΔΤ) και σε αξιολόγηση της ασφάλειας τροφοδοσίας και της 
οικονομικής προσιτότητας της προμήθειας υδρογόνου και αερίου."

τροπολογία 288
1ο μέρος "Από [το έτος που έπεται της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], κανένα 

δικαίωμα δεν πωλείται σε τιμή χαμηλότερη από την ελάχιστη κατώτατη τιμή. 
Κανένα κράτος μέλος δεν επιτρέπει την παράδοση ή τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων στον κάτοχο του εν λόγω δικαιώματος όταν δεν τηρείται αυτή η 
ελάχιστη κατώτατη τιμή ανθρακούχων εκπομπών. Η ελάχιστη κατώτατη τιμή 
είναι 60 EUR/τόνο ισοδυνάμου CO2 το έτος που έπεται της έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας"

2ο μέρος "και αυξάνεται ετησίως κατά τον γραμμικό συντελεστή μείωσης που αναφέρεται 
στο Άρθρο  9 τρίτο εδάφιο."

ID:
τροπολογία 103
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "2%"
2ο μέρος η λέξη αυτή
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τροπολογία 114
1ο μέρος σύνολο του κεινένου εκτός από τη διαγραφή των λέξεων "εκτός από" και "και για 

την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αέρια"
2ο μέρος η διαγραφή των λέξεων "εκτός από" και "και για την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από αέρια" 

The Left
τροπολογία 45
1ο μέρος "Θα πρέπει να παρασχεθούν περαιτέρω κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου μέσω χρήσης οικονομικά αποδοτικών τεχνικών. Για τον 
σκοπό αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα ανταμοιβής/ποινής 
(bonus/malus) όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεριδίου δωρεάν κατανομής 
δικαιωμάτων."

2ο μέρος "Για εγκαταστάσεις των οποίων οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
υπερβαίνουν τις σχετικές τιμές αναφοράς, η ποσότητα δωρεάν κατανομής 
δικαιωμάτων εκπομπής από το 2026 και μετά θα πρέπει να διαφοροποιείται 
ανάλογα με την υλοποίηση δεόντως καθορισμένου σχεδίου για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές."

3ο μέρος "Αντιστρόφως, οι εγκαταστάσεις των οποίων οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου είναι χαμηλότερες από τις σχετικές τιμές αναφοράς, θα πρέπει να 
λαμβάνουν κίνητρο με τη μορφή πρόσθετης δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων."

τροπολογία 55
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως οι τεχνολογίες CCS και CCU" 

και "όπως αυτές που αφορούν τη δέσμευση άνθρακα."
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
τροπολογία 251
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από την παράγραφο 1α
2ο μέρος η παράγραφος 1α

ECR:
τροπολογία 2
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "του 1,5 °C "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 15
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και διάθεσης" (εμφανίζονται δύο 

φορές στο κείμενο)

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 16
1ο μέρος "Το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει να αποφεύγει, στο μέτρο του δυνατού, τις 

αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και τα μέτρα που προκαλούν στρεβλώσεις. 
Μακροπρόθεσμα, όλοι οι τομείς θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας εντός της Ένωσης έως το 2050 και το σύνολο των 
εκπομπών CO2 θα πρέπει να καλύπτεται από τα κατάλληλα μέσα πολιτικής της 
Ένωσης. Η συμπερίληψη των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων 
στο ΣΕΔΕ της ΕΕ θα συμβάλει στην κυκλική οικονομία μέσω της ενθάρρυνσης της 
ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της επισκευής προϊόντων, και 
παράλληλα θα συντείνει στην απαλλαγή του συνόλου της οικονομίας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές. Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες ανακύκλωσης και 
αναγέννησης καλύπτονται ήδη από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, η συμπερίληψη των 
εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων θα ενίσχυε τα κίνητρα για τη 
βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την ιεραρχία αποβλήτων. Θα 
συμπλήρωνε άλλα στοιχεία της ενωσιακής νομοθεσίας περί αποβλήτων. Επιπλέον, 
η ενσωμάτωση της αποτέφρωσης αποβλήτων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ θα δημιουργούσε 
ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των περιφερειών που έχουν ενσωματώσει την 
αποτέφρωση αστικών αποβλήτων στο πεδίο εφαρμογής, και με τον τρόπο αυτόν 
θα οδηγούσε στη μείωση του κινδύνου φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των 
περιφερειών."

2ο μέρος "Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η εκτροπή αποβλήτων από εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων προς χώρους υγειονομικής ταφής στην Ένωση, 
οι οποίοι προκαλούν εκπομπές μεθανίου, καθώς και να αποτραπούν οι εξαγωγές 
αποβλήτων σε τρίτες χώρες, με δυνητικά επικίνδυνες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, πριν από τη συμπερίληψη των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αστικών 
αποβλήτων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 
2026 θα πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση επιπτώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024, η οποία, κατά περίπτωση, θα πρέπει να συνοδεύεται από νομοθετική 
πρόταση για την πρόληψη της εν λόγω εκτροπής αποβλήτων και των εν λόγω 
εξαγωγών."

τροπολογία 38
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στον 1,5 °C"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 40
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εγκρίνουν εκ των προτέρων σχέδια 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από 
το ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους τους για το κλίμα και 
την ενέργεια, και να" και "2 %"

2ο μέρος "εγκρίνουν εκ των προτέρων σχέδια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από το ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους στόχους τους για το κλίμα και την ενέργεια, και να"

3ο μέρος "2 %"

τροπολογία 48
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "8"
2ο μέρος η λέξη αυτή

τροπολογία 53
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Τουλάχιστον το 12 % των 

δικαιωμάτων που διατίθενται στο Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα θα πρέπει 
επομένως να χρησιμοποιείται για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξάπλωση των 
βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ένωση, σύμφωνα με την αρχή της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 90
1ο μέρος "Τα άρθρα 3β έως 3στ εφαρμόζονται στην κατανομή και την εκχώρηση 

δικαιωμάτων για τις αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι. Τα άρθρα 3ζ έως 3ζεβ εφαρμόζονται στην κατανομή και την 
εκχώρηση δικαιωμάτων για τις δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι και οι οποίες εκτελούνται από πλοία ολικής 
χωρητικότητας άνω των 5 000."

2ο μέρος "Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα άρθρα 3ζ έως 3ζεβ εφαρμόζονται στην 
κατανομή και την εκχώρηση δικαιωμάτων για τις δραστηριότητες θαλάσσιων 
μεταφορών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι και οι οποίες εκτελούνται από 
πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 400. Έως την ημερομηνία αυτή, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι ίσοι οι όροι ανταγωνισμού για όλα τα πλοία 
και εάν αποφεύγονται πιθανές δυσμενείς συνέπειες ως προς τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου λόγω της πιθανής αντικατάστασης πλοίων ολικής 
χωρητικότητας άνω των 5 000 από περισσότερα πλοία ολικής χωρητικότητας 
κάτω από το εν λόγω όριο, ελλείψει μείωσης του ορίου. Η Επιτροπή συνοδεύει, 
κατά περίπτωση, την αξιολόγηση αυτή με νομοθετική πρόταση για την 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας."

3ο μέρος "Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή που 
αναφέρεται στο Άρθρο  3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119, αξιολογεί τον 
αντίκτυπο που έχουν στο παγκόσμιο κλίμα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
εκτός του CO2, του CH4 και του Ν2Ο και τα σωματίδια με δυναμικό 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, από πλοία που καταπλέουν σε λιμένες, βρίσκονται 
εντός λιμένων ή αποπλέουν από λιμένες οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία 
κράτους μέλους, και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση 
σχετικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των εν λόγω εκπομπών και 
σωματιδίων."

τροπολογία 103
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "2 %" και "Επιπλέον, ποσοστό 0,5 % 

της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων μεταξύ του ... [έτους μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας] και του 2030 διατίθεται στο 
Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα που θεσπίζεται δυνάμει του Άρθρου 10α 
παράγραφος 8."

2ο μέρος "2 %"
3ο μέρος "Επιπλέον, ποσοστό 0,5 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων μεταξύ του ... 

[έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας] και του 
2030 διατίθεται στο Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα που θεσπίζεται δυνάμει του 
Άρθρου 10α παράγραφος 8."

τροπολογία 116
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ώστε να διασφαλιστεί ότι η δωρεάν 

κατανομή για την παραγωγή ενός προϊόντος είναι ανεξάρτητη από την πρώτη 
ύλη ή από τον τύπο της διαδικασίας παραγωγής —στην περίπτωση που οι 
διαδικασίες παραγωγής έχουν τον ίδιο σκοπό—, λαμβάνει υπόψη το δυναμικό 
κυκλικής χρήσης των υλικών, ή εξασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις με εν μέρει ή 
πλήρως απανθρακοποιημένες διαδικασίες παραγωγής προϊόντων με παρόμοια ή 
ισότιμα χαρακτηριστικά με συμβατικές εγκαταστάσεις στο σύστημα δεικτών 
αναφοράς δεν αποκλείονται από το σύστημα δεικτών αναφοράς ούτε 
εμποδίζονται να συμμετάσχουν σε αυτό."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 130
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ιδίως για ποσότητα δικαιωμάτων ίση 

με την ποσότητα που μεταφέρεται στο Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα σύμφωνα 
με το Άρθρο  10 παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο [συμπληρωματική μεταφορά του 
ΠΔΠ],"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 131
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Κατά την υλοποίηση του Ταμείου 

Επενδύσεων για το Κλίμα, η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 ώστε να διασφαλιστεί η 
προστασία των κονδυλίων όσον αφορά μέτρα και επενδύσεις που υποστηρίζονται 
από το Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα, σε περίπτωση μη τήρησης του κράτους 
δικαίου στα κράτη μέλη."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 135
1ο μέρος "Η στήριξη από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού χορηγείται μόνο σε κράτη μέλη που 

έχουν θεσπίσει νομικά δεσμευτικούς στόχους για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050, καθώς και μέτρα για τη σταδιακή 
κατάργηση όλων των ορυκτών καυσίμων εντός χρονικού πλαισίου που συνάδει με 
τους στόχους που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119." εκτός από τις 
λέξεις "δεσμευτικούς στόχους για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 
αργότερο έως το 2050, καθώς και "

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
3ο μέρος "Επιπλέον, δεν παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού για 

τη στήριξη επενδύσεων που προτείνονται από δικαιούχο κράτος μέλος για το 
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο  6 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 ή για το οποίο το Συμβούλιο έχει εκδώσει 
εκτελεστική απόφαση σχετικά με κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το εν λόγω 
Άρθρο ."

τροπολογία 151
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και διάθεσης όπως αναφέρεται στο 

πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου."
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 154
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένων της διάθεσης 

και της αποτέφρωσης των αποβλήτων,"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 162
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης για τα αέρια του θερμοκηπίου για την περίοδο 2030-2050, όπως 
αναφέρεται στο Άρθρο  4 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 247
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που ανήκει στο 10 % των 

εγκαταστάσεων με τις καλύτερες επιδόσεις, όπως ορίζεται στο Άρθρο  10α της 
εν λόγω οδηγίας"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 323
1ο μέρος "Συγκροτείται για την περίοδο από το 2021 έως το 2030 ταμείο για τη στήριξη 

των επενδύσεων που προτείνουν τα δικαιούχα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης 
της χρηματοδότησης επενδυτικών έργων μικρής κλίμακας, για τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης (στο εξής: Ταμείο Εκσυγχρονισμού). Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού 
χρηματοδοτείται μέσω του πλειστηριασμού δικαιωμάτων όπως ορίζεται στο 
Άρθρο  10, για τα δικαιούχα κράτη μέλη που ορίζονται στο εν λόγω Άρθρο . Η 
στήριξη από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού χορηγείται σε κράτη μέλη που έχουν 
θεσπίσει πολιτικές για το κλίμα που είναι συμβατές με τον συλλογικό στόχο για 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 το αργότερο, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου."

2ο μέρος "Επιπλέον, δεν παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού για 
τη στήριξη επενδύσεων που προτείνονται από δικαιούχο κράτος μέλος για το 
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο  6 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 ή για το οποίο το Συμβούλιο έχει εκδώσει 
εκτελεστική απόφαση σχετικά με κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το εν λόγω 
Άρθρο ."

The Left, ECR:
τροπολογία 17
1ο μέρος "Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 

δεσμεύονται και μεταφέρονται για χρήση μέσω διαδικασιών δέσμευσης και 
χρήσης άνθρακα («CCU»), οι οποίες δεν είναι μόνιμα δεσμευμένες σε ένα προϊόν 
με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εισέρχονται στην ατμόσφαιρα υπό κανονική χρήση 
και διάθεση. Δεδομένου ότι δεν καλύπτονται όλα τα στάδια της διαδικασίας, 
ιδίως οι εκπομπές από τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων, από την 
τιμολόγηση άνθρακα, η εξάρτηση από τη συνεκτίμηση των εκπομπών στο σημείο 
απελευθέρωσης στην ατμόσφαιρα θα είχε ως αποτέλεσμα την υποεκτίμησή τους." 
εκςτό από τις λέξεις "και διάθεση" και "ιδίως οι εκπομπές από τις εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης αποβλήτων"

2ο μέρος "και διάθεση"
3ο μέρος "ιδίως οι εκπομπές από τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων"
4ο μέρος "Προκειμένου να ρυθμιστεί η δέσμευση του άνθρακα κατά τρόπο που να μειώνει 

τις καθαρές εκπομπές και να διασφαλίζει ότι όλες οι εκπομπές λαμβάνονται 
υπόψη και αποφεύγεται η διπλή μέτρηση, δημιουργώντας παράλληλα οικονομικά 
κίνητρα, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον τρόπο υπολογισμού των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θεωρείται ότι έχουν δεσμευτεί και 
χρησιμοποιηθεί για να καταστούν μονίμως δεσμευμένες με χημικό τρόπο σε 
κάποιο προϊόν βάσει αξιολόγησης του κύκλου ζωής του προϊόντος, για 
παράδειγμα όταν αυτές χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή 
όταν η εν λόγω αναλογική μείωση συμβάλλει σε καινοτόμες εθνικές πολιτικές 
εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους για τη 
διασφάλιση και την παροχή κινήτρων για συνεργασία μεταξύ τομέων, και θα 
πρέπει, κατά περίπτωση, να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη συμπερίληψη 
διαφανούς, συγκρίσιμης και αξιόπιστης μεθοδολογίας."

