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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. Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ ***I

Έκθεση: Peter Liese (A9-0162/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Απόρριψη 675 ID ΟΚ - 114, 499, 12

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
ψηφοφορία εν συνόλω

406-415, 
417, 

419-420, 
426, 

429-433, 
437-444, 
447-450, 
457-459, 

461, 
465-466, 
468-469, 
471-485, 
489-495, 

500, 
502-505, 
510-514, 

516, 
519-520, 

530, 
534-535, 

538, 
540-542, 
544-546, 
550-554, 

558, 
564, 
569, 
571, 
574, 
576, 

601-602, 
606, 
611, 

613-614, 
616-619, 

624, 
626-628

επιτροπή +

ψ.τμ.

1 +

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
χωριστή ψηφοφορία

416 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.421 επιτροπή

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2 +

ψ.τμ.

1 +

422 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

3 +

423 επιτροπή

4/ΟΚ + 463, 144, 24

424 επιτροπή χ.ψ. +

425 επιτροπή χ.ψ. +

427 επιτροπή χ.ψ. +

428 επιτροπή χ.ψ. +

434 επιτροπή χ.ψ. +

435 επιτροπή χ.ψ. +

436 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

445 επιτροπή

2 -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 576, 52, 4

446 επιτροπή

2/ΟΚ + 484, 127, 8

ψ.τμ.

1 +

454 επιτροπή

2 +

456 επιτροπή ΟΚ + 450, 169, 13

ψ.τμ.460 επιτροπή

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2 +

ψ.τμ.

1 +

462 επιτροπή

2/ΟΚ + 460, 139, 34

463 επιτροπή ΟΚ + 441, 182, 7

464 επιτροπή χ.ψ. +

467 επιτροπή χ.ψ. +

470 επιτροπή χ.ψ. +

486 επιτροπή χ.ψ. +

487 επιτροπή χ.ψ. +

488 επιτροπή χ.ψ. +

496 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

2 +

497 επιτροπή

3 +

501 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

506/ανα
θ.

επιτροπή

2/ΟΚ + 439, 182, 11

508 επιτροπή ΟΚ + 436, 176, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 545, 56, 30

509 επιτροπή

2/ΟΚ + 486, 100, 30

515 επιτροπή χ.ψ. +

517 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.518 επιτροπή

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2 +

ψ.τμ.

1 +

521 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

2/ΟΚ + 448, 172, 10

3/ΟΚ + 442, 169, 15

522 επιτροπή

4/ΟΚ + 331, 287, 12

ψ.τμ.

1 +

523 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1/ΗΨ - 286, 337, 10

526 επιτροπή

2 -

531 επιτροπή ΟΚ + 438, 180, 14

ψ.τμ.

1 +

533 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

536 επιτροπή

6 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

537 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

543 επιτροπή

2/ΟΚ + 493, 130, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 566, 59, 5

2/ΟΚ + 411, 194, 3

547 επιτροπή

3/ΟΚ + 481, 132, 9

548 επιτροπή χ.ψ. +

549 επιτροπή χ.ψ. +

555 επιτροπή χ.ψ. +

556 επιτροπή χ.ψ. +

559 επιτροπή ΟΚ + 415, 199, 17

ψ.τμ.

1 +

560 επιτροπή

2 +

561 επιτροπή ΟΚ + 499, 97, 35

562 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

563 επιτροπή

2 +

565 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

566 επιτροπή

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

567 επιτροπή χ.ψ. +

568 επιτροπή χ.ψ. +

570 επιτροπή ΟΚ + 419, 202, 11

573 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

575 επιτροπή

2/ΟΚ + 478, 145, 7

603 επιτροπή χ.ψ. +

604 επιτροπή χ.ψ. +

607 επιτροπή χ.ψ. +

608 επιτροπή χ.ψ. +

609 επιτροπή χ.ψ. +

610 επιτροπή χ.ψ. +

612 επιτροπή χ.ψ. +

615 επιτροπή χ.ψ. +

620 επιτροπή ΟΚ + 360, 264, 7

621 επιτροπή χ.ψ. +

622 επιτροπή ΟΚ + 460, 158, 13

623 επιτροπή ΟΚ + 444, 168, 12

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

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – 
σημείο v

659 ID -

660 ID ΟΚ - 131, 494, 5Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 5

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 
Άρθρο 3 ζ  – 

παράγραφος 1

498 επιτροπή +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 5

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

παράγραφο 2

661 ID ΟΚ - 192, 423, 7

499 επιτροπή ΟΚ + 455, 166, 6Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 6

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

1

662-666 ID ΟΚ ↓

667 ID ΟΚ - 159, 458, 13

668 ID ΟΚ - 174, 450, 7

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 6

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

669 ID -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 490, 130, 13

2/ΟΚ + 446, 167, 13

3/ΟΚ + 485, 82, 59

4/ΟΚ + 366, 183, 59

5/ΟΚ + 478, 125, 17

677 PPE, S&D, 
Renew

6/ΟΚ + 363, 239, 17

632=
656=

The Left
Verts/ALE

ΟΚ ↓

507 επιτροπή ΟΚ ↓

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 10

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 
Άρθρο 9 – 

παράγραφος 3

670 ID ↓

633 The Left ΟΚ - 184, 437, 8Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
μετά το σημείο 10
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 10 – 
παράγραφος 1 – 

εδάφιο 2

634 The Left ΟΚ - 146, 472, 9

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – στοιχείο 

α – σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 1 – 

εδάφιο 2 α

671Δ ID ΟΚ - 147, 474, 7

ψ.τμ.Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

678 PPE, S&D, 
Renew

1/ΟΚ + 513, 106, 14
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 468, 127, 17

635=
657=

The Left
Verts/ALE

ΟΚ ↓

524 επιτροπή ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1 ↓

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 1 α – 

εδάφιο 2

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 486, 128, 18

2/ΟΚ + 512, 98, 13

3/ΟΚ + 406, 186, 26

679 PPE, S&D, 
Renew

4/ΟΚ + 313, 291, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

525 επιτροπή

3/ΟΚ ↓

527 επιτροπή ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 
Άρθρο 10 α – 

παράγραφος 1 – μετά 
το εδάφιο 2 β

528 επιτροπή

3/ΟΚ ↓

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

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 
Άρθρο 10 α – 

παράγραφος 1 α – 
εδάφιο 4

647 ECR -

636 The Left ΟΚ - 122, 494, 13

532 επιτροπή ΟΚ + 453, 152, 24

648 ECR ↓

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – στοιχείο β 

– σημείο ii
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 2 – 

εδάφιο 3 – στοιχείο δ 672 ID ΟΚ - 82, 533, 13
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – στοιχείο γ 

