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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Θέµα: Αναφορά 0760/2010 , του Λάζαρου Τσικριτζή, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 

µε λιγνιτικούς σταθµούς παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα και παραβιάσεις 

της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ 

1. Περίληψη της αναφοράς 

Εξ ονόµατος 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων, ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η ελληνική 

κρατική επιχείρηση ηλεκτρισµού ∆ΕΗ, παραβαίνει, µέσω της εξόρυξης και της καύσης 

λιγνίτη, αρκετές περιβαλλοντικές νοµοθετικές πράξεις της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της 

οδηγίας 1999/30/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, 

διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου, στον αέρα του 

περιβάλλοντος, της οδηγίας 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων, της οδηγίας 

2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε εθνικά ανώτατα 

όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους, και της οδηγίας 2003/54/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αναφέρων κάνει λόγο ιδίως για µη συµµόρφωση 

προς τις ηµερήσιες και ετήσιες οριακές τιµές ΑΣ10, µόλυνση των υπόγειων υδάτων, αλλαγή 

των γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών, υπονόµευση της υγείας του τοπικού πληθυσµού και 

ζητεί αποζηµίωση για την απώλεια περιουσίας. ∆ηλώνει επίσης ότι η ∆ΕΗ, µε τις µονάδες 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Άγιο ∆ηµήτριο και στην Καρδιά καταλαµβάνει 

την πρώτη και τη δεύτερη θέση του καταλόγου του WWF όσον αφορά τις τριάντα πιο 

ρυπογόνους σε διοξείδιο του άνθρακα µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ευρώπη (οι «Βρώµικες Τριάντα») και ότι δεν έχουν ορισθεί κατευθυντήριες γραµµές για την 

εκπλήρωση της προϋπόθεσης για παραγωγή ποσοστού 40% των αναγκών σε ηλεκτρική 

ενέργεια µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως το 2020. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων 

καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα αναγκαία µέτρα για τον περιορισµό των 
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δραστηριοτήτων εξόρυξης της ∆ΕΗ και για τη θέσπιση εναλλακτικών λύσεων που είναι 

καλύτερες για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία. 

2. Παραδεκτό 

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Νοεµβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 

πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισµού). 

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011. 

Όσον αφορά την οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και 

καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
1
, η οποία αντικατέστησε την οδηγία 1999/30/ΕΚ

2
, 

φαίνεται ότι, σύµφωνα µε την τελευταία ετήσια έκθεση σχετικά µε την ποιότητα του 

ατµοσφαιρικού αέρα που υποβλήθηκε από τις ελληνικές αρχές για το έτος 2009, η 

προσαρµογή στις οριακές τιµές για τα ΑΣ10 επιτεύχθηκε στις ζώνες ποιότητας του αέρα 

EL0001 και EL0002, ενώ εξακολούθησαν να υπερβαίνουν το όριο στις ζώνες EL0003 και 

EL0004. Οι οριακές τιµές NO2 ξεπεράστηκαν, το εν λόγω έτος, µόνο στη ζώνη EL0003. Οι 

οριακές τιµές SO2 τηρήθηκαν παντού.  

 

Όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη 

και έλεγχο της ρύπανσης
3
 (οδηγία ΟΠΕΡ), η Επιτροπή διεξήγαγε ανάλυση προκειµένου να 

διερευνήσει αν στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 

οδηγίας είχε χορηγηθεί άδεια έως τις 30 Οκτωβρίου 2007, όπως απαιτείται από το άρθρο 5 

της οδηγίας. Όσον αφορά την Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν πολλές άδειες για 

υφιστάµενες εγκαταστάσεις. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα, η Επιτροπή 

κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας τον Μάιο του 2008. Εφόσον το 

πρόβληµα δεν αντιµετωπίστηκε επαρκώς, στις 17 ∆εκεµβρίου 2009, το ζήτηµα 

παραπέµφθηκε στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο, στην απόφασή του στις 

2 ∆εκεµβρίου 2010 (C-534/09), κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µε τη µη έκδοση αδειών για 

όλες τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις η Ελλάδα δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της όπως 

ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας ΟΠΕΡ.  

 

Όσον αφορά την οδηγία 2001/80/ΕΚ για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα 

ορισµένων ρύπων
4
, η Ελλάδα επέλεξε να αξιοποιήσει τη δυνατότητα οι υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις καύσης να εφαρµόσουν ένα εθνικό σχέδιο µείωσης των εκποµπών δυνάµει 

του άρθρου 4, παράγραφος 6, αντί να εφαρµόσουν τις οριακές τιµές εκποµπών της οδηγίας 

για κάθε µεµονωµένη εγκατάσταση.  