τροπολογία 52
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Το Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα 

δεν θα πρέπει να στηρίζει δραστηριότητες που σχετίζονται με την πυρηνική 
ενέργεια."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 103cp1
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "2 %"
2ο μέρος "2 %"
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τροπολογία 115
1ο μέρος "Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την υποχρέωση 

διενέργειας ενεργειακού ελέγχου ή υλοποίησης πιστοποιημένου συστήματος 
διαχείρισης ενέργειας δυνάμει του Άρθρο υ 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*) [η παραπομπή 
στο Άρθρο  να επικαιροποιηθεί με την αναθεωρημένη οδηγία], η δωρεάν 
κατανομή χορηγείται πλήρως μόνον εάν υλοποιηθούν οι συστάσεις της έκθεσης 
ελέγχου ή του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας, στον βαθμό 
που ο χρόνος απόσβεσης για τις σχετικές επενδύσεις δεν υπερβαίνει τα οκτώ έτη 
και το κόστος των εν λόγω επενδύσεων είναι ανάλογο. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
ποσότητα της δωρεάν κατανομής μειώνεται σύμφωνα με το ένατο και το δέκατο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η ποσότητα δωρεάν κατανομής δεν μειώνεται 
αν ο διαχειριστής αποδείξει ότι έχει εφαρμόσει άλλα μέτρα που οδηγούν σε 
μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμες με εκείνες που συνιστά η 
έκθεση ελέγχου για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Τα μέτρα που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου προσαρμόζονται αναλόγως."

2ο μέρος "Επιπλέον των απαιτήσεων που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, έως την 1η Ιουλίου 2025, οι διαχειριστές σε τομείς ή υποτομείς που 
είναι επιλέξιμοι για δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 10α 
και 10β καταρτίζουν σχέδιο απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές για 
καθεμία από τις εγκαταστάσεις τους και για τις δραστηριότητές της που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Το εν λόγω σχέδιο συνάδει με τον στόχο 
για κλιματική ουδετερότητα που ορίζεται στο Άρθρο  2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119 και όποιους συναφείς τομεακούς χάρτες πορείας 
καταρτίζονται σύμφωνα με το Άρθρο  10 του εν λόγω κανονισμού και ορίζουν: … 
Όταν δεν πληρούνται ούτε οι απαιτήσεις του τρίτου εδαφίου ούτε του τέταρτου 
εδαφίου, τα ποσοστά που προβλέπονται στο ένατο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) 
διπλασιάζονται."

3ο μέρος "Μια πρόσθετη δωρεάν κατανομή 10 % της ισχύουσας τιμής αναφοράς διατίθεται 
σε εγκαταστάσεις των οποίων τα επίπεδα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 
υπολείπονται του μέσου όρου του 10 % των πλέον αποδοτικών εγκαταστάσεων σε 
έναν τομέα ή υποτομέα στην Ένωση για τους σχετικούς δείκτες αναφοράς 
προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα δικαιώματα σύμφωνα με 
το δωδέκατο εδάφιο. Για τους σκοπούς της πρόσθετης δωρεάν κατανομής που 
αναφέρεται στο ενδέκατο εδάφιο, χρησιμοποιούνται τυχόν δικαιώματα που δεν 
κατανέμονται λόγω μείωσης της δωρεάν κατανομής σύμφωνα με το ένατο και το 
δέκατο εδάφιο."

Renew, PPE, ECR:
τροπολογία 52
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Το Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα 

δεν θα πρέπει να στηρίζει δραστηριότητες που σχετίζονται με την πυρηνική 
ενέργεια."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 104
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων 

και των τεχνολογιών που έχουν σχέση με την πυρηνική ενέργεια"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 122
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Το Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα 

δεν στηρίζει δραστηριότητες που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια."
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 136
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που σχετίζονται με την πυρηνική 

ενέργεια ή σε δραστηριότητες "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID, PPE:
τροπολογία 100
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από την παράγραφο 1α
2ο μέρος η παράγραφος 1α

S&D, Verts/ALE:
τροπολογία 244
1ο μέρος "Το [έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποίησης], η ποσότητα 

δικαιωμάτων σε επίπεδο Ένωσης μειώνεται κατά 70 εκατομμύρια δικαιώματα. Το 
2026, η ποσότητα δικαιωμάτων σε επίπεδο Ένωσης μειώνεται κατά 50 
εκατομμύρια δικαιώματα." εκτός από τις λέξεις "70 εκατομμύρια δικαιώματα. Το 
2026, η ποσότητα δικαιωμάτων σε επίπεδο Ένωσης μειώνεται κατά 50"

2ο μέρος "70 εκατομμύρια δικαιώματα. Το 2026, η ποσότητα δικαιωμάτων σε επίπεδο 
Ένωσης μειώνεται κατά 50"

3ο μέρος "Το [έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποίησης], η"
4ο μέρος "ποσότητα δικαιωμάτων σε επίπεδο Ένωσης αυξάνεται κατά [αριθμός 

δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στο πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ στις 
δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών όπως ορίζεται στο Άρθρο  3ζ] 
εκατομμύρια δικαιώματα για τις θαλάσσιες μεταφορές."

5ο μέρος "Από το 2024, ο γραμμικός συντελεστής είναι 4,4% έως το τέλος του 2025. Από 
το 2026, ο γραμμικός συντελεστής είναι 4,5%. Η Επιτροπή δημοσιεύει την 
ποσότητα δικαιωμάτων σε επίπεδο Ένωσης εντός 3 μηνών από την/τις [να 
προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης]."

τροπολογία 255/αναθ.
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τα α), β), γ), δ), ε)
2ο μέρος το σημείο α)
3ο μέρος το σημείο β)
4ο μέρος το σημείο γ)
5ο μέρος το σημείο δ)
6ο μέρος το σημείο ε)

Διάφορα
Οι τροπολογίες 300, 301 και 377 αποσύρθηκαν.
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5. Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα ***I

Έκθεση: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Πρόταση απόρριψης 
της πρότασης της 

Επιτροπής

165 ID ΟΚ - 91, 512, 27

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
ψηφοφορία εν συνόλω

1-13
16-27
29-39
42-53

56
58-62
64-82
84-98
103-
124
126, 
127,
129
133-
136
138-
139
141,
144-
145
147-
155

επιτροπή +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 483, 142, 13

14 επιτροπή

2/ΟΚ + 471, 91, 71

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 580, 45, 14

15 επιτροπή

2/ΟΚ + 326, 236, 67

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 576, 48, 13

2/ΟΚ + 421, 177, 21

28 επιτροπή

3/ΟΚ + 332, 267, 34

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
ψηφοφορία εν συνόλω

40 επιτροπή ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1/ΟΚ + 466, 162, 9

2/ΟΚ + 503, 98, 23

3/ΟΚ + 370, 232, 4

41 επιτροπή χ.ψ. +

54 επιτροπή ΟΚ + 538, 84, 19

ψ.τμ.

1 +

55 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

57 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

63 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

83 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 488, 135, 13

99 επιτροπή

2/ΟΚ + 455, 148, 22

100 επιτροπή ΟΚ + 458, 130, 49

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 480, 64, 86

101 επιτροπή

2/ΟΚ + 460, 72, 101

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 548, 83, 10

102 επιτροπή

2/ΟΚ + 461, 99, 74

125 επιτροπή ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1/ΟΚ + 598, 31, 12

2/ΟΚ + 483, 142, 9

128 επιτροπή ΟΚ + 401, 211, 24

ψ.τμ.

1 +

2 +

130 επιτροπή

3 +

131 επιτροπή ΟΚ + 499, 131, 10

132 επιτροπή ΟΚ + 490, 127, 5

ψ.τμ.

1 +

137 επιτροπή

2 +

140 επιτροπή ΟΚ + 515, 107, 14

ψ.τμ.

1 +

142 επιτροπή

2 +

143 επιτροπή ΟΚ + 498, 114, 29

146 επιτροπή χ.ψ. +

166, 
167, 
168

PPE ΟΚ - 312, 318, 11Επιλεξιμότητα των 
ΜΜΕ

170 S&D ΟΚ ↓

Εξαίρεση των μέτρων 
που εξαιρούνται από 

το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης

161, 
162

Verts/ALE ΟΚ - 283, 348, 10

Άρθρο 5, μετά την 
παράγραφο 3

163 Verts/ALE ΟΚ - 292, 345, 1

Μετά το άρθρο 23 164 Verts/ALE ΟΚ - 259, 359, 24

158Δ The Left ΟΚ - 40, 484, 114Παράρτημα I

156 επιτροπή +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

159Δ The Left ΟΚ - 35, 491, 112Παράρτημα II

157 επιτροπή +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 11

160 Verts/ALE ΟΚ - 279, 288, 69

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 15

169 The Left ΟΚ - 273, 345, 23

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
ECR: τροπολογίες 28 (1o, 2o και 3ο μέρος), 54, 128, 131, 132, 140, 143
ID: τροπολογία 165
PPE: τροπολογίες 14, 40, 99, 100, 128, 165, 166
Verts/ALE: τροπολογίες 160, 161-162, 163, 164, 166,167, 168,170
The Left: τροπολογίες 14 (1ο και 2ο μέρος), 15 (1ο και 2ο μέρος), 28, 125 (1ο και 2ο 

μέρος), 99, 100, 101, 102, 158, 159, 169

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
S&D: τροπολογίες 41, 128, 146

Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
ECR:
τροπολογία 55
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σταδιακή κατάργηση των 

αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 63
1ο μέρος "τη χρηματοδότηση μέτρων και επενδύσεων για την αύξηση της υιοθέτησης της 

κινητικότητας και των μεταφορών, μεταξύ άλλων με την καθοδήγηση μέτρων και 
επενδύσεων "

2ο μέρος "προς τη στροφή από την ιδιωτική κινητικότητα στη δημόσια, κοινή και ενεργό 
κινητικότητα, σύμφωνα με το Άρθρο  6."

τροπολογία 130
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες που 

κατοχυρώνονται στο Άρθρο  2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου." και "αφορά την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε περιπτώσεις παραβίασης των αρχών του 
κράτους δικαίου"

2ο μέρος "σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες που κατοχυρώνονται στο Άρθρο  2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου."

3ο μέρος "αφορά την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περιπτώσεις 
παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου"
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τροπολογία 142
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τη μείωση των εκπομπών που 

επιτυγχάνεται και "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

S&D:
τροπολογία 40
1ο μέρος "Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Ταμείου καθορίζεται βάσει εκτίμησης του 

εκτιμώμενου ποσού που προκύπτει από τη διάθεση στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης του 25 % των αναμενόμενων εσόδων που συνδέονται με τις εμπορικές 
οδικές μεταφορές, τα εμπορικά κτίρια και άλλα καύσιμα που καλύπτονται από το 
κεφάλαιο IVα [οδηγία για το ΣΕΔΕ] κατά την πρώτη περίοδο. Το ποσό αυτό θα 
πρέπει να συμπληρώνεται από τα έσοδα από τα 150 εκατομμύρια δικαιώματα που 
τίθενται σε πλειστηριασμό σύμφωνα με το Άρθρο  30δ παράγραφος 3 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ. Με εικαζόμενη τιμή ανθρακούχων εκπομπών ύψους 35 EUR ανά τόνο, 
θα υπάρχουν διαθέσιμα επιπλέον 5,25 δισεκατομμύρια EUR κατά τη διάρκεια της 
τριετούς περιόδου. Μαζί με το χρηματοδοτικό κονδύλιο, το ποσό αυτό θα ανέλθει 
σε 16,39 δισεκατομμύρια EUR για την εν λόγω περίοδο. Θα απαιτηθεί πρόταση 
της Επιτροπής για τον καθορισμό του ποσού για το Κοινωνικό Ταμείο για το 
Κλίμα για τη δεύτερη περίοδο 2028-2032, υπό το φως των επόμενων 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ και τυχόν συμπερίληψης των τομέων των 
ιδιωτικών κτιρίων και των ιδιωτικών οδικών μεταφορών στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ έως την 1η Ιανουαρίου 2029 σύμφωνα με το Άρθρο  [XX] 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Κατά συνέπεια, το Ταμείο θα μπορούσε να ανέλθει σε 72 
δισεκατομμύρια EUR για τη συνολική περίοδο [ημερομηνία έναρξης ισχύος] έως 
το 2032. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν τα έσοδα αυτά στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης ως ιδίους πόρους."

2ο μέρος "Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τα ίδια σημαντικό μέρος του 
συνολικού κόστους των σχεδίων τους, το οποίο αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 60 % 
για προσωρινή άμεση εισοδηματική στήριξη και τουλάχιστον 50 % για 
στοχευμένα διαρθρωτικά μέτρα και επενδύσεις. Κατά παρέκκλιση, το μερίδιο 
εθνικής συγχρηματοδότησης για στοχευμένα διαρθρωτικά μέτρα και επενδύσεις 
θα πρέπει να μπορεί να περιορίζεται στο 40 % για τα κράτη μέλη που είναι 
επιλέξιμα για συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. 
Για τον σκοπό αυτό, καθώς και προκειμένου οι επενδύσεις και τα μέτρα να 
επισπεύσουν και να αμβλύνουν την απαιτούμενη μετάβαση για τους πολίτες που 
επηρεάζονται αρνητικά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για τον 
σκοπό αυτό πρώτα τα αναμενόμενα έσοδά τους από την εμπορία δικαιωμάτων 
εκπομπών για τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
Η χρηματοδότηση του Ταμείου δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος άλλων 
προγραμμάτων και πολιτικών της Ένωσης." εκτός από τη λέξη "προσωρινή "

3ο μέρος η λέξη αυτή

τροπολογία 57
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "από τις επιπτώσεις στις τιμές λόγω 

της συμπερίληψης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια και τις 
οδικές μεταφορές στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, στο πλαίσιο "

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 99
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "το Άρθρο  30δ παράγραφος 3 της"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 101
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που προβλέπονται στο Άρθρο  4β του"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 102
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κεφάλαιο IVα της"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 137
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "προσωρινής"
2ο μέρος η λέξη αυτή

The Left
τροπολογία 14
1ο μέρος "Ως εκ τούτου, μέρος των εσόδων που δημιουργούνται από τη συμπερίληψη των 

κτιρίων και των οδικών μεταφορών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ίδιος πόρος για τη χρηματοδότηση 
του προϋπολογισμού της Ένωσης ως γενικά έσοδα, σύμφωνα με τη νομικά 
δεσμευτική διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 («διοργανική 
συμφωνία»), η οποία καθορίζει χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων 
πόρων, παρέχοντας έτσι στον προϋπολογισμό της Ένωσης τα μέσα για να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων που προκύπτουν από 
αυτήν την ένταξη, προκειμένου η μετάβαση να είναι δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς, ώστε να μη μείνει κανείς στο περιθώριο.  Βάσει της διοργανικής 
συμφωνίας, προβλέπεται να εισαχθεί μια δέσμη νέων ίδιων πόρων έως την 1η 
Ιανουαρίου 2023. Οι πράσινοι ίδιοι πόροι συνιστούν μέσο για την ευθυγράμμιση 
του ενωσιακού προϋπολογισμού με τις προτεραιότητες της ενωσιακής πολιτικής, 
παρέχοντας έτσι ενωσιακή προστιθέμενη αξία, και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ώστε να συμβάλουν στους στόχους ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος,"

2ο μέρος "στην αποπληρωμή των χρεών του NextGenerationEU και στην ανθεκτικότητα 
του προϋπολογισμού της Ένωσης όσον αφορά τη λειτουργία του ως εργαλείου για 
επενδύσεις και εγγυήσεις."