– σημείο ii
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 2 – 

εδάφιο 3 – μετά το 
σημείο δ

649 ECR -

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – μετά το 

στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 5 α

673 ID ΟΚ - 143, 482, 5

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – στοιχείο ε 

– εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 10 α – 
παράγραφος 6

637Δ The Left ΟΚ - 126, 499, 6

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – στοιχείο ζ

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 
Άρθρο 10 α – 

παράγραφος 8 – μετά 
το εδάφιο 3

638 The Left ΟΚ - 124, 500, 4

650 ECR ΟΚ - 114, 477, 42Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 12 – στοιχείο ζ

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 
Άρθρο 10 α – 

παράγραφος 8 – 
εδάφιο 4

539 επιτροπή +

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

Άρθρο 10 β

639
640Δ
641Δ

The Left ΟΚ - 116, 503, 8

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 14 – στοιχείο 

α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 10 δ  – 
παράγραφος 1 – μετά 

το εδάφιο 1

642 The Left -

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

στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 10 δ  – 
παράγραφος 6

557 επιτροπή +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

652 ECR ΟΚ - 150, 472, 10Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
μετά το σημείο 19
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 29 α
572 επιτροπή +

674Δ=
653Δ=

ECR
ID

ΟΚ - 189, 411, 22

577 επιτροπή ΟΚ + 416, 182, 28

578-599 επιτροπή +

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 
σημείο 21

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 
Κεφάλαιο IV α

600 επιτροπή +

643 The Left ΟΚ - 126, 502, 4Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – 
σημείο 1 – στοιχείο γ

Απόφαση (EE) 
2015/1814
Άρθρο 1 – 

παράγραφος 5 – 
εδάφιο 1

605 επιτροπή +

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – 
σημείο 1 – στοιχείο γ

Απόφαση (EE) 
2015/1814
Άρθρο 1 – 

παράγραφος 5 α

644 The Left ΟΚ - 124, 501, 5

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – 
μετά το σημείο 1

Απόφαση (EE) 
2015/1814
Άρθρο 1 – 

παράγραφος 6

645 The Left ΟΚ - 122, 496, 7

625 επιτροπή +Παράρτημα εδάφιο 1 
– στοιχείο γ – σημείο 

vii
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Παράρτημα I – 
πίνακας – σειρά 30

654 ECR ↓

629 The Left ΟΚ - 55, 484, 92Αιτιολογική σκέψη 7

418 επιτροπή +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 7

630 The Left -

658Δ ID ΟΚ - 156, 470, 5

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 480, 137, 14

Αιτιολογική σκέψη 29

451 επιτροπή

2/ΟΚ + 417, 197, 10
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

3/ΟΚ + 348, 271, 12

452 επιτροπή -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 459, 164, 6

676 PPE, S&D, 
Renew

2/ΟΚ + 320, 276, 21

453 επιτροπή ΟΚ ↓

Αιτιολογική σκέψη 30

631=
655=

The Left,
Verts/ALE

ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 490, 122, 10

455 επιτροπή

2/ΟΚ + 462, 151, 16

Αιτιολογική σκέψη 31

646 ECR ↓

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 439, 157, 32

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
PPE: τροπολογίες 531, 632 = 656, 633, 634, 635 = 657, 637, 653 = 674, 677, 678
The Left: τροπολογίες 423 (4ο μέρος), 451, 462 (2ο μέρος), 527, 528, 531, 629, 631, 632, 

633, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 676, 678, 679
S&D: τροπολογίες 676, 677, 678, 679
ECR: τροπολογίες 446, 455, 463, 507, 509, 522 (2ο, 3ο και 4ο μέρος), 532, 543 (2ο 

μέρος), 547, 575 (2ο μέρος), 650, 652, 653
ID: τροπολογίες 499, 506/αναθ. (2ο μέρος), 508, 532, 577, 622, 623, 636, 658, 660 

έως 668, 671 έως 677; Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β, Οδηγία 
2003/87/ΕΚ , Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2 (2ο μέρος)

Verts/ALE: τροπολογίες 453, 456, 507, 524, 527, 531, 559, 561, 570, 620, 655, 656, 657, 
676, 678

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
The Left: τροπολογίες 416, 424, 452, 456, 470, 486, 525, 533, 559, 565, 567, 570, 572, 

573, 600
ECR: τροπολογίες 425, 427, 428, 434, 435, 436, 452, 464, 467, 486, 487, 488, 496, 

499, 501, 515, 517, 533, 537, 549, 555, 556, 557, 562, 568, 603, 604, 605, 607, 
608, 609, 610, 612, 615, 620, 621, 622, 625

ID: τροπολογίες 422, 425, 463, 548
PPE, S&D, 
Renew:

τροπολογία 452

Verts/ALE: τροπολογίες 424, 470, 486
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left
τροπολογία 451
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 

θεσπιστεί ένα σύστημα ανταμοιβής/ποινής (bonus/malus) όσον αφορά τον 
προσδιορισμό του μεριδίου δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων." και "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."

2ο μέρος "Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα ανταμοιβής/ποινής 
(bonus/malus) όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεριδίου δωρεάν κατανομής 
δικαιωμάτων."

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 518
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μη συμμορφούμενων φορέων 

εκμετάλλευσης όπως οι"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
τροπολογία 421
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και διάθεσης" (2 σημεία)
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 422
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. Ωστόσο,"

2ο μέρος "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 446
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να 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 "

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 455
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "8"
2ο μέρος η λέξη αυτή

τροπολογία 460
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

τροπολογία 497
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 509
1ο μέρος "Επιπλέον, ποσοστό 2,5 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων μεταξύ του 

2024 και του 2030 τίθεται σε πλειστηριασμό για το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Τα 
δικαιούχα κράτη μέλη για την εν λόγω ποσότητα δικαιωμάτων είναι τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τιμές αγοράς κάτω από το 65 % του μέσου όρου 
της Ένωσης κατά την περίοδο 2016-2018. Τα κονδύλια που αντιστοιχούν στην εν 
λόγω ποσότητα δικαιωμάτων κατανέμονται σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙβ. Η πρόσθετη ποσότητα δικαιωμάτων που αναφέρεται στο 
παρόν εδάφιο χρησιμοποιείται επίσης, κατά περίπτωση, για τη χρηματοδότηση 
διασυνοριακών έργων με τα δικαιούχα κράτη μέλη και τις παρακείμενες 
παραμεθόριες περιοχές χαμηλής ανάπτυξης."

