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Νόκνο γηα ην Κιίκα θαη ηελ Αλζεθηηθόηεηα
Τνλ Νόκν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
αλζεθηηθόηεηαο ελάληηα ζηηο ζπλέπεηέο ηεο (Νόκνο γηα ην Κιίκα θαη ηελ Αλζεθηηθόηεηα - Loi
Climat et Résilience) παξνπζίαζε ηελ Τεηάξηε, 10 Φεβξνπαξίνπ η.έ., ε Γαιιίδα Υπνπξγόο
Οηθνινγηθήο Μεηάβαζεο θα Barbara Pompili ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην ζρέδην λόκνπ πξνέθπςε κέζα από κία καθξά δηαδηθαζία
δηαβνπιεύζεσλ νκάδαο πνιηηώλ, ηεο απνθαινύκελεο „Σύκβαζεο ησλ Πνιηηώλ γηα ην Κιίκα‟, ε
νπνία ζπζηάζεθε από 150 πνιίηεο πνπ επειέγεζαλ θαηόπηλ θιήξσζεο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2019, κε
απόθαζε ηνπ Γάιινπ Πξνέδξνπ. Απνζηνιή ηεο νκάδαο ήηαλ λα θαζνξίζεη ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ
επίηεπμε κείσζεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 40% ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έσο ην 2030 (ζε
ζύγθξηζε κε ην 1990) ζε πλεύκα θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο. Η Σύκβαζε ησλ Πνιηηώλ γηα ην Κιίκα
ππέβαιε ζπλνιηθά 149 πξνηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 146 ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην ελ ιόγσ
λνκνζρέδην. Ο λόκνο έρεη σο ζηόρν ηελ ελζσκάησζε ηεο νηθνινγίαο ζε θάζε έθθαλζε ηεο
θνηλσλίαο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο νηθνινγηθήο κεηάβαζεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο, από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό θαη ηηο
κεηαθηλήζεηο, έσο ηα θαηαλαισηηθά πξόηππα θαη ηε δηθαηνζύλε.
Τν λνκνζρέδην απνηειείηαη από 69 άξζξα, πνπ νκαδνπνηνύληαη ζε 6 θύξηα θεθάιαηα: i)
θαηαλάισζε: 12 άξζξα αθνξνύλ ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηε δηαθήκηζε, ηελ
πεξηβαιινληηθή ζήκαλζε θαη ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, ii) παξαγσγή θαη εξγαζία: 12 άξζξα γηα ηνλ
θνηλσληθό δηάινγν θαη ην πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε καδηθώλ, αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη
ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ θώδηθα εμόξπμεο, iii) κεηαθηλήζεηο: 14 άξζξα γηα ηηο δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο,
ην απηνθίλεην, ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα θαη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, iv) ζηέγαζε: 20 άξζξα
ζρεηηθά κε ηελ αλαθαίληζε θηηξίσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δέζκεπζεο γεο, v) δηαηξνθή: 8
άξζξα ζρεηηθά κε ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο θαη ηε δηαηξνθή, θαη vi) ελίζρπζε ηεο λνκηθήο
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο: 3 άξζξα γηα ηελ απζηεξνπνίεζε ησλ θπξώζεσλ ζε πεξίπησζε
πεξηβαιινληηθώλ παξαβάζεσλ.
Σπλνιηθά, ν λόκνο εηζάγεη 12 βαζηθά κέηξα:
1. Πεξηβαιινληηθή επηζήκαλζε ηωλ πξνϊόληωλ: δεκηνπξγία „βαζκνινγίαο CO2‟ γηα ηελ
πξνβνιή ηνπ πεξηβαιινληηθνύ αληίθηππνπ ησλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ θαηαλαιώλνπλ
νη Γάιινη. Σηαδηαθά ε επηζήκαλζε κπνξεί λα θαηαζηεί ππνρξεσηηθή.
2. Απαγόξεπζε ηεο δηαθήκηζεο νξπθηώλ θαπζίκωλ θαη ξύζκηζε ηωλ δηαθεκίζεωλ: ην
λνκνζρέδην απαγνξεύεη ηε δηαθήκηζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ θαη ζέηεη ζε ηζρύ θώδηθεο
θαιήο ζπκπεξηθνξάο πνπ νξίδεη ην Αλώηαην Οπηηθναθνπζηηθό Σπκβνύιην γηα ηηο εηαηξείεο
πνπ δεζκεύνληαη λα αλαπηύμνπλ δηαθεκίζεηο ιακβάλνληαο ππόςε δεηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
3. Δλίζρπζε ηεο εμνπζίαο ηωλ δεκάξρωλ λα ξπζκίδνπλ ηελ πξνβνιή ππαίζξηωλ
δηαθεκίζεωλ: ην λνκνζρέδην κεηαβηβάδεη ηελ εμνπζία ειέγρνπ ησλ δηαθεκίζεσλ ζηνπο
δεκάξρνπο θαη ηηο δεκνηηθέο αξρέο, αθόκε θαη όηαλ δελ έρνπλ ηνπηθνύο θαλνληζκνύο
δηαθήκηζεο.