τροπολογία 15
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "των ευάλωτων πολύ μικρών 

επιχειρήσεων"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 125
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεταξύ άλλων με την τιμολόγηση του 

άνθρακα"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

S&D, The Left:
τροπολογία 28
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Η εν λόγω άμεση εισοδηματική 

στήριξη θα πρέπει να περιορίζεται στο 40 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους 
κάθε σχεδίου για την περίοδο 2024-2027 και θα πρέπει να καθοριστεί για την 
περίοδο 2028-2032 σύμφωνα με αξιολόγηση ανά χώρα από την Επιτροπή της 
αποδοτικότητας, της προστιθέμενης αξίας, της συνεχιζόμενης συνάφειας και του 
απαιτούμενου επιπέδου άμεσης εισοδηματικής στήριξης υπό το φως της προόδου 
και των αποτελεσμάτων της υλοποίησης των διαρθρωτικών επενδύσεων και 
μέτρων, με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση της στήριξης αυτής έως το τέλος του 
2032."

2ο μέρος "Η εν λόγω άμεση εισοδηματική στήριξη θα πρέπει να περιορίζεται στο 40 % του 
συνολικού εκτιμώμενου κόστους κάθε σχεδίου για την περίοδο 2024-2027 και θα 
πρέπει να καθοριστεί για την περίοδο 2028-2032 σύμφωνα με αξιολόγηση ανά 
χώρα από την Επιτροπή της αποδοτικότητας, της προστιθέμενης αξίας, της 
συνεχιζόμενης συνάφειας και του απαιτούμενου επιπέδου άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης υπό το φως της προόδου και των αποτελεσμάτων της υλοποίησης των 
διαρθρωτικών επενδύσεων και μέτρων, με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση της 
στήριξης αυτής έως το τέλος του 2032." εκτός από τις λέξεις " να περιορίζεται 
στο 40 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους κάθε σχεδίου για την περίοδο 
2024-2027 και θα πρέπει"

3ο μέρος "να περιορίζεται στο 40 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους κάθε σχεδίου για 
την περίοδο 2024-2027 και θα πρέπει"

ECR, S&D:
τροπολογία 83
1ο μέρος "Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν το κόστος των μέτρων που παρέχουν 

προσωρινή άμεση εισοδηματική υποστήριξη, μεταξύ άλλων τη μείωση των φόρων 
και των τελών στην ηλεκτρική ενέργεια, ως μεταβατικού μέτρου για τα ευάλωτα 
νοικοκυριά και τους ευάλωτους χρήστες των μεταφορών που επηρεάζονται από 
την ενεργειακή φτώχεια ή τη φτώχεια κινητικότητας, για να απορροφήσουν την 
αύξηση των τιμών των οδικών μεταφορών και των καυσίμων θέρμανσης. Η 
στήριξη αυτή συνιστά ενδιάμεση στήριξη προς τα εν λόγω ευάλωτα νοικοκυριά, η 
οποία μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
διαρθρωτικών μέτρων ή επενδύσεων με μακροχρόνιες επιπτώσεις, ώστε να 
ξεφύγουν πραγματικά οι εν λόγω δικαιούχοι από την ενεργειακή φτώχεια και τη 
φτώχεια κινητικότητας."

2ο μέρος "Η στήριξη αυτή περιορίζεται στο 40 % κατ’ ανώτατο όριο του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους κάθε σχεδίου για την περίοδο 2024-2027 και καθορίζεται 
για την περίοδο 2028-2032 σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής που θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Άρθρο  24 παράγραφος 3, με σκοπό τη σταδιακή 
κατάργηση της εν λόγω στήριξης έως το τέλος του 2032."

Διάφορα
Ο Mohammed Chahim απέσυρε τη στήριξή του για την τροπολογία 170.
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6. Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ για 
τις αεροπορικές μεταφορές***I

Έκθεση: Sunčana Glavak (A9-0155/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Πρόταση απόρριψης 
της πρότασης της 

Επιτροπής

75 ID ΟΚ - 86, 516, 20

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
ψηφοφορία εν συνόλω

1-9
12
14
16
18

21-29
31-32

43
49

53-57
60, 61

επιτροπή ΟΚ + 480, 74, 70

10 επιτροπή χ.ψ. +

13 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

15 επιτροπή

2 +

17 επιτροπή χ.ψ. +

19 επιτροπή χ.ψ. +

33 επιτροπή χ.ψ. +

34 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 376, 249, 4

35 επιτροπή χ.ψ. +

39 επιτροπή ΟΚ + 320, 248, 67

40 επιτροπή ΟΚ + 320, 240, 71

41 επιτροπή ΟΚ + 324, 228, 71

42 επιτροπή ΟΚ + 326, 231, 67

ψ.τμ.

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
χωριστές ψηφοφορίες

44 επιτροπή

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

3 +

4 +

5 +

45 επιτροπή χ.ψ. +

47 επιτροπή χ.ψ. +

48 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

2 +

50 επιτροπή

3 +

52 επιτροπή χ.ψ. +

58 επιτροπή χ.ψ. +

59 επιτροπή χ.ψ. +

62 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 385, 241, 4

88 βουλευτές ΟΚ - 205, 423, 13

91 βουλευτές ΟΚ - 207, 418, 12

93 βουλευτές ΟΚ - 203, 427, 10

94 βουλευτές ΟΚ - 170, 458, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 543, 29, 64

2/ΟΚ + 491, 104, 30

20 επιτροπή

3/ΟΚ + 445, 104, 84

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 506, 71, 63

36 επιτροπή

2/ΟΚ + 436, 166, 27

ψ.τμ.

Βιώσιμα αεροπορικά 
καύσιμα

37 επιτροπή

1/ΟΚ + 545, 31, 64
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 434, 126, 60

76 ID ↓

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
πριν το σημείο 1

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

μετά το στοιχείο κα

85 ECR -

89 βουλευτές -

30 επιτροπή ΗΨ - 193, 444, 4

63=
79=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

92 βουλευτές ΟΚ - 251, 378, 9

38 επιτροπή -

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
στοιχείο  1, στοιχείο 

β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 3 γ, 
παράγραφος 7 (και η 
σχετική Αιτιολογική 

σκέψη)

65=
80=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

77=
78=

βουλευτές AN - 146, 412, 76Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
στοιχείο  2, στοιχείο γ

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 δ, 

παράγραφος 2
86 ECR -

87 ECR -Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
μετά το σημείο 4

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α, 

παράγραφος 8, μετά 
το σημείο 2

46 επιτροπή +

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
στοιχείο  6, στοιχείο 

α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 12, 
παράγραφος 6, εδάφιο 

1,εδάφιο β

68 The Left -

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
στοιχείο  6, στοιχείο 

α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 12, 
παράγραφος 6, εδάφιο 

2, σημείο iv

69S The Left -

ψ.τμ.Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
μετά το σημείο 6

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

11 επιτροπή

1/ΟΚ + 500, 134, 4
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 427, 181, 6

3/ΟΚ + 428, 186, 6

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 465, 156, 2

2/ΟΚ + 434, 190, 6

51 επιτροπή

3/ΟΚ + 436, 174, 20

90 βουλευτές AN ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

Άρθρο 14, 
παράγραφος 2, μετά 

το σημείο 2

95 βουλευτές

2/ΟΚ ↓

70 The Left ΟΚ - 257, 340, 45

71 The Left ΟΚ - 261, 347, 36

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
μετά το σημείο 9

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 30, μετά την 

παράγραφο 4 72 The Left ΟΚ + 321, 278, 34

73 The Left -Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
μετά το σημείο  10
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Παράρτημα I
74S The Left -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 9

66 The Left -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 20

82 ECR ΗΨ - 305, 306, 26

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 26

83 ECR ΗΨ - 271, 354, 18

64 PPE ΟΚ - 290, 335, 13

67 The Left -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 27

84 ECR -

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 479, 130, 32

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
PPE: τροπολογίες 39, 40, 41, 42, 64
ID: τροπολογία 75
The Left: τροπολογίες 70, 71, 72
S&D: Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - ψηφοφορία εν συνόλω; τροπολογίες 11, 

20, 36, 37, 51, 88, 90, 91, 93, 94, 95
Verts/ALE: τροπολογίες 77, 78, 91, 92, 93, 95
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Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
PPE: τροπολογίες 15, 19, 62
ECR: τροπολογίες 10, 13, 19, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 58, 59
S&D: τροπολογία 34
βουλευτές: τροπολογίες 17, 45, 47, 48

Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
ECR:
τροπολογία 11:
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής 

του ΣΕΔΕ της ΕΕ ώστε να καλύπτει τις εν λόγω εκπομπές. Έως ότου εγκριθεί 
νομοθετική πρόταση για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας ώστε να καλύπτει εκπομπές πέραν του CO2, προκειμένου να 
συνυπολογίζονται οι εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών πέραν του CO2, ο 
συντελεστής εκπομπών CO2 για τις εκπομπές από αεροπορικές δραστηριότητες 
πολλαπλασιάζεται επί 1,8 από τις 31 Δεκεμβρίου 2027, επί 1,9 από τις 31 
Δεκεμβρίου 2028 και επί 2,0 από τις 31 Δεκεμβρίου 2029. Ο πολλαπλασιαστής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 2,0."

2ο μέρος "διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ ώστε να καλύπτει τις εν 
λόγω εκπομπές."

3ο μέρος "Έως ότου εγκριθεί νομοθετική πρόταση για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας ώστε να καλύπτει εκπομπές πέραν του CO2, προκειμένου 
να συνυπολογίζονται οι εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών πέραν του CO2, ο 
συντελεστής εκπομπών CO2 για τις εκπομπές από αεροπορικές δραστηριότητες 
πολλαπλασιάζεται επί 1,8 από τις 31 Δεκεμβρίου 2027, επί 1,9 από τις 31 
Δεκεμβρίου 2028 και επί 2,0 από τις 31 Δεκεμβρίου 2029. Ο πολλαπλασιαστής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 2,0."

τροπολογία 15:
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ήτοι πτήσεις που καλύπτουν 

απόσταση μικρότερη των 1 000 χιλιομέτρων."
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 36:
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Το 70 % των εν λόγω δικαιωμάτων 

κατανέμεται ειδικά για την αύξηση της χρήσης συνθετικών καυσίμων 
αεροσκαφών, με προτεραιότητα στα ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής 
προέλευσης (RFNBO)."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 44:
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη διαγραφή των λέξεων: "Τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν τα έσοδα που δημιουργούνται από " εκτός από τις λέξεις "το 75 % 
χρησιμοποιείται", τις λέξεις "το 15 % των εσόδων που προέρχονται από τις 
εξερχόμενες πτήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο  3εα χρησιμοποιείται" και τις 
λέξεις "τα υπόλοιπα έσοδα χρησιμοποιούνται"

λέ2ο μέρος η διαγραφή των λέξεων: "Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα έσοδα που 
δημιουργούνται από"

3ο μέρος "το 75 % χρησιμοποιείται "
4ο μέρος "το 15 % των εσόδων που προέρχονται από τις εξερχόμενες πτήσεις που 

αναφέρονται στο Άρθρο  3εα χρησιμοποιείται"
5ο μέρος "τα υπόλοιπα έσοδα χρησιμοποιούνται"

τροπολογία 50:
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κατ’ εξουσιοδότηση" και "και τις 

συνέπειες των εκπομπών από αερομεταφορές που δεν συνιστούν εκπομπές CO2 "
2ο μέρος "κατ’ εξουσιοδότηση"
3ο μέρος "και τις συνέπειες των εκπομπών από αερομεταφορές που δεν συνιστούν 

εκπομπές CO2 "
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τροπολογία 51:
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μέσω της επέκτασης του πεδίου 

εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ ώστε να καλύπτει τις εκπομπές των αεροπορικών 
μεταφορών που δεν συνιστούν εκπομπές CO2." και εκτός από τις λέξεις "Εν 
αναμονή της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ώστε να 
καλύπτει τις εκπομπές που δεν συνιστούν εκπομπές CO2 από φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, από τις 31 
Δεκεμβρίου 2027 ο συντελεστής εκπομπών CO2 για τις εκπομπές από 
αεροπορικές δραστηριότητες πολλαπλασιάζεται επί 1,8, από τις 31 Δεκεμβρίου 
2028 επί 1,9 και από τις 31 Δεκεμβρίου 2029 επί 2,0, προκειμένου να 
συνυπολογίζονται οι εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών που δεν συνιστούν 
εκπομπές CO2"

2ο μέρος "μέσω της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ ώστε να καλύπτει 
τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών που δεν συνιστούν εκπομπές CO2."

3ο μέρος "Εν αναμονή της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ώστε 
να καλύπτει τις εκπομπές που δεν συνιστούν εκπομπές CO2 από φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, από τις 31 
Δεκεμβρίου 2027 ο συντελεστής εκπομπών CO2 για τις εκπομπές από 
αεροπορικές δραστηριότητες πολλαπλασιάζεται επί 1,8, από τις 31 Δεκεμβρίου 
2028 επί 1,9 και από τις 31 Δεκεμβρίου 2029 επί 2,0, προκειμένου να 
συνυπολογίζονται οι εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών που δεν συνιστούν 
εκπομπές CO2."

The Left:
τροπολογία 37:
1ο μέρος "Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 5α 

κατανέμεται κατά τον ίδιο τρόπο με σύμβαση επί διαφοράς, καλύπτοντας την 
εναπομένουσα διαφορά τιμής μεταξύ της ορυκτής κηροζίνης και των βιώσιμων 
καυσίμων αεροσκαφών για την αύξηση της χρήσης βιώσιμων καυσίμων 
αεροσκαφών, με προτεραιότητα στα ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής 
προέλευσης, χωρίς διακρίσεις, όπως αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Ασφάλειας της Αεροπορίας σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του κανονισμού ... 
[ReFuelEU Regulation]*.       Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μπορεί να 
υποβάλει αίτηση για κατανομή των δικαιωμάτων για πτήσεις που καλύπτονται 
από το ΣΕΔΕ της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 με 
βάση την αύξηση της χρήσης που κάνει σε καύσιμα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5α.       Η ποσότητα των δικαιωμάτων είναι ανάλογη προς τις 
συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εξοικονομούνται σύμφωνα με τη 
μεταχείριση των εν λόγω καυσίμων δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο Άρθρο  14 παράγραφος 1 της 
παρούσας οδηγίαςΗ Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές από ανανεώσιμα 
καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιούν υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές υπολογίζονται ως μηδενικές εκπομπές για τους φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών που τα χρησιμοποιούν έως ότου εκδοθεί η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο Άρθρο  14 παράγραφος 1.       Η 
Επιτροπή δημοσιεύει σε ετήσια βάση λεπτομέρειες σχετικά με τη διαφορά 
κόστους μεταξύ της κηροζίνης και των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το Άρθρο  23 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας σχετικά με 
τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την κατανομή δικαιωμάτων του κλάδου των 
αερομεταφορών με στόχο την αύξηση της χρήσης βιώσιμων αεροπορικών 
καυσίμων, καλύπτοντας τη διαφορά τιμής ανά τόνο CO2 που εξοικονομείται από 
τη χρήση των εν λόγω καυσίμων αντί της κηροζίνης.       Από τις 31 Δεκεμβρίου 
2028, η Επιτροπή διενεργεί ετήσια αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου και υποβάλλει τα αποτελέσματά της εγκαίρως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο."