2ο 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 
Άρθρο υ 10α παράγραφος 8."
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τροπολογία 523
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 543
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 547
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 "έχουν θεσπίσει νομικά δεσμευτικούς στόχους για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050, καθώς και "

2ο μέρος "έχουν θεσπίσει νομικά δεσμευτικούς στόχους για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050, καθώς και "

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 563
1ο μέρος "Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το Άρθρο  23 για τη 

συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό των απαιτήσεων βάσει των 
οποίων θεωρείται ότι τα αέρια του θερμοκηπίου καθίστανται μονίμως 
δεσμευμένα με χημικό τρόπο σε κάποιο προϊόν έτσι ώστε να μην εισέρχονται στην 
ατμόσφαιρα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης"

2ο μέρος "και διάθεσης όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου."

τροπολογία 566
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένων της διάθεσης 

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

τροπολογία 575
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

ID:
τροπολογία 506/αναθ.
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από την παράγραφο 1α
2ο μέρος παράγραφος 1 α
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τροπολογία 521
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη διαγραφή των λέξεων "εκτός από" και "και για 

την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αέρια."
2ο μέρος οι διαγραφές αυτές

τροπολογία 678
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "του 2026 και, υπό την προϋπόθεση 

της εφαρμογής του Άρθρο υ 36 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 
(ΕΕ) .../... [κανονισμός CBAM], 93 % το 2027, 84 % το 2028, 69 % το 2029, 50 % 
το 2030 και 25 % το 2031, έως ότου φτάσει στο 0 % το"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE, S&D, Renew:
τροπολογία 445
1ο μέρος "Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία τροποποιεί την οδηγία 2003/87/ΕΚ όσον αφορά 

μια περίοδο εφαρμογής που ξεκίνησε ήδη την 1η Ιανουαρίου 2021, για λόγους 
προβλεψιμότητας, περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας και απλότητας, η πιο 
απότομη πορεία μείωσης του ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει να παρέχει μια σαφή 
κατεύθυνση προς την επίτευξη του στόχου της συμφωνίας του Παρισιού και 
κλιματικής ουδετερότητας στο σύνολο της οικονομίας της Ένωσης το 2050 το 
αργότερο. Καθώς ο αυξημένος συντελεστής μείωσης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο 
από το έτος που ακολουθεί την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, μια εφάπαξ 
μείωση της ποσότητας των δικαιωμάτων θα πρέπει να μειώσει τη συνολική 
ποσότητα των δικαιωμάτων "

2ο μέρος "έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις πραγματικές μέσες εκπομπές των τριών 
ετών που προηγούνται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
προσαρμοσμένες, από το μέσον της εν λόγω περιόδου, με τον γραμμικό 
συντελεστή μείωσης."

Verts/ALE:
τροπολογία 416
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά η 

ενιαία αγορά με πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 454
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Σε περίπτωση που εντοπιστεί διαρροή 

άνθρακα, η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου διαρροής άνθρακα στις 
εξαγωγικές αγορές κατά τρόπο που συνάδει με τους κανόνες του ΠΟΕ."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 525
1ο μέρος "Προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, το πρώτο εδάφιο δεν 

ισχύει για μέρος της παραγωγής της Ένωσης που προορίζεται για εξαγωγή σε 
τρίτες χώρες ελλείψει συστημάτων εμπορίας εκπομπών ή παρόμοιων ρυθμίσεων."

2ο μέρος "Έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπως ορίζεται στον [κανονισμό ΜΣΠΑ], 
η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά τον αντίκτυπο 
στις εξαγωγές της Ένωσης από τους τομείς του ΜΣΠΑ και στην ποσότητα των 
παγκόσμιων εκπομπών."

3ο μέρος "Η εν λόγω εκτίμηση συνοδεύεται από τυχόν αναγκαία μέτρα και, κατά 
περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις που εξισώνουν το κόστος του CO2 με 
διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης των τρίτων χωρών. Όλα αυτά τα μέτρα και 
οι προτάσεις συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ."
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τροπολογία 528
1ο μέρος "Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, και κατά παρέκκλιση 

από το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, η παραγωγή στην Ένωση των προϊόντων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού [CBAM] εξακολουθεί να λαμβάνει 
δωρεάν κατανομή ίση με 100%, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα 
προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες που δεν διαθέτουν μηχανισμούς 
τιμολόγησης του άνθρακα παρόμοιους με το ΣΕΔΕ της ΕΕ."

2ο μέρος "Έως... [ένα έτος πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου όπως ορίζεται στον 
κανονισμό [CBAM]], η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία να παρέχει λεπτομερή αξιολόγηση των 
επιπτώσεων του ΣΕΔΕ της ΕΕ και του CBAM στην παραγωγή στην Ένωση των 
προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού [CBAM] τα οποία 
προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες και στην εξέλιξη των παγκόσμιων 
εκπομπών, καθώς και αξιολόγηση της συμβατότητας των διατάξεων του τρίτου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου με τον ΠΟΕ."

3ο μέρος "Η Επιτροπή συνοδεύει, όπου απαιτείται, την εν λόγω έκθεση με νομοθετική 
πρόταση για την προσαρμογή των διατάξεων του εν λόγω εδαφίου κατά τρόπο 
που να εξισώνει το κόστος του CO2 για παραγωγή στην Ένωση προϊόντων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού [CBAM] και προορίζονται για 
εξαγωγή σε τρίτες χώρες που δεν διαθέτουν μηχανισμούς τιμολόγησης του 
άνθρακα παρόμοιους με το ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά τρόπο συμβατό με τον ΠΟΕ έως ... 
[το τέλος της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στον κανονισμό [CBAM]]."

τροπολογία 533
1ο μέρος "δ α) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Για να 

τηρηθεί το ποσοστό προς πλειστηριασμό που προβλέπεται στο Άρθρο  10, για 
κάθε έτος κατά το οποίο το σύνολο των δωρεάν δικαιωμάτων δεν επιτυγχάνει το 
μέγιστο ποσόν που τηρείται όσον αφορά το ποσοστό προς πλειστηριασμό, 
χρησιμοποιούνται τα εναπομείναντα δικαιώματα έως εκείνο το ποσόν για την 
πρόληψη ή τον περιορισμό της μείωσης των δωρεάν δικαιωμάτων για την τήρηση 
του ποσοστού προς πλειστηριασμό κατά τα επόμενα έτη. Όταν, ωστόσο, 
επιτυγχάνεται το μέγιστο ποσόν, τα δωρεάν δικαιώματα προσαρμόζονται 
αναλόγως. Οποιαδήποτε τέτοια προσαρμογή πραγματοποιείται με ομοιόμορφο 
τρόπο.»