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4. Γεκηνπξγία δωλώλ ρακειώλ εθπνκπώλ ξύπωλ ζηηο κεγάιεο πόιεηο: αθνξά νηθηζκνύο κε
πεξηζζόηεξνπο από 150.000 θαηνίθνπο. Σηηο δώλεο απηέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
θαζνξηζηνύλ έσο ηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2024, ηζρύνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ θπθινθνξία πην
ξππνγόλσλ νρεκάησλ, ελώ πξνβιέπεηαη αύμεζε ηνπ πξηκ κεηαηξνπήο νρεκάησλ.
5. Απαγόξεπζε πώιεζεο ηωλ πην ξππνγόλωλ νρεκάηωλ ην 2030: πξόθεηηαη γηα νρήκαηα
πνπ εθπέκπνπλ πεξηζζόηεξα από 95g CO2 (ζύκθσλα κε ηνλ λέν επξσπατθό θύθιν
νδήγεζεο), κε εμαίξεζε νξηζκέλα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο
ζθνπνύο (γηα παξάδεηγκα, ηα νρήκαηα γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο ή γηα νξεηλέο πεξηνρέο),
ρσξίο απηέο νη εμαηξέζεηο λα ππεξβαίλνπλ ην 5% ησλ εηήζησλ πσιήζεσλ θαηλνύξγησλ
απηνθηλήησλ. Ταπηόρξνλα, ε αλάπηπμε απηνθηλήησλ “κεδεληθώλ εθπνκπώλ”, όπσο
ειεθηξηθά ή πδξνγνλνθίλεηα νρήκαηα, απνηειεί πξνηεξαηόηεηα.
6. Απαγόξεπζε πηήζεωλ όηαλ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιύζε κε ηξέλν γηα ηαμίδη δηάξθεηαο
κηθξόηεξεο ηωλ 2,5 ωξώλ: απαγνξεύεηαη ε εθκεηάιιεπζε αεξνπνξηθώλ ππεξεζηώλ ζε
δξνκνιόγηα εληόο ηεο εζληθήο επηθξάηεηαο, εθόζνλ ππάξρεη ελαιιαθηηθή δηαδξνκή κε
ηξέλν, ε νπνία εθπέκπεη ιηγόηεξν CO2, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο κηθξόηεξεο ησλ 2,5 σξώλ.
Εμαίξεζε απνηεινύλ αεξνπνξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ θπξίσο ζπλδέζεηο κεηαθνξάο
επηβαηώλ ή πνπ πξνζθέξνπλ θπξίσο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ρακειώλ εθπνκπώλ άλζξαθα.
Επηπιένλ, πξνβιέπεηαη ζπλεξγαζία ησλ αεξνπνξηθώλ θαη ζηδεξνδξνκηθώλ εηαηξεηώλ γηα ηε
βειηίσζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ ζε αεξνδξόκηα όπνπ
ιεηηνπξγνύλ ζηαζκνί TGV.
7. Αληηζηάζκηζε εθπνκπώλ άλζξαθα γηα ην 100% ηωλ πηήζεωλ εζωηεξηθνύ: ην
λνκνζρέδην θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ αληηζηάζκηζε ησλ εθπνκπώλ άλζξαθα ησλ
εζσηεξηθώλ κεηξνπνιηηηθώλ πηήζεσλ γηα όινπο ηνπο αεξνκεηαθνξείο. Η αληηζηάζκηζε
άλζξαθα γηα πηήζεηο από θαη πξνο ην εμσηεξηθό ζα γίλεη ζε εζεινληηθή βάζε. Πξνβιέπεηαη
ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, μεθηλώληαο κε ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ 50% ησλ εθπνκπώλ
ην 2022, πεξλώληαο ζην 70% ην 2023 θαη θηάλνληαο ζην 100% ησλ εθπνκπώλ ην 2024.