2ο μέρος "Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση και κατόπιν εκτίμησης επιπτώσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει, κατά περίπτωση, νομοθετική πρόταση για τη 
χορήγηση ανώτατου και χρονικά περιορισμένου ποσού δικαιωμάτων έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2034 όσον αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που 
αυξάνουν τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων που αναφέρονται στο Άρθρο  
3γ παράγραφος 5α."

Verts/ALE:
τροπολογία 95:
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1ο μέρος "9 α)   Στο Άρθρο  30 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 4 α. Έως την 1η 
Ιανουαρίου 2025, η Επιτροπή: α) δημοσιεύει επικαιροποιημένη ανάλυση των 
κλιματικών επιπτώσεων των αεροπορικών μεταφορών πλην των εκπομπών CO2, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εργασίες, και 
αποφασίζει, κατά περίπτωση, να υποβάλει δέσμη νομοθετικών προτάσεων για την 
αντιμετώπιση και τη μείωση της έντασης των εκπομπών πλην του CO2·"

2ο μέρος "β) υποβάλλει, κατά περίπτωση, νομοθετική πρόταση δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας σχετικά με μέτρο προσαρμογής άνθρακα για την αντιμετώπιση της 
διαρροής άνθρακα."

ECR, The Left:
τροπολογία 20
1ο μέρος "Η οδηγία για το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει να συνδράμει στην παροχή κινήτρων για 

απαλλαγή των αεροπορικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η 
μετάβαση από τη χρήση ορυκτών καυσίμων στην αύξηση της χρήσης βιώσιμων 
καυσίμων αεροσκαφών, ιδίως συνθετικών καυσίμων αεροσκαφών, θα μπορούσε να 
συνδράμει στην επίτευξη της εν λόγω απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. 
Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη του υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, της αναπτυσσόμενης αγορά βιώσιμων 
καυσίμων αεροσκαφών της ΕΕ και της σημαντικής διαφοράς τιμών μεταξύ της 
ορυκτής κηροζίνης και των βιώσιμων καυσίμων αεροσκαφών, η μετάβαση αυτή 
θα πρέπει να υποστηριχθεί με την παροχή κινήτρων για τους πρωτοπόρους. Ως εκ 
τούτου, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2029, τα δικαιώματα θα πρέπει να κατανέμονται με τον ίδιο τρόπο όπως με μια 
σύμβαση επί διαφοράς, ώστε να καλύπτεται η εναπομένουσα διαφορά τιμής 
μεταξύ της ορυκτής κηροζίνης και των βιώσιμων καυσίμων αεροσκαφών για 
μεμονωμένους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, κατ’ αναλογία προς την 
ποσότητα των βιώσιμων καυσίμων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται και 
αναφέρονται δυνάμει του κανονισμού xxxx/xxxx [κανονισμός ReFuelΕU], 
προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους πρωτοπόρους και να υποστηριχθεί η 
δημιουργία ενωσιακής αγοράς βιώσιμων καυσίμων αεροσκαφών. 20 εκατομμύρια 
δικαιώματα θα πρέπει να δεσμευθούν από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2029, ενώ θα πρέπει να δεσμευτούν επιπλέον 20 εκατομμύρια 
δικαιώματα όταν πτήσεις που αναχωρούν από τον ΕΟΧ προς τρίτες χώρες 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την ίδια χρονική περίοδο. 
Τα εν λόγω δικαιώματα θα πρέπει να προέρχονται από το σύνολο των διαθέσιμων 
δικαιωμάτων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πτήσεις που καλύπτονται 
από το ΣΕΔΕ της ΕΕ και χωρίς διακρίσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει 
ότι το 70 % των εν λόγω δικαιωμάτων κατανέμεται ειδικά για τη χρήση 
συνθετικών καυσίμων αεροσκαφών, με προτεραιότητα στα ανανεώσιμα καύσιμα 
μη βιολογικής προέλευσης (RFNBO). Η Επιτροπή θα πρέπει να υπολογίζει με 
κατάλληλο τρόπο τις εκπομπές CO2 από ορυκτά καύσιμα και θα πρέπει να 
κατατάσσει τα RFNBO ως καύσιμα που παράγουν μηδενικές εκπομπές για τους 
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που τα χρησιμοποιούν." εκτός από τις λέξεις 
"70 % των"

2ο μέρος "70 % των"
3ο μέρος "Μετά από αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων, η Επιτροπή θα μπορούσε να 

αποφασίσει να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη χορήγηση χρονικά 
περιορισμένης ποσότητας δικαιωμάτων με ανώτατο όριο, όχι πέρα από τις 31 
Δεκεμβρίου 2034."

Διάφορα
Η τροπολογία 81 κρίθηκε μη παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 40, παράγραφος 5 του 
Κανονισμού.
Ο Juan Fernando López Aguilar συνυπέγραψε επίσης τις τροπολογίες 89 και 92.
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7. Κοινοποίηση στο πλαίσιο του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές 
(σύστημα CORSIA) ***I

Έκθεση: Sunčana Glavak (A9-0145/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Πρόταση απόρριψης 
της πρότασης της 

Επιτροπής

7 ID ΟΚ - 44, 549, 22

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
ψηφοφορία εν συνόλω

1-6 επιτροπή +

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 547, 44, 45

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
ID: τροπολογία 7

8. Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 
κράτη μέλη (κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών) ***I

Έκθεση: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Πρόταση απόρριψης 
της πρότασης της 

Επιτροπής

52 ID ΟΚ - 103, 463, 0

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
ψηφοφορία εν συνόλω

1-7, 9-
10, 12, 
14, 15, 
17, 21

επιτροπή ΟΚ + 470, 65, 57

8 επιτροπή χ.ψ. +

13 επιτροπή χ.ψ. +

18 επιτροπή χ.ψ. +

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
χωριστές ψηφοφορίες

19 επιτροπή χ.ψ. +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

20 επιτροπή ΟΚ + 322, 275, 5

22 επιτροπή χ.ψ. +

24 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 428, 165, 10

2/ΟΚ + 312, 281, 3

3/ΟΚ + 311, 279, 12

26 επιτροπή

4/ΟΚ + 318, 231, 48

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 541, 60, 3

28 επιτροπή

2/ΟΚ + 471, 125, 2

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 547, 54, 5

2/ΟΚ + 453, 143, 5

3/ΟΚ + 447, 146, 2

29 επιτροπή

4/ΟΚ + 440, 151, 0

ψ.τμ.

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

37 επιτροπή

11 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

38 επιτροπή χ.ψ. +

42 επιτροπή ΟΚ + 318, 276, 10

43 επιτροπή χ.ψ. +

44 The Left ΟΚ - 134, 465, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 519, 67, 26

Άρθρο  1, § 1, σημείο 
1

25 επιτροπή

2/ΟΚ + 435, 150, 7

68 ECR ΗΨ - 250, 334, 26Άρθρο  1, § 1, μετά το 
σημείο 2

69 ECR -

Άρθρο  1, εδάφιο 1, 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842
Άρθρο  4, 

παράγραφος 2, 
στοιχείο α

70 ECR ΟΚ - 111, 486, 13

71Δ ECR ΟΚ - 119, 486, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 499, 86, 24

2/ΟΚ + 430, 168, 7

27ΑΤ1 επιτροπή

3/ΟΚ + 431, 115, 63

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
στοιχείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842
Άρθρο  4, 

παράγραφος 2, 
στοιχείο β

57ΑΤ βουλευτές ΟΚ ↓

27ΑΤ2
Δ=

57ΑΤΔ
=

επιτροπή
βουλευτές

ΟΚ + 452, 152, 8Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842
Άρθρο  4, 

παράγραφος 2, 
στοιχείο γ

72 ECR ΟΚ ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842
Άρθρο  4, 

παράγραφος 2, μετά 
το σημείο γ

73 ECR -

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842

Άρθρο  4, μετά την 
παράγραφο 2

74 ECR -

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842
Άρθρο  4, 

παράγραφος 3, εδάφιο  
1

75=
27ΑΤ3

=

ECR
επιτροπή

+

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842
Άρθρο  4, 

παράγραφος 3, εδάφιο 
2

76 ECR ΟΚ - 128, 482, 5

77S ECR ΟΚ - 122, 486, 5Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842
Άρθρο  4, 

παράγραφος 3, εδάφιο 
3

27ΑΤ4
=

57ΑΤ=

επιτροπή
βουλευτές

ΟΚ + 467, 138, 12

27ΑΤ5
Δ=

57ΑΤΔ
=

επιτροπή
βουλευτές

ΟΚ + 466, 136, 9Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842
Άρθρο  4, 

παράγραφος 3, εδάφιο 
4

78 ECR ΟΚ ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842
Άρθρο  4, 

παράγραφος 3, μετά 
το εδάφιο 4

57ΑΤ βουλευτές ΟΚ - 72, 468, 73

79 ECR -Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842

Άρθρο  4, μετά την 
παράγραφο 4

80 ECR ΟΚ - 255, 327, 29

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 505, 106, 3

2/ΟΚ + 446, 166, 4

30 επιτροπή

3/ΟΚ + 437, 142, 34

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 

2018/842
Άρθρο  5, παράγραφοι 

1 και 2

58ΑΤ βουλευτές ΟΚ ↓

31 επιτροπή ΟΚ + 425, 181, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 510, 97, 8

2/ΟΚ + 431, 164, 3

3/ΟΚ + 439, 165, 2

32 επιτροπή

4/ΟΚ + 433, 168, 2

33 επιτροπή ΟΚ + 449, 165, 6

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 

2018/842
Άρθρο  5, παράγραφοι 

3 και 4

34 επιτροπή ΟΚ + 449, 158, 4

58ΑΤ βουλευτές ΟΚ - 81, 520, 17Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 

2018/842
Άρθρο  5, 

παράγραφος 6

35 επιτροπή +

45Δ The Left ΟΚ - 119, 487, 10Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842
Άρθρο  6

36 επιτροπή +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 5

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842
Άρθρο  7

46Δ The Left ΟΚ - 130, 477, 9

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 

2018/842
μετά το άρθρο  7

81 ECR -

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο6
Κανονισμός (ΕΕ) 

2018/842
Άρθρο  11

47Δ The Left ΟΚ - 117, 486, 11

39 επιτροπή ΟΚ + 442, 171, 3

59 βουλευτές ΟΚ ↓

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 7

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842

Άρθρο  11 α 82 ECR ↓

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 7

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/842

μετά το άρθρο  11 α

83 ECR -

48 The Left -Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 

2018/842
Άρθρο  15

40 επιτροπή +

49 The Left -

41 επιτροπή ΟΚ + 344, 262, 5

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 

2018/842
Άρθρο  15 60 βουλευτές ΟΚ ↓

Άρθρο  1, § 1, μετά το 
σημείο 7

84 ECR -

Παράρτημα 
Κανονισμός (ΕΕ) 

2018/842
Παράρτημα I

50 The Left -

11 επιτροπή ΟΚ + 343, 264, 5Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 9

54 βουλευτές ΟΚ ↓

62 ECR -Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 12

63 ECR -



P9_PV(2022)06-08(VOT)_EL.docx 54 PE 733.409

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

51 PPE ΟΚ - 285, 324, 6

64 ECR -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 13

65 ECR -

Αιτιολογική σκέψη  14 55Δ=
16Δ=

βουλευτές
επιτροπή

+

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 17

66 ECR ΗΨ - 245, 335, 25

23 επιτροπή ΗΨ + 343, 262, 4

56 βουλευτές ↓

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 18

67 ECR -

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 437, 142, 40

Αιτήματα με ονομαστική κλήση
PPE: τροπολογίες 26, 51
ID: τροπολογία 52
S&D: Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής- ψηφοφορία εν συνόλω

τροπολογία 11 , 20, 25, 27ΑΤ1, 27ΑΤ2, 27ΑΤ4, 27ΑΤ5, 28, 30, 31-34, 39, 41, 42, 
54, 57ΑΤ, 58ΑΤ, 59, 60, 70, 71D, 72, 76, 77S, 78

Verts/ALE: τροπολογίες 26, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 60, 80

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
βουλευτές: τροπολογίες 30, 31, 32, 33, 34, 39
PPE: τροπολογίες 20, 42
ECR: τροπολογίες 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 

41, 42, 43

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
τροπολογία 25
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ανοίγει το δρόμο για τον 

καθορισμό των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης 
μετά το 2030 "

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 26
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μόνο", "Σε περίπτωση που το μερίδιο 

βιοκαυσίμων και βιορευστών, καθώς και αυτό των καυσίμων από βιομάζα, που 
καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών, που παράγεται από καλλιέργειες 
τροφίμων και ζωοτροφών, υπερβαίνει το μέγιστο μερίδιο που θεσπίζει το άρθρο 
26 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, τότε αυτά τα καύσιμα δεν θεωρούνται πλέον ότι 
έχουν μηδενικές εκπομπές για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού." και "Έως 
τον Ιανουάριο του 2024, η Επιτροπή κατά περίπτωση, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομοθετική πρόταση που τροποποιεί τους κανόνες 
σχετικά με τις απαιτήσεις προσδιορισμού και υποβολής εκθέσεων για τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που κατοχυρώνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1999 σύμφωνα με το παρόν άρθρο."

2ο μέρος "μόνο"
3ο μέρος "Σε περίπτωση που το μερίδιο βιοκαυσίμων και βιορευστών, καθώς και αυτό των 

καυσίμων από βιομάζα, που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών, που 
παράγεται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, υπερβαίνει το μέγιστο 
μερίδιο που θεσπίζει το άρθρο 26 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, τότε αυτά τα 
καύσιμα δεν θεωρούνται πλέον ότι έχουν μηδενικές εκπομπές για τον σκοπό του 
παρόντος κανονισμού."

4ο μέρος "Έως τον Ιανουάριο του 2024, η Επιτροπή κατά περίπτωση, υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομοθετική πρόταση που τροποποιεί 
τους κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις προσδιορισμού και υποβολής εκθέσεων 
για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που κατοχυρώνονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 σύμφωνα με το παρόν άρθρο."

τροπολογία 27
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "έως 2030" (παράγραφος 2, στοιχείο β 

και παράγραφος 3, εδάφιο 3) "Η γραμμική τροχιά ενός κράτους μέλους αρχίζει 
είτε στα πέντε δωδεκατημόρια της απόστασης από το 2019 έως το 2020 ή εντός 
του 2020, ανάλογα με το ποιο οδηγεί σε χαμηλότερα δικαιώματα για το εν λόγω 
κράτος μέλος·", η διαγραφή της παραγράφου 2, στοιχείο γ και η διαγραφή της 
παραγράφου 3, τελευταίο εδάφιο

2ο μέρος "έως 2030" (παράγραφος 2, στοιχείο β και παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο),
3ο μέρος "Η γραμμική τροχιά ενός κράτους μέλους αρχίζει είτε στα πέντε δωδεκατημόρια 

της απόστασης από το 2019 έως το 2020 ή εντός του 2020, ανάλογα με το ποιο 
οδηγεί σε χαμηλότερα δικαιώματα για το εν λόγω κράτος μέλος·"

4ο μέρος η διαγραφή της παραγράφου 2, στοιχείο γ
5ο μέρος η διαγραφή της παραγράφου 3, τελευταίο εδάφιο
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τροπολογία 29
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Έως τον Ιούλιο του 2023, η Επιτροπή 

υποβάλλει, κατά περίπτωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
νομοθετική πρόταση με την οποία καθορίζονται ένας ή περισσότεροι 
πανευρωπαϊκοί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών εκτός του CO2 που 
καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού έως το 
2030. Ο στόχος ή οι στόχοι ευθυγραμμίζονται με τις μειώσεις εκπομπών που 
εκτιμάται ότι απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 1 
του παρόντος κανονισμού και του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119 και προτείνονται κατόπιν στενής διαβούλευσης με 
την επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή.", "Όταν η 
Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
εκτιμά ότι οι μειώσεις των εκπομπών εκτός CO2 δεν αναμένεται να επιτύχουν τον 
στόχο ή τους στόχους που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, η Επιτροπή 
διατυπώνει συστάσεις για πρόσθετα μέτρα μετριασμού και τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα." και "οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν 
τομεακούς στόχους ή ειδικά τομεακά μέτρα, ή και τα δύο, για τον σκοπό αυτό."