2ο μέρος "Ωστόσο, από την προσαρμογή εξαιρούνται εγκαταστάσεις των οποίων τα 
επίπεδα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου υπολείπονται του μέσου όρου του 
10 % των πλέον αποδοτικών εγκαταστάσεων σε ένα τομέα ή υποτομέα στην 
Ένωση για τους σχετικούς δείκτες αναφοράς σε ένα έτος κατά το οποίο 
εφαρμόζεται η προσαρμογή.»"
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τροπολογία 536
1ο μέρος "Το Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα καλύπτει τους τομείς που απαριθμούνται 

στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙΙ, όπως οι καινοτόμες τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, 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 καινοτόμων έργων"

2ο μέρος "που αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και χρήση άνθρακα 
(«CCU»)"

3ο μέρος "η οποία συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, ιδίως 
όσον αφορά τις αναπόφευκτες εκπομπές βιομηχανικών διαδικασιών,"

4ο μέρος "την περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση, μεταφορά και μόνιμη αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς («CCS») για αναπόφευκτες εκπομπές βιομηχανικών 
διαδικασιών, και την άμεση δέσμευση CO2 από την ατμόσφαιρα με ασφαλή, 
βιώσιμη και μόνιμη αποθήκευση («DACS»)."

5ο μέρος "Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες ανανεώσιμου υδρογόνου μπορούν επίσης να 
ενθαρρύνονται, κατά περίπτωση. Το Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα στηρίζει 
επίσης πρωτοποριακές καινοτόμες τεχνολογίες και υποδομές για την απαλλαγή 
των σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
συμπεριλαμβανομένων συλλογικών μορφών μεταφοράς, όπως οι υπηρεσίες 
δημόσιων μεταφορών και έκτακτων μεταφορών με πούλμαν, επιδιώκοντας 
παράλληλα συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως με ευρωπαϊκές 
συμπράξεις και, κατά περίπτωση, με άλλα προγράμματα της Ένωσης. Ειδική 
προσοχή δίνεται σε έργα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις εξαγωγές, σε τομείς που 
καλύπτονται από τον [κανονισμό CBAM] για τη στήριξη της καινοτομίας και της 
εφαρμογής τεχνικών, διαδικασιών και τεχνολογιών που συμβάλλουν σημαντικά 
στην απανθρακοποίηση των τομέων που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό, 
στη CCU, στη CCS, στη μεταφορά του CO2, στην ανανεώσιμη ενέργεια και την 
αποθήκευση της ενέργειας κατά τρόπο ο οποίος συμβάλλει στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τους στόχους και τις επιδιώξεις που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 για το 2030 και το 2050, καθώς και σε μια δίκαιη 
μετάβαση, και αποφέρει το μέγιστο οριακό όφελος όσον αφορά τη μείωση 
εκπομπών ανά παρεχόμενη στήριξη. Το Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα μπορεί 
επίσης να στηρίζει πρωτοποριακές καινοτόμες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη 
μείωση των εκπομπών στον τομέα των αποβλήτων." εκτός από τις λέξεις: "στη 
CCU, στη CCS, στη μεταφορά του CO2,"

6ο μέρος "στη CCU, στη CCS, στη μεταφορά του CO2,"

τροπολογία 560
1ο μέρος "-α α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «1α α. Έως την 1η Ιουλίου 2023, 

η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην 
οποία αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο ο περιορισμός της πρόσβασης στις 
ευρωπαϊκές αγορές δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα σε ρυθμιζόμενες οντότητες 
και χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που ενεργούν για λογαριασμό τους, θα 
επηρεάσει την ακεραιότητα και την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών 
δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα και την επίτευξη των ενεργειακών και 
κλιματικών στόχων της Ένωσης για το 2030 και το 2050."

2ο μέρος "Εάν η αξιολόγηση είναι αρνητική, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, 
νομοθετική πρόταση για την προσαρμογή των σχετικών διατάξεων του Άρθρο υ 
12 παράγραφος 1 και του Άρθρο υ 19 παράγραφος 2.»"
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τροπολογία 676
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Προκειμένου να προστατευτεί η 

ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της Ένωσης, η παραγωγή στην Ένωση των 
προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού [CBAM] θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να λαμβάνει δωρεάν κατανομή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω προϊόντα παράγονται με σκοπό να εξαχθούν σε τρίτες χώρες που δεν 
διαθέτουν μηχανισμούς τιμολόγησης του άνθρακα παρόμοιους με το ΣΕΔΕ της ΕΕ. 
Έως [ένα έτος πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό [CBAM]], η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση με αξιολόγηση των 
επιπτώσεων του ΣΕΔΕ της ΕΕ και του CBAM στην παραγωγή στην Ένωση 
προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού [CBAM] τα οποία 
παράγονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες και στην εξέλιξη των παγκόσμιων 
εκπομπών, καθώς και αξιολόγηση του κατά πόσον η παρέκκλιση για τις εξαγωγές 
συνάδει με τους κανόνες του ΠΟΕ, αξιολογώντας ιδίως πιθανούς μηχανισμούς 
προσαρμογής των εξαγωγών για εγκαταστάσεις που ανήκουν στο 10 % των 
αποδοτικότερων εγκαταστάσεων υπό το φως της συμβατότητας με τον ΠΟΕ ή 
οποιωνδήποτε άλλων προτάσεων που η Επιτροπή κρίνει κατάλληλες, και θα 
πρέπει, όπου αρμόζει, να υποβάλει πρόταση για τυχόν κατάλληλη και σύμφωνη με 
τον ΠΟΕ νομοθεσία και μέτρα για την εξίσωση του κόστους CO2 με τα 
διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης των εν λόγω τρίτων χωρών."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

The Left, ECR:
τροπολογία 423
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." 
εκτός 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."

The Left, Verts/ALE:
τροπολογία 462
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

τροπολογία 526
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Όταν η εκτίμηση καταδεικνύει ότι ο 

CBAM δεν παρέχει επαρκή προστασία από τη διαρροή άνθρακα, ο συντελεστής 
CBAM 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."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 677
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."