8. Μείωζε θαηά ην ήκηζπ ηνπ ξπζκνύ δέζκεπζεο γεο: ην λνκνζρέδην εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο
δέζκεπζεο γεο (artificialisation des sols) θαη ζέηεη ηνλ ζηόρν κείσζεο ηνπ ξπζκνύ
δέζκεπζεο γεο γηα ηα επόκελα δέθα ρξόληα ζην κηζό ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε
δεθαεηία.
9. Απαγόξεπζε ελνηθίαζεο δηακεξηζκάηωλ ζε κε ελεξγεηαθά απνδνηηθά θηήξηα: ην
λνκνζρέδην απαγνξεύεη ηελ ελνηθίαζε δηακεξηζκάησλ κε θαθή κόλσζε από ην 2028, γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ ελνηθηαζηώλ από ππεξβνιηθά πςεινύο ινγαξηαζκνύο ελέξγεηαο θαη γηα
λα δνζεί ρξόλνο ζηνπο ηδηνθηήηεο λα αλαθαηλίζνπλ ηα ζπίηηα πνπ δηαζέηνπλ πξνο ελνηθίαζε.
Οη ελνηθηαζηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απαηηήζνπλ από ηνλ εθκηζζσηή ηνπο αλαθαίληζε.
Μέρξη ην 2028, ζα απαγνξεύεηαη ε αύμεζε ηνπ ελνηθίνπ ζε κνλάδεο ελεξγεηαθήο θιάζεο F
θαη G θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο κίζζσζεο ή ηελ εθκίζζσζε.
10. Καζεκεξηλή πξνζθνξά ρνξηνθαγηθώλ επηινγώλ ζε δεκόζηεο δνκέο καδηθήο εζηίαζεο:
ην λνκνζρέδην πξνβιέπεη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή γηα δύν έηε ελόο πξνγξάκκαηνο πνπ ζα
πξνζθέξεη θαζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ κία ρνξηνθαγηθή επηινγή ζηηο δεκόζηεο δνκέο καδηθήο
εζηίαζεο. Καηά ηελ πεηξακαηηθή απηή εθαξκνγή, ζα ππάξμεη αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεώλ
ζηε δηαηξνθηθή πξόζιεςε, ζηε ζπαηάιε ηξνθίκσλ, ζην θόζηνο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ζηελ
επηζθεςηκόηεηα απηώλ ησλ δνκώλ, αλεμάξηεηα από ην κέγεζόο ηνπο. Απηό ζα επηηξέςεη λα
εμεηαζηεί ε γελίθεπζε απηνύ ηνπ κέηξνπ, εάλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά, ή ε
αλαπξνζαξκνγή ηνπ γηα λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ.
11. Πξνζθνξά γεπκάηωλ απνηεινύκελωλ θαηά 50% από βηώζηκα πξνϊόληα ή πξνϊόληα κε
επηζήκαλζε πξνέιεπζεο θαη πνηόηεηαο (εθ ηωλ νπνίωλ 20% βηνινγηθά πξνϊόληα) ζε
όιεο ηηο δνκέο καδηθήο εζηίαζεο: ζηε Γαιιία, ε καδηθή εζηίαζε (δεκόζηα θαη ηδησηηθή)
αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ 3 δηζ. γεύκαηα εηεζίσο (50 γεύκαηα αλά άηνκν αλά έηνο) θαη
___________________________________________________________________________
Σειίδα 2 από 3

ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ 23 δηζ. επξώ. Η ηδησηηθή καδηθή εζηίαζε (π.ρ. ην εζηηαηόξην κίαο
εηαηξείαο) ζα πξέπεη έσο ην 2025 λα πξνζθέξεη γεύκαηα πνπ πεξηέρνπλ 50% βηώζηκα θαη
πνηνηηθά πξντόληα, εθ ησλ νπνίσλ 20% βηνινγηθά. Ο λόκνο γηα ηα Τξόθηκα ηνπ 2018 έρεη
ήδε ζέζεη απηόλ ηνλ ζηόρν γηα ηε δεκόζηα καδηθή εζηίαζε (ζρνιηθέο θαληίλεο, γεξνθνκεία
θ.ά.).
12. Θέζπηζε ηωλ ελλνηώλ ηνπ “γεληθνύ αδηθήκαηνο ξύπαλζεο” (délit général de pollution)
θαη ηνπ “νηθν-θηόλνπ αδηθήκαηνο” (délit d’écocide): ε δεύηεξε έλλνηα απνηειεί ηελ πην
ζνβαξή εθδνρή ηνπ γεληθνύ αδηθήκαηνο ξύπαλζεο. Οη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη κπνξνύλ λα
θζάζνπλ έσο θαη ηα 10 έηε θπιάθηζεο θαη πξόζηηκν 4,5 εθ. επξώ, αλάινγα κε ην εάλ
πξόθεηηαη γηα αδίθεκα απεξηζθεςίαο, γηα πξνθαλώο ζθόπηκε παξάβαζε ππνρξέσζεο ή γηα
εθ πξνζέζεσο αδίθεκα.