2ο μέρος "Έως τον Ιούλιο του 2023, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομοθετική πρόταση με την οποία 
καθορίζονται ένας ή περισσότεροι πανευρωπαϊκοί στόχοι για τη μείωση των 
εκπομπών εκτός του CO2 που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού έως το 2030. Ο στόχος ή οι στόχοι ευθυγραμμίζονται με τις 
μειώσεις εκπομπών που εκτιμάται ότι απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου 
που ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού και του στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119 και προτείνονται κατόπιν στενής 
διαβούλευσης με την επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή για την κλιματική 
αλλαγή."

3ο μέρος "Όταν η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 
και εκτιμά ότι οι μειώσεις των εκπομπών εκτός CO2 δεν αναμένεται να επιτύχουν 
τον στόχο ή τους στόχους που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, η Επιτροπή 
διατυπώνει συστάσεις για πρόσθετα μέτρα μετριασμού και τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα."

4ο μέρος "οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν τομεακούς στόχους ή ειδικά τομεακά 
μέτρα, ή και τα δύο, για τον σκοπό αυτό"

τροπολογία 30
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "5" και τη διαγραφή της παραγράφου 2
2ο μέρος "5"
3ο μέρος η διαγραφή της παραγράφου 2

τροπολογία 32
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "2024", "10" και "2025"
2ο μέρος "2024"
3ο μέρος "10"
4ο μέρος "2025"
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τροπολογία 37
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από την παράγραφο 1, στοιχείο -α)· την παράγραφο 1, 

στοιχείο -α α) την παράγραφο 1, στοιχείο β α)· την παράγραφο 1, στοιχείο β β)· 
τις λέξεις "Εάν ένα κράτος μέλος υπερβαίνει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών 
του για δύο ή περισσότερα διαδοχικά έτη, προβαίνει σε επανεξέταση του εθνικού 
σχεδίου του για την ενέργεια και το κλίμα και της εθνικής μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1999. Το κράτος 
μέλος ολοκληρώνει την εν λόγω επανεξέταση εντός 6 μηνών."  τις λέξεις "Η 
Επιτροπή εκδίδει συστάσεις για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί το ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 
κλίμα ή η εθνική μακροπρόθεσμη στρατηγική, ή και τα δύο. Το κράτος μέλος 
κοινοποιεί το αναθεωρημένο σχέδιο στην Επιτροπή μαζί με δήλωση στην οποία 
περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίον οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις θα 
αποκαταστήσουν τη μη συμμόρφωση με τα εθνικά ετήσια δικαιώματα εκπομπών, 
καθώς και ο τρόπος με τον οποίον ανταποκρίθηκε στις συστάσεις της Επιτροπής, 
κατά περίπτωση. Εάν το ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα 
ή η εθνική μακροπρόθεσμη στρατηγική παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα, το 
κράτος μέλος δημοσιοποιεί επεξήγηση στην οποία παραθέτει το σκεπτικό του.", 
τις λέξεις "εκδίδει " και "αναθεωρεί" της παραγράφου 3, "Αν το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος δεν λάβει υπόψη τη σύσταση ή ουσιώδες μέρος αυτής, το εν λόγω 
κράτος μέλος παρέχει αιτιολόγηση στην Επιτροπή.", την παράγραφο 3α και την 
παράγραφο 3 β.

2ο μέρος η παράγραφος 1, στοιχείο -α)
3ο μέρος η παράγραφος 1, στοιχείο -α α)
4ο μέρος η παράγραφος 1, στοιχείο β α)
5ο μέρος η παράγραφος 1, στοιχείο β β)
6ο μέρος "Εάν ένα κράτος μέλος υπερβαίνει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών του για δύο ή 

περισσότερα διαδοχικά έτη, προβαίνει σε επανεξέταση του εθνικού σχεδίου του 
για την ενέργεια και το κλίμα και της εθνικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής του 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1999. Το κράτος μέλος ολοκληρώνει 
την εν λόγω επανεξέταση εντός 6 μηνών."

7ο μέρος "Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί το ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 
κλίμα ή η εθνική μακροπρόθεσμη στρατηγική, ή και τα δύο. Το κράτος μέλος 
κοινοποιεί το αναθεωρημένο σχέδιο στην Επιτροπή μαζί με δήλωση στην οποία 
περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίον οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις θα 
αποκαταστήσουν τη μη συμμόρφωση με τα εθνικά ετήσια δικαιώματα εκπομπών, 
καθώς και ο τρόπος με τον οποίον ανταποκρίθηκε στις συστάσεις της Επιτροπής, 
κατά περίπτωση. Εάν το ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα 
ή η εθνική μακροπρόθεσμη στρατηγική παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα, το 
κράτος μέλος δημοσιοποιεί επεξήγηση στην οποία παραθέτει το σκεπτικό του." 
εκτός από τις λέξεις "εκδίδει" και "παρέχει"

8ο μέρος οι λέξεις "εκδίδει" και "αναθεωρεί" στις δύο πρώτες φράσεις της παραγράφου 3
9ο μέρος "Αν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν λάβει υπόψη τη σύσταση ή ουσιώδες 

μέρος αυτής, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει αιτιολόγηση στην Επιτροπή."
10ο μέρος η παράγραφος 3 α
11ο μέρος η παράγραφος 3 β

ECR:
τροπολογία 27 ΑΤ 1 (άρθρο 4, § 2, στοιχείο β)
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "έως 2030" και "Η γραμμική τροχιά 

ενός κράτους μέλους αρχίζει είτε στα πέντε δωδεκατημόρια της απόστασης από 
το 2019 έως το 2020 ή εντός του 2020, ανάλογα με το ποιο οδηγεί σε 
χαμηλότερα δικαιώματα για το εν λόγω κράτος μέλος"

2ο μέρος "έως 2030"
3ο μέρος "Η γραμμική τροχιά ενός κράτους μέλους αρχίζει είτε στα πέντε δωδεκατημόρια 

της απόστασης από το 2019 έως το 2020 ή εντός του 2020, ανάλογα με το ποιο 
οδηγεί σε χαμηλότερα δικαιώματα για το εν λόγω κράτος μέλος"

Διάφορα
Η τροπολογία 61 κρίθηκε μη παραδεκτή.
Η τροπολογία 53 αποσύρθηκε.
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9. Χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοπονία (LULUCF) ***I

Έκθεση: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Πρόταση απόρριψης 
της πρότασης της 

Επιτροπής

87 ID ΟΚ - 88, 519, 3

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
ψηφοφορία εν συνόλω

1, 3, 5, 
7,

10-11, 
16, 19, 
21, 22, 
26, 29, 
31-33, 
44, 48, 
49, 59, 
62, 66, 

78

επιτροπή ΟΚ + 531, 72, 3

4 επιτροπή χ.ψ. +

6 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

8 επιτροπή

2 +

9 επιτροπή χ.ψ. +

12 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

13 επιτροπή

2/ΗΨ + 328, 280, 2

15 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 565, 38, 4

2/ΟΚ + 314, 283, 6

3/ΟΚ - 276, 315, 15

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
χωριστές ψηφοφορίες

17 επιτροπή

4/ΟΚ + 524, 86, 3
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

18 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

20 επιτροπή

3 +

ψ.τμ.

1 +

23 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 586, 25, 3

2/ΟΚ + 300, 247, 58

24 επιτροπή

3/ΟΚ + 453, 146, 10

ψ.τμ.

1 +

25 επιτροπή

2 +

27 επιτροπή ΟΚ + 585, 18, 5

ψ.τμ.

1 +

30 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

34 επιτροπή

2 +

35 επιτροπή χ.ψ. +

36 επιτροπή ΟΚ + 484, 130, 4

37 επιτροπή χ.ψ. +

38 επιτροπή χ.ψ. +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

39 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

40 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

41 επιτροπή

2 +

42 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

2 +

43 επιτροπή

3 +

45 επιτροπή ΟΚ - 279, 324, 16

46 επιτροπή ΟΚ - 267, 331, 16

47 επιτροπή χ.ψ. +

52 επιτροπή AN - 270, 334, 13

ψ.τμ.

1 +

2 +

53 επιτροπή

3 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 531, 42, 34

2/ΟΚ + 294, 285, 17

3/ΟΚ + 441, 133, 13

4/ΟΚ + 418, 165, 21

5/ΟΚ - 277, 311, 20

54 επιτροπή

6/ΟΚ + 463, 134, 18

55 επιτροπή ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1/ΟΚ + 533, 17, 61

2/ΟΚ + 295, 264, 15

3/ΟΚ + 452, 100, 58

4/ΟΚ + 453, 144, 11

5/ΟΚ + 323, 229, 57

6/ΟΚ + 320, 286, 0

56 επιτροπή ΟΚ - 156, 444, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 550, 58, 0

2/ΟΚ + 484, 113, 3

3/ΟΚ + 336, 260, 5

4/ΟΚ + 492, 57, 59

5/ΟΚ + 358, 241, 16

6/ΟΚ + 511, 53, 47

7/ΟΚ + 491, 66, 52

8/ΟΚ + 542, 61, 2

9/ΟΚ + 575, 31, 4

10/ΟΚ + 515, 93, 5

57 επιτροπή

11/ΟΚ + 500, 97, 6

58 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

60 επιτροπή

2 +

61 επιτροπή χ.ψ. +

64 επιτροπή ΟΚ + 505, 42, 70

ψ.τμ.

1 +

65 επιτροπή

2 +



P9_PV(2022)06-08(VOT)_EL.docx 62 PE 733.409

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3 +

4 +

67 επιτροπή χ.ψ. +

68 επιτροπή ΟΚ + 453, 119, 26

69 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 325, 282, 2

70 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

74 επιτροπή

2 +

75 επιτροπή ΟΚ + 339, 254, 19

76 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

2 +

3 +

77 επιτροπή

4 +

79 επιτροπή χ.ψ. +

80 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 502, 108, 3

2/ΟΚ + 476, 94, 24

82 επιτροπή

3/ΟΚ + 481, 94, 22

2 επιτροπή +Titre

99 ECR ↓

85 The Left -

90 ID ΟΚ - 121, 480, 0

ψ.τμ.

Άρθρο  1 – εδάφιο  1 – 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/841
Άρθρο  4 – 

παράγραφος 2 – 
εδάφιο  1

97ΑΤ1 Renew

1/ΟΚ + 338, 262, 3
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ - 282, 314, 9

3/ΟΚ - 287, 321, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

3/ΟΚ ↓

50ΑΤ1 επιτροπή

4/ΟΚ ↓

103 ECR ΟΚ - 276, 323, 9

104 ECR ΟΚ - 280, 309, 7Άρθρο  1 – εδάφιο  1 – 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/841
Άρθρο  4 – 

παράγραφος 2 - μετά 
το εδάφιο  1

105 ECR ΟΚ - 121, 332, 158

Άρθρο  1 – εδάφιο  1 – 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/841
Άρθρο  4 – 

παράγραφος  2 - 
εδάφιο  2

97ΑΤ2
=

50ΑΤ2
=

Renew
επιτροπή

ΟΚ + 471, 140, 4

106 ECR -Άρθρο  1 – εδάφιο  1 – 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/841
Άρθρο  4 – 

παράγραφος 2 – μετά 
το εδάφιο  2

107 ECR -

91Δ ID -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 559, 44, 9

2/ΟΚ + 479, 113, 10

3/ΟΚ + 327, 278, 6

4/ΟΚ - 293, 304, 12

5/ΟΚ + 467, 133, 8

6/ΟΚ + 467, 132, 7

Άρθρο  1 – εδάφιο  1 – 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/841
Άρθρο  4 – 

παράγραφος 3

51 επιτροπή

7/ΟΚ + 437, 90, 7



P9_PV(2022)06-08(VOT)_EL.docx 64 PE 733.409

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο  1 – εδάφιο  1 – 
σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/841

Άρθρο  4 – μετά την 
παράγραφο 3

108 ECR ΟΚ + 464, 147, 7

92Δ ID -

95 βουλευτές ΟΚ - 270, 334, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 573, 31, 4

63 επιτροπή

2/ΟΚ + 382, 204, 10

Άρθρο  1 – εδάφιο  1 – 
στοιχείο 7 – στοιχείο 

β
Κανονισμός (ΕΕ) 

2018/841
Άρθρο  9 – 

παράγραφος 2

109 ECR -

94=

98=

Verts/ALE
The Left

S&D
Renew

ΟΚ + 498, 116, 3

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

3/ΟΚ ↓

4/ΟΚ ↓

5/ΟΚ ↓

6/ΟΚ ↓

7/ΟΚ ↓

8/ΟΚ ↓

9/ΟΚ ↓

Άρθρο  1, § 1, σημείο 
13

71 επιτροπή

10/ΟΚ ↓

110Δ ECR ΟΚ - 169, 437, 6

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 502, 109, 2

2/ΟΚ + 308, 272, 2

Άρθρο  1 – εδάφιο  1 – 
σημείο 14

Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/841

Άρθρο  13 γ

72 επιτροπή

3/ΟΚ + 460, 136, 4
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

111 ECR ΟΚ - 130, 327, 150

73 επιτροπή ΟΚ + 325, 210, 81

83 PPE ΟΚ ↓

Άρθρο  1 – εδάφιο  1 – 
μετά το σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 

2018/841
Μετά το άρθρο  13 δ 96 S&D ΟΚ - 264, 296, 53

86 The Left -

93 ECR ΟΚ - 81, 350, 177

Παράρτημα  II

81 επιτροπή ΟΚ + 324, 258, 29

14 επιτροπή +Αιτιολογική σκέψη 4

88 ID ↓

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 4

84 PPE ΟΚ - 270, 338, 3

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 103, 334, 172

Αιτιολογική σκέψη  5 101 ECR

2/ΟΚ - 230, 352, 24

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 575, 32, 6

28 επιτροπή

2/ΟΚ + 317, 239, 54

89 ID ΟΚ - 114, 492, 5

Αιτιολογική σκέψη  10

102 ECR -

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 472, 124, 22

Αιτήματα με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 45, 46, 50ΑΤ, 55, 56, 63, 64, 73, 83, 90, 94, 95, 97
ID: τροπολογίες 27, 50ΑΤ, 51 (4ο μέρος), 55, 87, 89, 90
S&D: Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής- ψηφοφορία εν συνόλω