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

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 %. Από το 2029, ο γραμμικός 
συντελεστής είναι 4,6 %. Η Επιτροπή δημοσιεύει την ποσότητα δικαιωμάτων σε 
επίπεδο Ένωσης εντός 3 μηνών από την/τις [να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της τροποποίησης]." εκτός από τις λέξεις "ο γραμμικός συντελεστής είναι 
4,4% έως το τέλος του 2025. Από το 2026, ο γραμμικός συντελεστής είναι 4,5 %. 
Από το 2029"

6ο μέρος "ο γραμμικός συντελεστής είναι 4,4% έως το τέλος του 2025. Από το 2026, ο 
γραμμικός συντελεστής είναι 4,5 %. Από το 2029"

The Left, Verts/ALE, ECR:
τροπολογία 522
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. " 
εκτός από τις λέξεις "σύμφωνα με το ένατο και το δέκατο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου"

2ο μέρος "σύμφωνα με το ένατο και το δέκατο εδάφιο της παρούσας παραγράφου."
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3ο 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. ... Ανατίθεται στην Επιτροπή, με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή, η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το Άρθρο  23 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό του 
ελάχιστου περιεχομένου και της μορφής των σχεδίων απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, ιδίως όσον αφορά τους δείκτες αναφοράς για τους στόχους και τα 
ορόσημα που αναφέρονται στο στοιχείο β) του εν λόγω εδαφίου. Κατά την 
κατάρτιση και την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εξασφαλίζεται η 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Όταν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις 
είτε του τρίτου εδαφίου είτε του τέταρτου εδαφίου, η δωρεάν κατανομή 
μειώνεται κατά: :  α) 50 % για εγκαταστάσεις των οποίων τα επίπεδα εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου υπερβαίνουν τον μέσο όρο του 10 % των λιγότερο 
αποδοτικών εγκαταστάσεων σε έναν τομέα ή υποτομέα στην Ένωση για τους 
σχετικούς δείκτες αναφοράς προϊόντων· β)  30 % για εγκαταστάσεις των 
οποίων τα επίπεδα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου υπολείπονται του μέσου 
όρου του 10 % των λιγότερο αποδοτικών εγκαταστάσεων σε έναν τομέα ή 
υποτομέα στην Ένωση για τους σχετικούς δείκτες αναφοράς προϊόντων, και 
υπερβαίνουν τον μέσο όρο του 50 % των πλέον αποδοτικών εγκαταστάσεων στον 
εν λόγω τομέα ή επιμέρους τομέαγ) 25 % για εγκαταστάσεις των οποίων τα 
επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπερβαίνουν τον μέσο όρο του 10 % 
των πλέον αποδοτικών εγκαταστάσεων σε έναν τομέα ή υποτομέα στην Ένωση 
για τους σχετικούς δείκτες αναφοράς προϊόντων, και υπολείπονται του μέσου 
όρου του 50 % των πλέον αποδοτικών εγκαταστάσεων στον εν λόγω τομέα ή 
υποτομέα. 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."

4ο 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."

ID, Verts/ALE:
τροπολογία 679
1ο μέρος "Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, και κατά παρέκκλιση 

από το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, η παραγωγή στην Ένωση των προϊόντων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού [CBAM] εξακολουθεί να λαμβάνει 
δωρεάν κατανομή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα παράγονται με 
σκοπό να εξαχθούν σε τρίτες χώρες που δεν διαθέτουν μηχανισμούς τιμολόγησης 
του άνθρακα παρόμοιους με το ΣΕΔΕ της ΕΕ."

2ο μέρος "Έως... [ένα έτος πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου όπως ορίζεται στον 
κανονισμό [CBAM]], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο στην οποία να παρέχει λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
ΣΕΔΕ της ΕΕ και του CBAM στην παραγωγή στην Ένωση των προϊόντων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού [CBAM] τα οποία παράγονται για 
εξαγωγή σε τρίτες χώρες και στην εξέλιξη των παγκόσμιων εκπομπών, καθώς και 
αξιολόγηση της συμβατότητας της παρέκκλισης που ορίζεται στο προηγούμενο 
εδάφιο με τον ΠΟΕ"
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3ο μέρος "αξιολογώντας ιδίως πιθανούς μηχανισμούς προσαρμογής των εξαγωγών για 
εγκαταστάσεις που ανήκουν στο 10 % των αποδοτικότερων εγκαταστάσεων, 
όπως ορίζεται στο παρόν Άρθρο , υπό το φως της συμβατότητας με τον ΠΟΕ ή 
οποιωνδήποτε άλλων προτάσεων που κρίνει σκόπιμες. Η Επιτροπή συνοδεύει, 
όπου αρμόζει, την εν λόγω έκθεση με νομοθετική πρόταση που προβλέπει 
προστασία έναντι του κινδύνου διαρροής άνθρακα και εξισώνει την τιμολόγηση 
άνθρακα για παραγωγή στην Ένωση προϊόντων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού [CBAM] και παράγονται με σκοπό να εξαχθούν σε 
τρίτες χώρες που δεν διαθέτουν μηχανισμούς τιμολόγησης του άνθρακα 
παρόμοιους με το ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά τρόπο συμβατό με τον ΠΟΕ έως ... [το τέλος 
της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στον κανονισμό [CBAM]]" εκτός από 
τις λέξεις "αξιολογώντας ιδίως πιθανούς μηχανισμούς προσαρμογής των 
εξαγωγών για εγκαταστάσεις που ανήκουν στο 10 % των αποδοτικότερων 
εγκαταστάσεων, όπως ορίζεται στο παρόν Άρθρο , υπό το φως της συμβατότητας 
με τον ΠΟΕ ή οποιωνδήποτε άλλων προτάσεων που κρίνει σκόπιμες."

4ο μέρος οι λέξεις αυτές

2. Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα ***I

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

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

Πρόταση της 
Επιτροπής

ΟΚ + 479, 103, 48

3. Μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα ***I

Έκθεση: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Απόρριψη 220 ID ΟΚ - 69, 506, 48

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
ψηφοφορία εν συνόλω

επιτροπή +

14 επιτροπή ΟΚ + 544, 78, 5

20 επιτροπή ΟΚ + 490, 129, 4

22 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
χωριστή ψηφοφορία

24 επιτροπή

2/ΟΚ + 477, 140, 9
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

25Δ επιτροπή ΟΚ + 479, 134, 10

27 επιτροπή χ.ψ. +

34Δ επιτροπή χ.ψ. +

44 επιτροπή χ.ψ. +

47 επιτροπή ΟΚ + 464, 150, 8

54 επιτροπή χ.ψ. +

56 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

58 επιτροπή

2 +

61 επιτροπή χ.ψ. +

64 επιτροπή χ.ψ. +

89 επιτροπή χ.ψ. +

90 επιτροπή χ.ψ. +

91 επιτροπή χ.ψ. +

92 επιτροπή χ.ψ. +

93 επιτροπή χ.ψ. +

95 επιτροπή χ.ψ. +

96 επιτροπή χ.ψ. +

97 επιτροπή χ.ψ. +

105 επιτροπή χ.ψ. +

127 επιτροπή χ.ψ. +

131 επιτροπή χ.ψ. +

132 επιτροπή χ.ψ. +

133 επιτροπή χ.ψ. +

134 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.142 επιτροπή

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

3 +

4 +

147 επιτροπή χ.ψ. +

148 επιτροπή χ.ψ. +

149 επιτροπή χ.ψ. +

176 επιτροπή χ.ψ. +

177 επιτροπή ΟΚ + 472, 145, 8

178 επιτροπή ΟΚ + 475, 140, 9

179 επιτροπή ΟΚ + 487, 128, 8

ψ.τμ.