Η ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηε Γαιιηθή Εζλνζπλέιεπζε αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ
Μάξηην η.έ., ελώ ε ηειηθή ςήθηζε ηνπ λόκνπ ζα ιάβεη ρώξα ηνλ Σεπηέκβξην η.έ.
Ωζηόζν, έληνλε είλαη ε θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζην λνκνζρέδην από ηνλ γαιιηθό ηύπν,
θαζώο θαη από πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη ΜΚΟ, νη νπνίεο θαηεγνξνύλ ηε γ/θπβέξλεζε όηη ην
ηειηθό θείκελν ηνπ λόκνπ απέρεη πνιύ από ηε θηινδνμία πνπ εκπεξηείραλ νη αξρηθέο πξνηάζεηο ηεο
Σύκβαζεο ησλ Πνιηηώλ γηα ην Κιίκα. Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη όζνλ αθνξά ηε ζηέγαζε, έλαλ
από ηνπο ηνκείο πνπ εθπέκπνπλ ην πεξηζζόηεξν CO2, ε Σύκβαζε ησλ Πνιηηώλ γηα ην Κιίκα δήηεζε
ηελ ππνρξεσηηθή ελεξγεηαθή αλαθαίληζε θηηξίσλ έσο ην 2040. Ωζηόζν, ην λνκνζρέδην πξνβιέπεη
κόλνλ ηελ απαγόξεπζε ελνηθίαζεο θαθώο κνλσκέλσλ δηακεξηζκάησλ (ηαμηλνκεκέλσλ ζηηο θιάζεηο
F θαη G) ην 2028, θάηη πνπ αληηζηνηρεί ζε κόιηο 5 εθ. ζπίηηα ζηε Γαιιία. Επηπιένλ, ε Σύκβαζε ησλ
Πνιηηώλ γηα ην Κιίκα ζπλέζηεζε ηελ απαγόξεπζε ηεο δηαθήκηζεο ησλ πην ξππνγόλσλ πξντόλησλ,
ηδίσο νξηζκέλσλ κεγάισλ νρεκάησλ SUV, πξόηαζε ε νπνία δελ αθνινπζήζεθε. Ταπηόρξνλα, ην
λνκνζρέδην ζέηεη ζηόρν γηα ηεξκαηηζκό πώιεζεο ζεξκηθώλ νρεκάησλ κε ηηο πεξηζζόηεξεο
εθπνκπέο έσο ην 2030, πέληε έηε αξγόηεξα από ηηο ζπζηάζεηο ηεο Σύκβαζεο. Τν θείκελν αιιάδεη
επίζεο θαηά ηξία ρξόληα, έσο ην 2023, ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο κείσζεο ηνπ θνξνινγηθνύ
πιενλεθηήκαηνο γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο γηα βαξέα θνξηεγά νρήκαηα. Όζνλ αθνξά ηελ
απαγόξεπζε πηήζεσλ εζσηεξηθνύ, νη 150 πνιίηεο κέιε ηεο Σύκβαζεο είραλ απαηηήζεη ηελ
απαγόξεπζε ησλ αεξνπνξηθώλ ηαμηδηώλ δηάξθεηαο κηθξόηεξεο ησλ 4 σξώλ. Η κείσζε ηεο δηάξθεηαο
ζηηο 2,5 ώξεο αλαηξεί ηελ νπζία ηνπ κέηξνπ, δηόηη ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ζα επεξεαζηνύλ κόλν
πέληε εζσηεξηθέο αεξνπνξηθέο ζπλδέζεηο. Τέινο, όζνλ αθνξά ζηηο θπξώζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηελ
πεξίπησζε πεξηβαιινληηθώλ αδηθεκάησλ, απηέο απέρνπλ πνιύ από απηό πνπ επεδίσθαλ ηα κέιε
ηεο Σύκβαζεο ησλ Πνιηηώλ γηα ην Κιίκα, ηα νπνία είραλ πξνηείλεη ην αδίθεκα λα ζεσξείηαη
θαθνύξγεκα θαη όρη παξάπησκα, γηα ην νπνίν νη θπξώζεηο ζα ήηαλ πην απζηεξέο.
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