τροπολογία 17, 24, 28, 36, 45, 46, 50ΑΤ, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 68, 71, 72, 75, 81, 
82, 84, 90, 93, 94=98, 95, 96, 97ΑΤ, 110Δ, 111

ECR: τροπολογίες 17 (3ο και 4ο μέροςs), 50ΑΤ1 (4ο μέρος), 51 (4ο μέρος), 54 (2ο και 
5ο μέρος), 63, 71, 101, 103, 104, 105, 108, 111

PPE: τροπολογίες 17 (3ο και 4ο μέροςs), 45, 46, 50ΑΤ (4ο μέρος), 51 (4ο μέρος), 52, 
54 (2ο και 5ο μέρος), 84, 95

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Verts/ALE: τροπολογίες 15, 56, 60
ID: τροπολογίες 8, 69
ECR: τροπολογίες 4, 6, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 52, 58, 61, 64, 67, 68, 

69, 70, 73, 75, 76, 79, 80
PPE: τροπολογία 73
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπολογία 18
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "περαιτέρω ενίσχυση των Ευρωπαίων 

ιδιοκτητών δασών στη βιώσιμη διαχείριση των δασών και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
τροπολογία 8
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την αρχή της «μη πρόκλησης 

σημαντικής βλάβης» και τις ελάχιστες διασφαλίσεις κατά την έννοια των 
άρθρων 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσο και"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 13
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να υιοθετήσει η Ένωση έναν στόχο 

μείωσης και συνοδευτικά δεσμευτικά μέτρα για" και "ταχεία"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 20
1ο μέρος "Ο οργανικός άνθρακας του εδάφους και οι δεξαμενές άνθρακα νεκρών ξύλων, 

μεγάλο μέρος των οποίων τροφοδοτεί κατά συνέπεια τη δεξαμενή άνθρακα του 
εδάφους, έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία σε ορισμένες κατηγορίες αναφοράς, 
τόσο για τη δράση για το κλίμα όσο και για την προστασία της βιοποικιλότητας. 
Υπάρχουν εμπειρικές ενδείξεις ότι τα νεκρά ξύλα με τη μορφή χονδροειδών 
υπολειμμάτων λειτουργούν ως καταβόθρες άνθρακα ανάλογες με αυτές των 
προϊόντων ξυλείας. Επιπλέον, συμβάλλουν στη δημιουργία χερσαίας δεξαμενής 
άνθρακα του δασικού εδάφους αποτρέποντας την ενανθράκωση σε CO2 και 
αμφότεροι οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά 
την αναφορά. Η έρευνα επιβεβαιώνει περαιτέρω τα παγκόσμια πρότυπα που 
αναφέρθηκαν για τη δυνατότητα εφαρμογής οργανικού άνθρακα κάθετου 
εδάφους των δασικών εδαφών για τα ευρωπαϊκά δάση,"

2ο μέρος "περίπου το 55-65% αποθηκεύεται στα ανώτερα 30 cm εδάφους και το υπόλοιπο 
40% αποθηκεύεται σε μεγαλύτερο βάθος, έως και 1m, ιδίως όσον αφορά τα 
οργανικά εδάφη."

3ο μέρος "Ο κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί ως προς αυτό."

τροπολογία 23
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί 

στην ανάσχεση της έκλυσης εκπομπών ορυκτών καυσίμων."
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 25
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να θεωρείται προτεραιότητα"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 28
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δίνοντας προτεραιότητα σε 

προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα και σε φιλικές προς τη 
βιοποικιλότητα πρακτικές, όπως οι πρακτικές δασοπονίας που ακολουθούν τη 
φύση, η προδάσωση, η αποκατάσταση των δασικών αποθεμάτων άνθρακα, η 
επέκταση της γεωργοδασοκομικής κάλυψης, η παγίδευση του άνθρακα του 
εδάφους και η αποκατάσταση των υγροτόπων,"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 30
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να αναθεωρούν τα εθνικά τους 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους, 
ώστε να"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 34
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "θα πρέπει να αποφευχθεί η μετατροπή 

της φυσικής και γεωργικής γης σε περιοχές δόμησης. Ως εκ τούτου,"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 40
1ο μέρος "Στην Ευρώπη, οι Εθνικές Απογραφές Δασών (NFI) χρησιμοποιούνται για να 

παρέχονται πληροφορίες που θα χρειαστούν κατά τις αξιολογήσεις υπηρεσιών 
δασικών οικοσυστημάτων. Το σύστημα παρακολούθησης απογραφής δασών 
διαφέρει μεταξύ των χωρών, καθώς η εκάστοτε χώρα έχει το δικό της σύστημα 
απογραφής δασών με τη δική της μεθοδολογία."

2ο μέρος "Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εναρμονίσουν τους δείκτες, τον 
ορισμό και τα διαφορετικά συστήματα απογραφής και να δημιουργήσουν ένα 
συνεκτικό σύστημα παρακολούθησης των δασών σε ολόκληρη την Ένωση."

τροπολογία 41
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στην εφαρμογή της μεθοδολογίας της 

βαθμίδας 3 από το 2026 και μετά"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 43
1ο μέρος δύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού ώστε να συμπεριλάβει τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων του 
θερμοκηπίου από" και "και να εφαρμόσει ειδικούς στόχους σε αυτές τις εκπομπές 
και τις απορροφήσεις"

2ο μέρος "του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ώστε να συμπεριλάβει τις 
εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου από"

3ο μέρος "και να εφαρμόσει ειδικούς στόχους σε αυτές τις εκπομπές και τις απορροφήσεις"

τροπολογία 53
1ο μέρος "Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης και των κρατών μελών λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο αντίστοιχα, για να συνεχιστεί η 
ενίσχυση των καθαρών απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα 
LULUCF από το 2031 και μετά, ώστε να συμβάλουν στην εφαρμογή του άρθρου 5 
παράγραφος 1 της συμφωνίας του Παρισιού και να διασφαλίσουν βιώσιμη και 
προβλέψιμη μακροπρόθεσμη συμβολή των φυσικών καταβοθρών στον στόχο της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 το αργότερο και στον στόχο 
επίτευξης αρνητικών εκπομπών στη συνέχεια, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2021/1119."

2ο μέρος "Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές 
της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κλιματική 
Αλλαγή και τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τα αέρια του θερμοκηπίου που 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119, και με βάση τα ενοποιημένα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη έως 
τις 30 Ιουνίου 2024 σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999, υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού"

3ο μέρος "προκειμένου να καθοριστούν οι στόχοι της Ένωσης και των κρατών μελών για 
τις καθαρές απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου στη χρήση γης, την αλλαγή 
χρήσης γης και τη δασοπονία τουλάχιστον για τα έτη 2035, 2040, 2045 και 
2050."
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τροπολογία 55
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την αρχή της «μη πρόκλησης 

σημαντικής βλάβης» και ", "τις ελάχιστες διασφαλίσεις κατά την έννοια των 
άρθρων 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη", "Η Επιτροπή εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό κοινών κανόνων και μεθοδολογιών 
για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο." και 
"Ανατίθεται επίσης στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων για τη συμπερίληψη της παρακολούθησης 
της βιοποικιλότητας στα συστήματα γεωπαρακολούθησης."

2ο μέρος "την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και"
3ο μέρος "τις ελάχιστες διασφαλίσεις κατά την έννοια των άρθρων 17 και 18 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη" εκτός από τις λέξεις "17 και"

4ο μέρος "17 και"
5ο μέρος "Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό κοινών κανόνων 

και μεθοδολογιών για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στην παρούσα 
παράγραφο."

6ο μέρος "Ανατίθεται επίσης στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων για τη συμπερίληψη της παρακολούθησης 
της βιοποικιλότητας στα συστήματα γεωπαρακολούθησης."

τροπολογία 57
1ο μέρος §1 εκτός από τις λέξεις: "εκδίδει, κατά περίπτωση, συστάσεις προς τα κράτη 

μέλη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ 
πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 120 του κανονισμού (ΕΕ) 
2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να" και 
"δίνοντας προτεραιότητα στην προώθηση προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα 
στα δάση, τη γεωργική γη και τη γεωργοδασοκομία. Οι εν λόγω συστάσεις "

2ο μέρος "εκδίδει, κατά περίπτωση, συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ πρέπει να τροποποιηθούν 
σύμφωνα με το άρθρο 120 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να"

3ο μέρος "δίνοντας προτεραιότητα στην προώθηση προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα 
στα δάση, τη γεωργική γη και τη γεωργοδασοκομία. Οι εν λόγω συστάσεις "

4ο μέρος §2 εκτός από τις λέξεις: "δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση προσεγγίσεων 
με βάση το οικοσύστημα στα δάση και τις γεωργικές εκτάσεις" και "επιλέγονται 
με βάση αντικειμενικά, επιστημονικά τεκμηριωμένα και διαφανή κοινά κριτήρια 
και επιβραβεύονται οι πρακτικές, των οποίων τα κλιματικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη έχουν αποδειχθεί επιστημονικά και"

5ο μέρος "δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα 
στα δάση και τις γεωργικές εκτάσεις"

6ο μέρος "επιλέγονται με βάση αντικειμενικά, επιστημονικά τεκμηριωμένα και διαφανή 
κοινά κριτήρια και επιβραβεύονται οι πρακτικές, των οποίων τα κλιματικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη έχουν αποδειχθεί επιστημονικά και"

7ο μέρος §3
8ο μέρος §4
9ο μέρος §5 εκτός από τις λέξεις: "και στη συνέχεια ανά διετία" και "μεταξύ άλλων όσον 

αφορά την ισότητα των φύλων και τις συνθήκες εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και 
σε περιφερειακό επίπεδο"

10ο μέρος "και στη συνέχεια ανά διετία"
1ο μέρος "μεταξύ άλλων όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τις συνθήκες εργασίας, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο"
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τροπολογία 60
1ο μέρος "Το αργότερο ένα έτος μετά την [έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που καθορίζει την 
αναβαθμονόμηση της τιμής του αποθέματος άνθρακα των κύριων κατηγοριών 
πρωτογενών και υπεραιωνόβιων δασών της Ένωσης στην κατηγορία των 
διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων βάσει των μετρημένων δεδομένων."

2ο μέρος "Η Επιτροπή χρησιμοποιεί σύνολα δεδομένων που παρέχονται από 
οριστικοποιημένα ή εν εξελίξει ερευνητικά έργα για τους σχετικούς πρωτογενείς 
και υπεραιωνόβιους δασικούς τύπους και χρησιμοποιεί άλλα ενωσιακά μέσα για 
τη χρηματοδότηση των έργων για τους δασικούς τύπους με κενά δεδομένων. 
Κατά περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθεί για τον εν λόγω σκοπό ειδική 
πρόσκληση στο πλαίσιο των αποστολών της ΕΕ που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα «Ορίζων» και σχετίζονται με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και την προσαρμογή."

τροπολογία 63
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη διαγραφή των λέξεων: "αποθήκευσης άνθρακα, 

συμπεριλαμβανομένων"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 65
1ο μέρος "Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα κράτος μέλος δεν πέτυχε τον 

ετήσιο στόχο του όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 για δύο συναπτά έτη, 
εκδίδει συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος με τις οποίες προσδιορίζονται 
κατάλληλα πρόσθετα μέτρα στον τομέα LULUCF για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω κατάστασης. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κάθε τέτοια σύσταση. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να παρέχει πρόσθετη τεχνική υποστήριξη στο εν λόγω κράτος 
μέλος." εκτός από τις λέξεις "εκδίδει συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος 
με τις οποίες προσδιορίζονται κατάλληλα πρόσθετα μέτρα στον τομέα LULUCF 
για την αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κάθε 
τέτοια σύσταση. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να"

2ο μέρος "εκδίδει συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος με τις οποίες προσδιορίζονται 
κατάλληλα πρόσθετα μέτρα στον τομέα LULUCF για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω κατάστασης. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κάθε τέτοια σύσταση. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να"

3ο μέρος "Όταν εκδίδονται συστάσεις σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, το οικείο κράτος 
μέλος, εντός έξι μηνών από την παραλαβή των συστάσεων, τροποποιεί το εθνικό 
του σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του, 
όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 και 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, 
προκειμένου να εγκρίνει πρόσθετα κατάλληλα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη"

4ο μέρος "Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν ανταποκριθεί στις συστάσεις της Επιτροπής, η 
Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις 
Συνθήκες."
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τροπολογία 71
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "των φυσικών διαταραχών", "η 

προϋπόθεση είτε του στοιχείου -α) είτε του στοιχείου -αα), κατά περίπτωση, και 
όλες", "-α) το κράτος μέλος έχει υποβάλει στην Επιτροπή επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία ότι το θετικό αποτέλεσμα συνδέεται άμεσα με τις επιπτώσεις των 
φυσικών διαταραχών που υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα  VI· η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλουν τα κράτη μέλη", 
"και μπορεί να απορρίψει τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε το κράτος μέλος 
εάν, μετά τον έλεγχο των πληροφοριών που έλαβε από το κράτος μέλος, κρίνει 
ότι είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένα ή δυσανάλογα· ή", "-αα) το κράτος μέλος έχει 
υποβάλει στην Επιτροπή επαρκή στοιχεία που να είχαν προβλεφθεί ή αποτραπεί, 
ιδίως με την εφαρμογή επαρκών μέτρων προσαρμογής για τη διασφάλιση της 
ανθεκτικότητας της πληγείσας περιοχής στην κλιματική αλλαγή", "σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία που ορίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται 
στην παράγραφο 5α· η Επιτροπή δύναται να απορρίψει τα αποδεικτικά στοιχεία 
που υπέβαλε το κράτος μέλος εάν, μετά τον έλεγχο των πληροφοριών που 
ελήφθησαν από το κράτος μέλος, κρίνει ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένα ή 
είναι δυσανάλογα· και", "β α) το κράτος μέλος συμμορφώνεται με τις οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ·", "μετά την εξάντληση των λοιπών διαθέσιμων 
ευελιξιών σύμφωνα με το άρθρο 12," και "5 α. Έως ... [6 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16, για τη συμπλήρωση του παρόντος 
αποδεικνύουν ότι το θετικό αποτέλεσμα συνδέεται άμεσα με τον αντίκτυπο των 
διαταραχών των οικοσυστημάτων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή 
και ότι αυτές δεν θα μπορούσαν κανονισμού με την έγκριση μεθοδολογίας για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων των διαταραχών των οικοσυστημάτων που 
προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο -αα)."

