Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη
Θαλάσσια Χωροταξία μαζί με τις
τροπολογίες για αυθαίρετα, ΑΠΕ κλπ
Υπερψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο
χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις».
Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής, επί των άρθρων των τροπολογιών και
στο σύνολο.(Δείτε την τροπολογία για τα αυθαίρετα εδώ). Επί της αρχής του
νομοσχεδίου, αρνητική ψήφο έδωσαν μόνο ΚΚΕ και ΧΑ.
Όπως επισημαίνει το υπουργείο, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου,
ενσωματώνεται η Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο
χωροταξικό σχεδιασμό», στο εθνικό δίκαιο και θεσπίζονται οι αρχές και οι
διαδικασίες που αποσκοπούν στη κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση του
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.
Με την Οδηγία αυτή προωθείται η εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020″ για
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (στρατηγική Ευρώπη 2020).
Αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας
και κοινωνικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης μιας πιο αποδοτικής
αξιοποίησης των πόρων. Ο παράκτιος και θαλάσσιος χώρος παρουσιάζει σημαντικές
δυνατότητες για βιώσιμη ανάπτυξη και είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση
της στρατηγικής Ευρώπη 2020.
Ενσωμάτωση Οδηγιών Ε.Ε.
Με το Μέρος Β” του σχεδίου νόμου ενσωματώνονται οι Οδηγίες (ΕΕ) 2015/1513
«Για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ
σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και (ΕΕ)
2015/652 «Για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων
υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ».
Το νομοσχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση της χρήσης νέων προηγμένων βιοκαυσίμων
που δεν παράγονται από εδώδιμες καλλιέργειες, ώστε να επιτευχθεί έως το 2020
υψηλότερο επίπεδο κατανάλωσης των βιοκαυσίμων αυτών. Ακόμα, προωθείται η
βελτίωση των ελέγχων αναφορικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας των
βιοκαυσίμων και των βιορευστών.
Περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τη δυνατότητα συμβολής της ηλεκτρικής
ενέργειας που παρέχεται σε οδικά οχήματα καθώς και τη δυνατότητα συμβολής των

βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται στις αερομεταφορές στην υποχρέωση μείωσης
των εκπομπών, ρυθμίσεις για την υποβολή της έκθεσης από ομάδα προμηθευτών και
απαιτήσεις για την προσμέτρηση των μειώσεων των εκπομπών κατά το πρώτο
στάδιο.
Τέλος, θεσπίζεται η υποχρέωση ανάμειξης της βενζίνης με βιοκαύσιμα και
ειδικότερα με αυτούσια βιοαιθανόλη ή με βιοαιθέρες που παράγονται από
αλκοόλες βιολογικής προέλευσης, με έναρξη το 2019 και πρόβλεψη για αύξηση της
εν λόγω υποχρέωσης. Η θέσπιση της υποχρέωσης αυτής έχει στόχο την περαιτέρω
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της αύξησης
συμμετοχής των βιοκαυσίμων στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές,
στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής σχετικά με τον υποχρεωτικό
στόχο περί μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 10% το 2020 και τη μείωση
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
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