1 +

181 επιτροπή

2 +

ψ.τμ.

1 +

45 επιτροπή

2/ΗΨ + 402, 210, 7

Άρθρο 1, § 1

228 ID ↓

Άρθρο 1, § 2 229 ID -

46 επιτροπή +Άρθρο 1, § 3

230 ID ΟΚ - 138, 480, 7

Άρθρο 2, § 3 231 ID -

Μετά το άρθρο 5 250 ECR ΟΚ - 124, 478, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 453, 157, 14

130 επιτροπή

2/ΟΚ + 488, 133, 3

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

Μετά το άρθρο 24

189 The Left

2/ΟΚ ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

251 ECR ΟΚ ↓

232 ID ΟΚ ↓

207=
252=

ITRE
ECR

ΟΚ - 131, 482, 9Άρθρο 30, § 1

153 επιτροπή +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 380, 236, 8

260 S&D, Renew, 
PPE

2/ΟΚ + 433, 165, 21

208=
233=
253=
209=
255=
210=
234=
256=
211=
235=

ITRE
ID

ECR
ITRE
ECR
ITRE
ID

ECR
ITRE
ID

ΟΚ ↓

154-
155

επιτροπή ↓

Άρθρο 30, § 2

156 επιτροπή ΟΚ ↓

Άρθρο 30, μετά το § 2 254 ECR -

Άρθρο 31, § 1 212=
257=

ITRE,
ECR

ΟΚ - 128, 484, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 469, 153, 4

2/ΟΚ + 490, 127, 6

261 S&D, Renew, 
PPE

3/ΟΚ + 376, 240, 7

190 The Left ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

159 επιτροπή

2/ΟΚ ↓

196 PPE ΟΚ ↓

Άρθρο 31, μετά το § 1

262 S&D, Renew, ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1/ΟΚ + 449, 161, 14

2/ΟΚ + 540, 60, 8

3/ΟΚ + 436, 178, 9

PPE

4/ΟΚ + 340, 263, 18

213 ITRE ΟΚ ↓

214=
259=

ITRE
ECR

ΟΚ ↓

197 PPE ΟΚ ↓

258 ECR ΟΚ - 138, 469, 16

Άρθρο 31, μετά το § 2 191 The Left ΟΚ - 37, 583, 4

Άρθρο 36, § 3, πριν το 
στοιχείο α

215 ITRE ΟΚ - 119, 494, 11

198=
216=
263=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

ΟΚ + 498, 117, 9Άρθρο 36, § 3, 
στοιχείο α

171 επιτροπή ↓

199=
217=

PPE
ITRE

ΟΚ + 485, 119, 19Άρθρο 36, § 3, 
στοιχείο β

172 επιτροπή ↓

264 S&D, Renew, 
PPE

ΟΚ + 491, 119, 12Άρθρο 36, § 3, 
στοιχείο γ

173 επιτροπή ↓

200=
218=
265=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

ΟΚ + 493, 122, 9Άρθρο 36, § 3, 
στοιχείο δ

174 επιτροπή ↓

219 ITRE ΟΚ - 121, 479, 21Άρθρο 36, § 3, μετά 
το στοιχείο δ

237 ID ΟΚ - 122, 493, 7

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 155, 459, 9

Παράρτημα I 185 Verts/ALE

2/ΟΚ - 131, 477, 10
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3/ΟΚ - 130, 476, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 488, 124, 12

2/ΟΚ + 469, 144, 11

175 επιτροπή

3/ΟΚ + 457, 144, 11

Αιτιολογική σκέψη 3 221 ID ΟΚ - 127, 481, 11

ψ.τμ.

1 +

2 +

8 επιτροπή

3/ΟΚ + 318, 296, 9

ψ.τμ.

1 ↓

Αιτιολογική σκέψη 10

§ αρχικό κείμενο

2 ↓

Αιτιολογική σκέψη 11 240 ECR -

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 120, 493, 6

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 12

186 The Left

2/ΟΚ ↓

201=
222=
241=

ITRE
ID

ECR

-Αιτιολογική σκέψη 50

33 επιτροπή ΟΚ - 121, 496, 7

202=
223=
243=

ITRE
ID

ECR

-

203=
224=

ITRE
ID

ΟΚ - 139, 476, 4

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 50

242 ECR -

194 PPE ΟΚ - 287, 330, 5Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 51

35 επιτροπή VE + 495, 46, 82
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

36 επιτροπή +Αιτιολογική σκέψη 52

204=
225=
244=

ITRE
ID

ECR

↓

205=
226=

ITRE
ID

ΟΚ - 120, 470, 28

206=
227=
245=

ITRE
ID

ECR

-

246 ECR -

247 ECR -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 52

248 ECR -

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 120, 493, 6

187 The Left

2/ΟΚ - 141, 466, 8

Αιτιολογική σκέψη 55

40 επιτροπή ΟΚ + 480, 137, 5

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 55

188 The Left ΟΚ - 115, 498, 4

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 450, 115, 55

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
ECR: τροπολογίες 8 (3ο μέρος), 20, 24 (2ο μέρος), 25, 33, 40,130, 159, 175 (2ο και 3ο 

μέρος), 185 (2ο και 3ο μέρος)), 239 (2ο μέρος), 250, 251, 258, 262
ID: τροπολογίες 14, 40, 220, 221, 224, 226, 230, 232, 237, 262 (4ο μέρος)
PPE: τροπολογία 159, 194
S&D: τροπολογίες 47, 196, 199, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 

260, 261, 262, 263, 264, 265
The Left: τροπολογίες 156, 159, 175, 177, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 

196, 197, 207, 208, 213, 260, 261, 262
Verts/ALE: τροπολογίες 156, 159, 260 (2ο μέρος), 261 (3ο μέρος), 262 (1ο και 3ο μέρος), 