2ο μέρος "των φυσικών διαταραχών"
3ο μέρος "η προϋπόθεση είτε του στοιχείου -α) είτε του στοιχείου -αα), κατά περίπτωση, 

και όλες"
4ο μέρος "-α) το κράτος μέλος έχει υποβάλει στην Επιτροπή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 

ότι το θετικό αποτέλεσμα συνδέεται άμεσα με τις επιπτώσεις των φυσικών 
διαταραχών που υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα  VI· η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλουν τα κράτη μέλη"

5ο μέρος "και μπορεί να απορρίψει τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε το κράτος μέλος 
εάν, μετά τον έλεγχο των πληροφοριών που έλαβε από το κράτος μέλος, κρίνει 
ότι είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένα ή δυσανάλογα· ή"

6ο μέρος "-αα) το κράτος μέλος έχει υποβάλει στην Επιτροπή επαρκή στοιχεία που να είχαν 
προβλεφθεί ή αποτραπεί, ιδίως με την εφαρμογή επαρκών μέτρων προσαρμογής 
για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της πληγείσας περιοχής στην κλιματική 
αλλαγή",

7ο μέρος "σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5α· η Επιτροπή δύναται να απορρίψει τα 
αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε το κράτος μέλος εάν, μετά τον έλεγχο των 
πληροφοριών που ελήφθησαν από το κράτος μέλος, κρίνει ότι δεν είναι επαρκώς 
αιτιολογημένα ή είναι δυσανάλογα· και"

8ο μέρος "β α) το κράτος μέλος συμμορφώνεται με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ·"

9ο μέρος "μετά την εξάντληση των λοιπών διαθέσιμων ευελιξιών σύμφωνα με το άρθρο 
12,"

10ο μέρος "5 α. Έως ... [6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η 
Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την έγκριση μεθοδολογίας για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων των διαταραχών των οικοσυστημάτων που 
προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο -αα)."
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τροπολογία 72
1ο μέρος Κείμενο εκτός από τη διαγραφή: "και τις δυνατότητες ευελιξίας που 

χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 12 και 13 β" και εκτός από τις λέξεις: "Εάν 
η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις Συνθήκες."

2ο μέρος η διαγραφή : "και τις δυνατότητες ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των 
άρθρων 12 και 13 β"

3ο μέρος "Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις Συνθήκες."

τροπολογία 74
1ο μέρος "«1. Έως τις 15 Μαρτίου 2027 για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 και έως 

τις 15 Μαρτίου 2032 για την περίοδο από το 2026 έως το 2030, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση συμμόρφωσης που περιέχει το ισοζύγιο των 
συνολικών εκπομπών και των συνολικών απορροφήσεων για την αντίστοιχη 
περίοδο για καθεμία από τις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) για την περίοδο από το 
2021 έως το 2025 και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ι) για την 
περίοδο από το 2016 έως το 2030, εφαρμόζοντας λογιστικούς κανόνες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η έκθεση συμμόρφωσης περιλαμβάνει 
αξιολόγηση: α) των πολιτικών και των μέτρων σχετικά με τους πιθανούς 
συμβιβασμούς με άλλους περιβαλλοντικούς στόχους και στρατηγικές της 
Ένωσης, όπως αυτές που ορίζονται στο 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 
και στις στρατηγικές της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και τη βιοοικονομία· α α) των 
μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για να συμμορφωθούν με το άρθρο 4 
παράγραφος 4α· β) των συνεργειών μεταξύ μετριασμού του κλίματος και της 
προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και μέτρων για τη μείωση της 
ευπάθειας της γης στις φυσικές διαταραχές και το κλίμα· γ) των συνεργειών 
μεταξύ μετριασμού του κλίματος και της βιοποικιλότητας. Η εν λόγω έκθεση 
περιέχει επιπλέον, κατά περίπτωση, λεπτομέρειες σχετικά με την πρόθεση χρήσης 
των δυνατοτήτων ευελιξίας που αναφέρονται στο άρθρο 11 και τα σχετικά ποσά 
ή με τη χρήση αυτών των δυνατοτήτων ευελιξίας και των σχετικών ποσών. Οι 
εκθέσεις τίθενται στη διάθεση του κοινού, σε ευπρόσιτη μορφή. Η έκθεση 
συμμόρφωσης βασίζεται σε ετήσια σύνολα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών που λαμβάνονται από συστήματα παρακολούθησης του εδάφους, 
όπως οι έρευνες LUCAS"

2ο μέρος "με τη χρήση δειγμάτων βάθους τουλάχιστον 30 cm και συμπεριλαμβανομένων 
όλων των σχετικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη δυνατότητα δέσμευσης 
άνθρακα από το έδαφος."

τροπολογία 77
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "το 2025, το 2027 και το 2032", 

"συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης των επιπτώσεων των δυνατοτήτων ευελιξίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 11 στην επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού" και "Μετά την έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης σχετικά με 
κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης για την αποκατάσταση της φύσης, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αξιολογώντας 
τη συνοχή του παρόντος κανονισμού, και, ειδικότερα, των δεσμεύσεων και των 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, με τους στόχους της εν λόγω νομοθετικής 
πράξης. Η εν λόγω έκθεση μπορεί να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 
νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού."

2ο μέρος "το 2025, το 2027 και το 2032"
3ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης των επιπτώσεων των δυνατοτήτων ευελιξίας 

που αναφέρονται στο άρθρο 11 στην επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού"

4ο μέρος "Μετά την έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης σχετικά με κανονιστικό πλαίσιο 
της Ένωσης για την αποκατάσταση της φύσης, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αξιολογώντας τη συνοχή του παρόντος 
κανονισμού, και, ειδικότερα, των δεσμεύσεων και των στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 4, με τους στόχους της εν λόγω νομοθετικής πράξης. Η εν λόγω έκθεση 
μπορεί να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού."
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τροπολογία 82
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Τις προστατευόμενες περιοχές που 

έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων των 
προστατευόμενων περιοχών·" και "σύστημα για την παρακολούθηση των 
αποθεμάτων άνθρακα του εδάφους, με τη χρήση, μεταξύ άλλων, ετήσιων 
συνόλων δεδομένων «Land Use/cover area frame statistical survey (LUCAS)."

2ο μέρος "Τις προστατευόμενες περιοχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για την 
επίτευξη των στόχων των προστατευόμενων περιοχών·"

3ο μέρος "σύστημα για την παρακολούθηση των αποθεμάτων άνθρακα του εδάφους, με τη 
χρήση, μεταξύ άλλων, ετήσιων συνόλων δεδομένων «Land Use/cover area frame 
statistical survey (LUCAS)."

τροπολογία 97
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "παρέχοντας τουλάχιστον 50 

εκατομμύρια επιπλέον τόνους ισοδύναμου CO2 καθαρών απορροφήσεων έως το 
2030 σε επίπεδο Ένωσης" και "καθορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη"

2ο μέρος "παρέχοντας τουλάχιστον 50 εκατομμύρια επιπλέον τόνους ισοδύναμου CO2 
καθαρών απορροφήσεων έως το 2030 σε επίπεδο Ένωσης"

3ο μέρος "καθορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη "

PPE:
τροπολογία 101
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Αυτές αποτυπώνονται σε ευρύ φάσμα 

δεικτών, όπως η πρόοδος και οι κορυφώσεις από το 1990, καθώς και η συχνότητα 
με την οποία η μεταβολή από έτος σε έτος συνιστά βελτίωση ή μείωση των 
καθαρών επιπέδων εκπομπών και απορροφήσεων, η κλίμακα και η συχνότητα των 
διακυμάνσεων σε σύγκριση με την εθνική τάση, οι ανωμαλίες στις τάσεις, οι 
περιπτώσεις μειωμένης ικανότητας εφαρμογής πολιτικών στον τομέα της χρήσης 
γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας ως αποτέλεσμα των 
υφιστάμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και φυσικές 
διαταραχές που οδηγούν σε μεταβολή της τάσης κατά τη διάρκεια δύο ή 
περισσότερων επόμενων ετών, η ικανότητα εφαρμογής πολιτικών στον τομέα της 
χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας όσον αφορά το 
ποσοστό του ΑΕγχΠ και το ποσοστό των απασχολουμένων που συνδέονται άμεσα 
με τον τομέα της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας, 
καθώς και άλλοι βιοφυσικοί παράγοντες, όπως το ποσοστό των δασικών 
εκτάσεων, η συγκέντρωση άνθρακα στη βιομάζα ανά εκτάριο, η αύξηση της 
βιομάζας, η ξηρότητα και η διαθεσιμότητα νερού."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, PPE:
τροπολογία 17
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τουλάχιστον", "καθώς και έναν 

πρόσθετο στόχο καθαρών απορροφήσεων 50 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου 
CO2 με πρόσθετα μέτρα και πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, 
για την υποστήριξη μέτρων ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας, βασιζόμενων σε 
κανόνες στο επίπεδο της Ένωσης, αλλά και εθελοντικά σε επίπεδο γεωργικών 
μονάδων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω καθαρές 
απορροφήσεις δεν αντισταθμίζουν τις αναγκαίες μειώσεις εκπομπών σύμφωνα με 
τους κλιματικούς στόχους της Ένωσης όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2021/1119"

2ο μέρος "τουλάχιστον"
3ο μέρος "καθώς και έναν πρόσθετο στόχο καθαρών απορροφήσεων 50 εκατομμυρίων 

τόνων ισοδυνάμου CO2 με πρόσθετα μέτρα και πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης 
και κρατών μελών, για την υποστήριξη μέτρων ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας, 
βασιζόμενων σε κανόνες στο επίπεδο της Ένωσης, αλλά και εθελοντικά σε 
επίπεδο γεωργικών μονάδων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω 
καθαρές απορροφήσεις δεν αντισταθμίζουν τις αναγκαίες μειώσεις εκπομπών"

4ο μέρος "σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους της Ένωσης όπως καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119"
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τροπολογία 24
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Ιδίως οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι 

χορτολιβαδικές εκτάσεις και οι υγροβιότοποι αποτελούν επί του παρόντος 
καθαρές πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση, αλλά έχουν τη 
δυνατότητα να καταστούν πηγή καθαρών απορροφήσεων αερίων του 
θερμοκηπίου, ιδίως μέσω της αναβάθμισης της αγροδασοπονίας, της βιολογικής 
γεωργίας και της αποκατάστασης των υγροβιοτόπων και των τυρφώνων." και 
"Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σταθεροποιηθεί κάθε τομέας σε μια 
τροχιά που μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικά καθαρά μηδενικές εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου έως το 2050."

2ο μέρος "Ιδίως οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις και οι 
υγροβιότοποι αποτελούν επί του παρόντος καθαρές πηγές εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση, αλλά έχουν τη δυνατότητα να καταστούν πηγή 
καθαρών απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως μέσω της αναβάθμισης 
της αγροδασοπονίας, της βιολογικής γεωργίας και της αποκατάστασης των 
υγροβιοτόπων και των τυρφώνων."

3ο μέρος "Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σταθεροποιηθεί κάθε τομέας σε μια 
τροχιά που μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικά καθαρά μηδενικές εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου έως το 2050."

τροπολογία 54
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 

λειμώνες και υγροβιότοπους" και "και όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/842,", "συμπεριλαμβανομένων εθνικών στόχων και", 
"τομεακών επιμέρους στόχων" και "Σε συνέχεια της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή 
υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις όπου κρίνει σκόπιμο για να διασφαλίσει 
συνεισφορές από όλους τους τομείς σύμφωνα με τον στόχο της Ένωσης για 
κλιματική ουδετερότητα και τους ενδιάμεσους στόχους της Ένωσης για το κλίμα 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119."

2ο μέρος "από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λειμώνες και υγροβιότοπους ",
3ο μέρος "και όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη 

γεωργία στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842,"
4ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων εθνικών στόχων και"
5ο μέρος "τομεακών επιμέρους στόχων"
6ο μέρος "Σε συνέχεια της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις 

όπου κρίνει σκόπιμο για να διασφαλίσει συνεισφορές από όλους τους τομείς 
σύμφωνα με τον στόχο της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα και τους 
ενδιάμεσους στόχους της Ένωσης για το κλίμα που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2021/1119."

ID, ECR, PPE:
τροπολογία 50ΑΤ1
1ο μέρος "Ο στόχος της Ένωσης για το 2030 για καθαρές απορροφήσεις αερίων του 

θερμοκηπίου στους τομείς της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της 
δασοπονίας είναι τουλάχιστον 310 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2 ως 
άθροισμα των στόχων των κρατών μελών που καθορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και βασίζεται στον μέσο όρο των στοιχείων 
απογραφής των αερίων θερμοκηπίου αερίου για τα έτη 2016, 2017 και 2018." 
εκτός από τη λέξη "τουλάχιστον"

2ο μέρος "τουλάχιστον"
3ο μέρος "Ο στόχος αυτός ενισχύεται περαιτέρω με πρόσθετα μέτρα και πρωτοβουλίες σε 

επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών για τη στήριξη της ανθρακοδεσμευτικής 
γεωργίας"

4ο μέρος "παρέχοντας τουλάχιστον 50 εκατομμύρια επιπλέον τόνους ισοδύναμου CO2 
καθαρών απορροφήσεων έως το 2030 σε επίπεδο Ένωσης."
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τροπολογία 51
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 

με το άρθρο 16 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού", "τουλάχιστον ", 
"συν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2", "κατ’ εξουσιοδότηση" (τη 2η φορά που εμφανίζεται), "κατ’ 
εξουσιοδότηση" (την 3η φορά που εμφανίζεται), διαγραφή των λέξεων "Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 16α."

2ο μέρος "κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού"

3ο μέρος "τουλάχιστον "
4ο μέρος "συν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 2"
5ο μέρος "κατ’ εξουσιοδότηση" (τη δεύτερη φορά που εμφανίζεται)
6ο μέρος "κατ’ εξουσιοδότηση" (την τρίτη φορά που εμφανίζεται)
7ο μέρος διαγραφή των λέξεων "Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16α."

Διάφορα
Η τροπολογία 100 κρίθηκε μη παραδεκτή.
Ο Mohammed Chahim απέσυρε τη στήριξή του από την τροπολογία 96.

10. Πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα και ημιφορτηγά ***I

Έκθεση: Jan Huitema (A9-0150/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Πρόταση απόρριψης 
της πρότασης της 

Επιτροπής

100 ID ΟΚ - 85, 498, 25

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
ψηφοφορία εν συνόλω

1-10,
12

14-17
20,

22-24
28

32-33
35-38,

42
44,

47-48,
51,
53

55-56

επιτροπή +

11 επιτροπή χ.ψ. +

19 επιτροπή ΟΚ + 542, 23, 46

21 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 321, 288, 1

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
χωριστές ψηφοφορίες

26 επιτροπή ΟΚ + 475, 134, 5
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

27 επιτροπή

2/ΟΚ - 292, 308, 7

29 επιτροπή χ.ψ. -

30 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 469, 126, 13

39 επιτροπή AN - 219, 387, 8

40 επιτροπή χ.ψ. -

ψ.τμ.

1 +

43 επιτροπή

2/ΗΨ + 348, 240, 22

46 επιτροπή χ.ψ. +

49 επιτροπή ΟΚ - 256, 343, 13

54 επιτροπή χ.ψ. +

57 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 369, 188, 46

58 επιτροπή χ.ψ. -

62 επιτροπή χ.ψ. -

63 επιτροπή χ.ψ. -

64 επιτροπή ΟΚ - 229, 359, 24

70 επιτροπή ΟΚ - 256, 340, 10

71 επιτροπή ΟΚ - 258, 341, 8
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 1, πριν το 

στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  1, μετά την 

παράγραφο3

111 ID -

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 1, πριν το 

στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  1, 

παράγραφος 4, 
εισαγωγικό μέρος

83ΑΤ Verts/ALE ΟΚ - 195, 399, 9

34 επιτροπή ΟΚ - 220, 375, 3

74 PPE ΟΚ + 313, 283, 4

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 1, πριν το 

στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  1, 

παράγραφος 4, 
στοιχείο α

83ΑΤ Verts/ALE ΟΚ - 200, 393, 14

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 1, πριν το 

στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  1, 

παράγραφος 4, 
στοιχείο β

83ΑΤ Verts/ALE ΟΚ - 194, 391, 17

109Δ ID ΟΚ - 83, 494, 31

84 Verts/ALE ΟΚ - 213, 388, 6

119 S&D ΗΨ - 249, 358, 3

85 Verts/ALE -

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 1, στοιχείο α i

Κανονισμός (ΕΕ) 
2019/631
Άρθρο  1, 

παράγραφος 5, 
στοιχείο α

120 S&D -

110Δ ID ΟΚ - 94, 490, 26Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 1, στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) 
2019/631

Άρθρο  1, μετά την 
παράγραφο5

75=
126=

PPE
βουλευτές

ΟΚ - 264, 328, 10
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  6, μετά την 

παράγραφο1

118 ID ΗΨ - 224, 339, 37

116 ID ΟΚ - 87, 482, 25Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 5, μετά το 

στοιχείο α
 Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  7, 

παράγραφος 10

41 επιτροπή +

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  8, 

παράγραφος 2, εδάφιο  
1

112 ID ΟΚ - 89, 496, 25

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  9, μετά την 

παράγραφο3

86 Verts/ALE -

117Δ ID ΟΚ - 92, 488, 27

122 βουλευτές ΟΚ + 367, 217, 22

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 
2019/631
Άρθρο  10, 

παράγραφος 2 87 Verts/ALE ↓

113 ID ΟΚ - 83, 491, 26Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  11, 

παράγραφος 1, σημείο 
3

45 επιτροπή ΟΚ + 465, 143, 3
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο  1, 
παράγραφος 1, μετά 

το σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Μετά το άρθρο  11

76=
127=

PPE
βουλευτές

ΟΚ - 280, 316, 11

Άρθρο  1, 
παράγραφος 1, μετά 

το σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  12, σημείο 1

114 ID -

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  12, μετά την 

παράγραφο3

128 βουλευτές ΗΨ - 295, 305, 1

50 επιτροπή +Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
σημείο 9

Κανονισμός (ΕΕ) 
2019/631

Άρθρο  14α

129 βουλευτές ↓

88 Verts/ALE ΟΚ - 147, 454, 5

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 294, 285, 29

80 Renew

2/ΟΚ - 251, 329, 29

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  14 α α

52 επιτροπή ΟΚ ↓

Άρθρο  1, εδάφιο  1, 
μετά το σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Άρθρο  15, πριν την 

παράγραφο 

115 ID ΟΚ - 94, 484, 30

89 - 92 Verts/ALE -Παράρτημα  I, εδάφιο  
1, σημείο 1, μετά το 

σημείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Παράρτημα  I, μέρος 

A, σημείο 6.2.1

59 επιτροπή -

60 επιτροπή +

61 επιτροπή -

Παράρτημα I, εδάφιο  
1, σημείο 1, στοιχείο 

στ
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Παράρτημα I, μέρος 

A, σημείο 6.3.1
93, 94 Verts/ALE -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Παράρτημα I, εδάφιο  
1, σημείο 2, μετά το 

στοιχείο α
 Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Παράρτημα I, μέρος 

B, σημείο 6.1.1

95-96 Verts/ALE -

Παράρτημα I, εδάφιο  
1, στοιχείο 2, μετά το 

στοιχείο γ
 Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Παράρτημα I, μέρος 
B, μετά το σημείο 

6.2.1

97 Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 -

65 επιτροπή

2 -

Παράρτημα I, εδάφιο  
1, σημείο 2, στοιχείο 

δ
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Παράρτημα I, μέρος 

B, σημείο 6.2.2 78 PPE ΟΚ + 305, 286, 17

66, 67 επιτροπή -Παράρτημα I, εδάφιο  
1, σημείο 2, στοιχείο 

ε
Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Παράρτημα I, μέρος 

B, σημείο 6.2.3

79 PPE ΟΚ + 307, 284, 18

98, 99 Verts/ALE -

68 επιτροπή -

Παράρτημα I, εδάφιο  
1, σημείο 2, μετά το 

στοιχείο ε
 Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/631
Παράρτημα I, μέρος 

B, σημείο 6.3.1
69 επιτροπή +

Παράρτημα I, εδάφιο  
1, μετά το σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) 
2019/631

Παράρτημα I, μετά το 
μέρος B

77=
130=

PPE
βουλευτές

ΟΚ - 278, 322, 8

101 ID ΟΚ - 89, 493, 24

102 ID ΟΚ - 95, 474, 34

103 ID ΟΚ - 88, 487, 26

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 1

104 ID ΟΚ - 100, 476, 25
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 7

123 βουλευτές ΗΨ - 293, 305, 3

105 ID -

124 βουλευτές ΗΨ - 296, 314, 2

Αιτιολογική σκέψη  10

13 επιτροπή -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 10

81 Verts/ALE -

106 ID -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 544, 22, 39

Αιτιολογική σκέψη  11

18 επιτροπή

2/ΟΚ + 530, 45, 27

107Δ ID -Αιτιολογική σκέψη  15

25 επιτροπή +

82 Verts/ALE -Αιτιολογική σκέψη  21

121 βουλευτές ΟΚ + 357, 210, 40

108 ID -Αιτιολογική σκέψη  23

31 επιτροπή +

72=
125=

PPE
βουλευτές

ΟΚ - 280, 313, 10Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 25

73 PPE ΟΚ - 283, 316, 5

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 339, 249, 24

Αιτήματα με ονομαστική κλήση
PPE: τροπολογίες 27 (2ο μέρος), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Verts/ALE: τροπολογίες 39, 72, 75, 76, 77, 83, 84, 88
ID: τροπολογίες 18, 19, 26, 27 (2ο μέρος), 34, 39, 45, 52, 80, 100, 101, 102, 103, 

104, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 122

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: τροπολογίες 13, 21, 29, 34, 39, 46, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 70, 71
Verts/ALE: τροπολογία 40
Renew: τροπολογίες 29, 30, 34, 39, 49, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71
ECR: τροπολογίες 49, 64, 70, 71, 121, 122
ID: τροπολογίες 11, 25, 60, 69
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπολογία 65
1ο μέρος "Στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς = Στόχος για το σύνολο του στόλου 

οχημάτων της ΕΕ2030 όπου:  Στόχος για το σύνολο του στόλου οχημάτων της 
ΕΕ2030 είναι όπως ορίζεται σύμφωνα με το σημείο 6.1.3·"

2ο μέρος "a είναι a2030,L όπου η μέση μάζα δοκιμής των καινούργιων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή είναι ίση ή μικρότερη από TM0 και 
a2030,H, όπου η μέση μάζα δοκιμής των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων του κατασκευαστή είναι υψηλότερη απ’ ό,τι η TM0·"

Renew:
τροπολογία 80
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προκειμένου να φθάσει το 100 % έως 

το 2030"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
τροπολογία 43
1ο μέρος "Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς η ανάγκη στοχευμένης 
χρηματοδότησης για τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, με στόχο τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων 
στην απασχόληση και άλλων οικονομικών επιπτώσεων σε όλα τα επηρεαζόμενα 
κράτη μέλη, ιδίως στις περιφέρειες και τις κοινότητες που επηρεάζονται 
περισσότερο από τη μετάβαση. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 
νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση ενωσιακού χρηματοδοτικού μέσου για την 
αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης και, ιδίως, για τον συντονισμό και τη 
χρηματοδότηση προληπτικών μέτρων και μέτρων αντίδρασης για την 
αντιμετώπιση της αναδιάρθρωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και για τη 
χρηματοδότηση της κατάρτισης, της επανειδίκευσης και της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών αυτοκινήτων, των προμηθευτών 
εξαρτημάτων τους και των βοηθητικών υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, 
ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις."

2ο μέρος "Το χρηματοδοτικό μέσο μπορεί να λάβει τη μορφή ειδικού χρηματοδοτικού 
μέσου ή να αποτελεί μέρος του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα ή ενός 
αναθεωρημένου Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Τυχόν έσοδα από το τίμημα 
υπέρβασης εκπομπών διατίθενται για τον σκοπό αυτό."

ID:
τροπολογία 18
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Επιπλέον, θα χρειαστεί επίσης ειδική 

ροή χρηματοδότησης σε επίπεδο Ένωσης για τη μετάβαση του τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδίως τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE, ID:
τροπολογία 27
1ο μέρος "Η υποστήριξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της κοινωνικής καινοτομίας 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ενθάρρυνση μιας ταχύτερης μετάβασης 
προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Σημαντική χρηματοδότηση είναι 
ήδη διαθέσιμη για την καινοτομία στο οικοσύστημα κινητικότητας μέσω 
διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, ιδίως μέσα από το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», το InvestEU, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ταμείο Καινοτομίας, και τον μηχανισμό ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Ενώ οι φιλόδοξοι ετήσιοι στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 
αναμένεται να τονώσουν την καινοτομία στην αλυσίδα εφοδιασμού της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, ο πρωταρχικός στόχος του παρόντος κανονισμού είναι 
να προσφέρει πραγματική, αποτελεσματική και επαληθεύσιμη μείωση των 
εκπομπών CO2. ."

2ο μέρος "Κατά συνέπεια, μόνο η μέτρηση των εκπομπών CO2 από σωλήνα εξαγωγής θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στους στόχους μείωσης του κατασκευαστή."



P9_PV(2022)06-08(VOT)_EL.docx 82 PE 733.409

11. Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ μετά την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Έκθεση: David McAllister, Nathalie Loiseau (A9-0164/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Titre + modifié oralement

7 ID -Παράγραφος 1, 
στοιχείο δ

21 ECR ΗΨ - 134, 443, 15

Παράγραφος 1, μετά 
το στοιχείο δ

8 ID -

22 ECR -Παράγραφος 1, 
στοιχείο στ

§ αρχικό 
κείμενο 

ΟΚ + 417, 121, 49

Παράγραφος 1, 
στοιχείο ζ

15 S&D -

Παράγραφος 1, 
στοιχείο η

23 ECR -

Παράγραφος 1, 
στοιχείο i

24 ECR -

Παράγραφος 1, 
στοιχείο 1

25 ECR +

Παράγραφος 1, μετά 
το σημείο 1

1 Verts/ALE +

Παράγραφος 1, 
στοιχείο ιε

§ αρχικό 
κείμενο 

ΟΚ + 511, 64, 15

2 Verts/ALE +Παράγραφος 1, 
στοιχείο ιστ

9 ID -

36 PPE, Renew +Παράγραφος 1, 
στοιχείο κα

§ αρχικό 
κείμενο 

ΟΚ ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Παράγραφος 1, 
στοιχείο κτ

26 ECR -

Παράγραφος 1, 
στοιχείο κθ

3 Verts/ALE ΗΨ - 204, 329, 58

Παράγραφος 1, 
στοιχείο λε

27 ECR -

Παράγραφος 1, 
στοιχείο λστ

4 Verts/ALE -

11 S&D +

ψ.τμ.

1 ↓

Παράγραφος 1, 
στοιχείο λθ

§ αρχικό 
κείμενο 

2/ΟΚ ↓

Παράγραφος 1, μετά 
το στοιχείο μβ

28 ECR -

5 Verts/ALE -Παράγραφος 1, 
στοιχείο με

37 PPE, Renew +

Παράγραφος 1, 
στοιχείο μστ

38 PPE, Renew +

Παράγραφος 1, 
στοιχείο μη

39 PPE, Renew ΟΚ + 452, 121, 22

Παράγραφος 1, 
στοιχείο να

§ αρχικό 
κείμενο 

ΟΚ + 508, 56, 19

6 S Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 +

Παράγραφος 1, 
στοιχείο μθ

§ αρχικό 
κείμενο 

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Παράγραφος 1, 
στοιχείο νγ

29 ECR ΗΨ + 314, 260, 6

Παράγραφος 1, 
στοιχείο νσυ

30 ECR +

Παράγραφος 1, μετά 
το στοιχείο νζ

31 ECR +

Μετά την αιτιολογική 
αναφορά 3

32 PPE, Renew +

Μετά την αιτιολογική 
αναφορά 12

33 PPE, Renew +

Αιτιολογική σκέψη  A 16 ECR +

Αιτιολογική σκέψη  Δ 17 ECR +

Αιτιολογική σκέψη  ΣΤ 18 ECR +

Αιτιολογική σκέψη  H 12 S&D -

Αιτιολογική σκέψη  Θ 13 S&D -

14 S&D ΗΨ + 330, 229, 33Αιτιολογική σκέψη  Ι

19 ECR ↓

10 S&D ΗΨ - 208, 353, 36Αιτιολογική σκέψη  ΙΑ

34 PPE, Renew +

Αιτιολογική σκέψη  
ΜΔ

35 PPE, Renew +

Αιτιολογική σκέψη  ΙΕ 20 ECR +

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 438, 65, 94

Αιτήματα με ονομαστική κλήση
ID: §§ 1(στ), 1(ιε), 1(κα), 1(λθ) (2ο μέρος), 1(να)
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
S&D:
§1, στοιχείο μθ)
1ο μέρος "να βελτιώσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής αμυντικής 

βιομηχανίας"
2ο μέρος "με την αφαίρεση του στρατιωτικού εξοπλισμού από τον κατάλογο των 

εξαιρούμενων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·"

ID:
§ 1, στοιχείο λθ)
1ο μέρος "να επανεξετάσουν την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας με στόχο τη διεξοδική 

αξιολόγηση των επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στη 
συνεργασία στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· να αναπτύξουν, 
επιπλέον, προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεχίσουν 
να ενισχύονται οι δεσμοί με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης σε ένα 
πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από κατάφωρες στρατιωτικές επιθετικές ενέργειες 
και άλλες απτές απειλές κατά της ασφάλειας, στοχευμένες εκστρατείες 
παραπληροφόρησης και τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
αντιπαράθεσης με τη Ρωσία"

2ο μέρος "μεταξύ άλλων όσον αφορά τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Μολδαβίας και της 
Γεωργίας·"

Διάφορα
Ο κ. McAllister προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στον τίτλο: 
"Η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ μετά τον επιθετικό πόλεμο της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2022 προς το Συμβούλιο και τον 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και 
άμυνας της ΕΕ μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίαςτης Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας (2022/2039(ΙΝΙ))"

12. Ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και ο ρόλος της 
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας

Έκθεση: Witold Jan Waszczykowski (A9-0168/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 63 3 συντάκτης +

Αιτιολογική σκέψη  Δ 1 συντάκτης +

Αιτιολογική σκέψη  ΚΑ 2 συντάκτης +

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 490, 59, 38