263, 264, 265

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: τροπολογίες 34, 35, 44, 54, 61, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 105, 127, 131, 

132, 133, 134, 147, 148, 149, 171, 172, 173, 174
ID: τροπολογίες 8, 22, 25, 27, 47, 56, 64, 130, 159, 176, 177, 178, 179
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
τροπολογία 130
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Για να διασφαλιστεί ότι ο ΜΣΠΑ 

εκπληρώνει τον στόχο του να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές ανθρακούχων 
εκπομπών και να συμβάλει στην εκπλήρωση των κλιματικών στόχων και των 
διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του 
Παρισιού, παρέχεται σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ενωσιακή χρηματοδοτική 
στήριξη για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε 
αυτή, μεταξύ άλλων και για τις προσπάθειές τους να απανθρακοποιήσουν και να 
μετασχηματίσουν τις μεταποιητικές βιομηχανίες τους, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 185
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Χημικές ουσίες Κωδικός ΣΟ Αέριο 

του θερμοκηπίου 29 – Οργανικές χημικές ουσίες Διοξείδιο του άνθρακα 
2804 10 000 – Υδρογόνο Διοξείδιο του άνθρακα 2814 10 000 – Άνυδρη αμμωνία 
Διοξείδιο του άνθρακα 2814 20 00 – Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα Διοξείδιο του 
άνθρακα " και "Πολυμερή Κωδικός ΣΟ Αέριο του θερμοκηπίου 39 – Πλαστικές 
ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο 
του αζώτου"

2ο μέρος "Χημικές ουσίες Κωδικός ΣΟ Αέριο του θερμοκηπίου 29 – Οργανικές χημικές 
ουσίες Διοξείδιο του άνθρακα 2804 10 000 – Υδρογόνο Διοξείδιο του άνθρακα 
2814 10 000 – Άνυδρη αμμωνία Διοξείδιο του άνθρακα 2814 20 00 – Αμμωνία σε 
υδατικό διάλυμα Διοξείδιο του άνθρακα "

3ο μέρος Πολυμερή Κωδικός ΣΟ Αέριο του θερμοκηπίου 39 – Πλαστικές ύλες και 
τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του 
αζώτου"

ID:
αιτιολογική σκέψη 10 (COM(2021)0564)
1ο μέρος "Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διαρροής 

άνθρακα σε τομείς ή υποτομείς που διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα είναι 
η μεταβατική δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ και τα 
χρηματοδοτικά μέτρα για την αντιστάθμιση του κόστους έμμεσων εκπομπών 
που προκύπτει από τη μετακύλιση του κόστους εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι θεσπίζονται, 
αντίστοιχα, με το Άρθρο  10α παράγραφος 6 και το Άρθρο  10β της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ. "

2ο μέρος "Ωστόσο η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ 
αποδυναμώνει, έναντι του πλήρους πλειστηριασμού, το μήνυμα σχετικά με την 
τιμή το οποίο εκπέμπει το σύστημα προς τις εγκαταστάσεις που λαμβάνουν τα 
δικαιώματα και, ως εκ τούτου, επιδρά αρνητικά στα κίνητρα για επενδύσεις με 
στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου."

τροπολογία 58
1ο μέρος "«πραγματικές εκπομπές»: οι εκπομπές που υπολογίζονται και επαληθεύονται με 

βάση πρωτογενή δεδομένα από τις διεργασίες παραγωγής των εμπορευμάτων"
2ο μέρος "και από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται κατά τις 

διεργασίες παραγωγής των εμπορευμάτων·"
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τροπολογία 142
1ο μέρος "Το κράτος μέλος ή οποιοδήποτε μέρος που επηρεάζεται ή επωφελείται από 

οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2 μπορεί 
να απευθύνει κοινοποίηση στην Επιτροπή αν αντιμετωπίζει πρακτικές 
καταστρατήγησης."

2ο μέρος "Με εξαίρεση τα μέρη που επηρεάζονται άμεσα, όπως περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία 
βρίσκουν συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταστρατήγηση του 
παρόντος κανονισμού μπορούν επίσης να απευθύνουν κοινοποίηση στην 
Επιτροπή."

3ο μέρος "Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς με σκοπό να εντοπίζει πρακτικές 
καταστρατήγησης, μεταξύ άλλων με εποπτεία της αγοράς ή βασιζόμενη σε 
οποιαδήποτε σχετική πηγή πληροφοριών,"

4ο μέρος "όπως υποβολές και στοιχεία από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών."

τροπολογία 181
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "5%"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
τροπολογία 45
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "δυνητικού"
2ο μέρος η λέξη αυτή

The Left:
τροπολογία 187
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Ενώ τα έσοδα που παράγονται από 

την πώληση πιστοποιητικών ΜΣΠΑ θα εντάσσονται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης ως γενικά έσοδα και θα πρέπει να μην διατίθενται για συγκεκριμένη 
δαπάνη του προϋπολογισμού της Ένωση, υπό το φως της αρχής της 
καθολικότητας που διέπει τον προϋπολογισμό της Ένωσης"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Verts/ALE:
τροπολογία 159
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Ο συντελεστής ΜΣΠΑ για 

εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό μετά την ... 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στο Άρθρο  2 παράγραφος 1α ισούται με 
100 % το πρώτο έτος, 70 % το δεύτερο έτος, 40 % το τρίτο έτος, και φθάνει το 
0 % μετά από 4 έτη."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 260
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Με βάση την έκθεση, η Επιτροπή 

μπορεί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την 
προσαρμογή του συντελεστή ΜΣΠΑ που αναφέρεται στο Άρθρο  31 ή για την 
αναβολή της έναρξης ισχύος του Άρθρο υ 36 παράγραφος 3 στοιχείο δ) όσον 
αφορά τα εν λόγω εμπορεύματα."

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 186
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και των χωρών του Νότου"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 189
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για τη στήριξη των χωρών χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος που επηρεάζονται περισσότερο από τον ΜΣΠΑ."
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, PPE:
τροπολογία 8
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τόσο... όσο" (δεν αφορά τη γαλλική 

εκδοχή)"και η αντιστάθμιση του κόστους των έμμεσων εκπομπών"
2ο μέρος "τόσο... όσο" (δεν αφορά τη γαλλική εκδοχή) 
3ο μέρος "και η αντιστάθμιση του κόστους των έμμεσων εκπομπών"

ECR, ID:
τροπολογία 24
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "πολυμερή"
2ο μέρος η λέξη αυτή
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τροπολογία 175
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Χημικές ουσίες Κωδικός ΣΟ Αέριο 

του θερμοκηπίου 29 – Οργανικές χημικές ουσίες Διοξείδιο του άνθρακα 2804 10 
000 – Υδρογόνο Διοξείδιο του άνθρακα 2814 10 000 – Ammoniac anhydre 
Διοξείδιο του άνθρακα 2814 20 00 – Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα Διοξείδιο του 
άνθρακα" και "Πολυμερή Κωδικός ΣΟ Αέριο του θερμοκηπίου 39 – Πλαστικές 
ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο 
του αζώτου"

2ο μέρος "Χημικές ουσίες Κωδικός ΣΟ Αέριο του θερμοκηπίου 29 – Οργανικές χημικές 
ουσίες Διοξείδιο του άνθρακα 2804 10 000 – Υδρογόνο Διοξείδιο του άνθρακα 
2814 10 000 – Ammoniac anhydre Διοξείδιο του άνθρακα 2814 20 00 – Αμμωνία 
σε υδατικό διάλυμα Διοξείδιο του άνθρακα"

3ο μέρος "Πολυμερή Κωδικός ΣΟ Αέριο του θερμοκηπίου 39 – Πλαστικές ύλες και 
τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του 
αζώτου"

ID, The Left, Verts/ALE:
τροπολογία 261
1ο μέρος "Δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε σχέση με την παραγωγή 

εντός της Ένωσης των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα I από την 
ημερομηνία εφαρμογής του ΜΣΠΑ, όπως προβλέπεται στο Άρθρο  36 
παράγραφος 3. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, έως το 2032, η 
παραγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων επωφελείται από δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων "

2ο μέρος "σε μειωμένες ποσότητες. Εφαρμόζεται συντελεστής ΜΣΠΑ για τη μείωση της 
κατανομής για την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων. Ο συντελεστής ΜΣΠΑ 
ισούται με 100 % για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2026 και εξαρτάται από την εφαρμογή του Άρθρο υ 36 παράγραφος 
3 στοιχείο δ του παρόντος κανονισμού, 93 % το 2027, 84 % το 2028, 69 % το 
2029, 50% το 2030, 25 % το 2031, και φθάνει το 0 % το 2032. Ο συντελεστής 
ΜΣΠΑ για εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό μετά 
την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στο Άρθρο  2 παράγραφος 1α ισούται με 
100 % το πρώτο έτος, 93 % το δεύτερο έτος, 84 % το τρίτο έτος, 69 % το 
τέταρτο έτος, 50 % το πέμπτο έτος, 25 % το έκτο έτος και φθάνει το 0 % μετά 
από 6 έτη. Η μείωση της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων υπολογίζεται ετησίως 
ως το μέσο μερίδιο της ζήτησης για δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για την 
παραγωγή των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι έναντι της 
υπολογιζόμενης συνολικής ζήτησης για δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για 
όλες τις εγκαταστάσεις για τη σχετική περίοδο που αναφέρεται στο Άρθρο  11 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, εφαρμόζεται δε ο συντελεστής ΜΣΠΑ." 
εκτός από τις λέξεις: "Ο συντελεστής ΜΣΠΑ για εμπορεύματα που 
περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό μετά την ... [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
καθορίζεται στο Άρθρο  2 παράγραφος 1α ισούται με 100 % το πρώτο έτος, 
93 % το δεύτερο έτος, 84 % το τρίτο έτος, 69 % το τέταρτο έτος, 50 % το 
πέμπτο έτος, 25 % το έκτο έτος και φθάνει το 0 % μετά από 6 έτη."

3ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, ID, The Left, Verts/ALE:
τροπολογία 262
1ο μέρος "Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, και κατά παρέκκλιση 

από το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1γ, η παραγωγή στην Ένωση 
των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού 
εξακολουθεί να λαμβάνει δωρεάν κατανομή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 
προϊόντα παράγονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες χωρίς μηχανισμούς 
τιμολόγησης του άνθρακα παρόμοιους με το ΣΕΔΕ της ΕΕ."
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2ο μέρος "Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία παρέχει λεπτομερή αξιολόγηση των 
επιπτώσεων του ΣΕΔΕ της ΕΕ και του ΜΣΠΑ στην παραγωγή στην Ένωση των 
προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, τα 
οποία παράγονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες και στην εξέλιξη των 
παγκόσμιων εκπομπών, καθώς και αξιολόγηση της συμβατότητας της εξαίρεσης 
του πρώτου εδαφίου με τον ΠΟΕ.. Η Επιτροπή συνοδεύει, κατά περίπτωση, την 
εν λόγω έκθεση με νομοθετική πρόταση που προβλέπει προστασία από τον 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα, η οποία εξισώνει την τιμολόγηση του άνθρακα για 
την παραγωγή στην Ένωση προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού, τα οποία παράγονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες χωρίς 
μηχανισμούς τιμολόγησης του άνθρακα παρόμοιους με το ΣΕΔΕ της ΕΕ, κατά 
τρόπο συμβατό με τον ΠΟΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026," εκτός από τις λέξεις: 
"του πρώτου εδαφίου"

3ο μέρος "του πρώτου εδαφίου"
4ο μέρος "αξιολογώντας ιδίως πιθανούς μηχανισμούς προσαρμογής των εξαγωγών για 

εγκαταστάσεις που ανήκουν στο 10 % των αποδοτικότερων εγκαταστάσεων, 
όπως ορίζεται στο Άρθρο  10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, υπό το πρίσμα της 
συμβατότητας με τον ΠΟΕ ή οποιωνδήποτε άλλων προτάσεων που κρίνει 
σκόπιμες."

Διάφορα
Η τροπολογία 249 ακυρώνεται.
Η ομάδα ID απέσυρε την τροπολογία 236.
Οι τροπολογίες 201-219 αποσύρθηκαν από την επιτροπή ITRE και τις αναδέχθηκε η ομάδα ECR 
σύμφωνα με το άρθρο 180 παράγραφος 5 του Κανονισμού.
Οι τροπολογίες 192, 193, 195, 196 και 197 αποσύρθηκαν από την ομάδα PPE. Η ομάδα ID 
αναδέχθηκε τις τροπολογίες 196 και 197 σύμφωνα με το άρθρο 180 παράγραφος 5 του 
Κανονισμού.
Οι ομάδες S&D και Renew απέσυραν τις τροπλογίες 238, 239.
Η Catherine Griset απέσυρε την υποστήριξή της από την τροπολογία 220.