 

Όσον αφορά την οδηγία 2001/81/ΕΚ σχετικά µε εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για 

ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους
5
, η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στα κράτη µέλη που 

είναι πιθανόν να υπερβούν τα ανώτατα όριά τους µέχρι το τέλος του 2010. 

 

                                                 
1
 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1. 

2
 ΕΕ L 163 της 22.4.1999, σ. 41. 

3
 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8. 

4
 ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1. 

5
 ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22. 
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Η αναφορά παραπέµπει στις δυσµενείς επιπτώσεις που έχουν οι λιγνιτικοί σταθµοί 

παραγωγής ενέργειας στα υπόγεια ύδατα. Όπως αναφέρεται στην οδηγία 2006/118/ΕΚ 

σχετικά µε την προστασία των υπόγειων υδάτων
1
, το κατάλληλο πλαίσιο για να ληφθεί 

διορθωτική δράση ως προς αυτό είναι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα
2
 στην οποία απαιτείτο 

να εκδώσουν όλα τα κράτη µέλη σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών µέχρι τις 

22 ∆εκεµβρίου 2009 και να υποβάλουν αυτά τα σχέδια στην Επιτροπή µέχρι τις 

22 Μαρτίου 2010. Η Ελλάδα δεν τήρησε αυτές τις προθεσµίες και, ως εκ τούτου, κινήθηκε 

διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, ενώ αιτιολογηµένη γνώµη είχε εκδοθεί ήδη τον 

Οκτώβριο του 2010. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα απαιτεί επίσης από τα κράτη µέλη να 

υποβάλουν το προσχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών σε δηµόσια διαβούλευση 

και, σύµφωνα µε διαθέσιµες πληροφορίες, µια τέτοια δηµόσια διαβούλευση θα ξεκινήσει 

στην Ελλάδα µόλις το 2011. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την καθυστέρηση αυτή 

και θα δώσει συνέχεια στη συνεχιζόµενη παραβίαση ως ζήτηµα προτεραιότητας.   

Όσον αφορά τη συµµόρφωση προς τους στόχους σχετικά µε τις εκποµπές αερίων του 

θερµοκηπίου βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο, το 2008, οι εκποµπές της Ελλάδας ήταν 

κατά 18,6% ανώτερες από το επίπεδο του έτους αναφοράς, πολύ πιο κάτω από τον στόχο του 

25% για τον επιµερισµό των βαρών κατά την περίοδο 2008-2012. 

 

Συµπεράσµατα 

 

Όσον αφορά την οδηγία 2008/50/ΕΚ, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στις 28 Ιουνίου 2010 εστάλη 

στις ελληνικές αρχές αιτιολογηµένη γνώµη που παρακινούσε την Ελλάδα να συµµορφωθεί 

προς τις οριακές τιµές για τα ΑΣ10, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα ΧΙ της οδηγίας 

2008/50/ΕΚ. Όσον αφορά τη µη συµµόρφωση προς τις οριακές τιµές NO2, η Επιτροπή 

σηµειώνει ότι τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 22, παράγραφος 4, της οδηγίας, µπορούν 

υπό ορισµένες προϋποθέσεις να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή αναβολή της υποχρέωσης 

τήρησης των οριακών τιµών NO2 για πέντε χρόνια το µέγιστο. Τα κράτη µέλη έχουν 

περιθώριο µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου του 2011 να γνωστοποιήσουν µια τέτοια αναβολή 

τήρησης των οριακών τιµών NO2. 

 

Όσον αφορά την οδηγία 2008/1/ΕΚ, η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στην απόφαση του 

∆ικαστηρίου µε τις ελληνικές αρχές. 

 

Όσον αφορά την οδηγία 2001/80/ΕΚ, η Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία επαλήθευσης του 

αν η Ελλάδα συµµορφώνεται προς το άρθρο 4, παράγραφος 6, της οδηγίας. 

 

Η Επιτροπή δεν µπορεί να εντοπίσει τυχόν παραβίαση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ. 

 

Σχετικά µε τις δυσµενείς επιπτώσεις των λιγνιτικών σταθµών παραγωγής ενέργειας στα 

υπόγεια ύδατα, η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στη συνεχιζόµενη παραβίαση ως ζήτηµα 

προτεραιότητας. 

                                                 
1
 ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19. 

2
 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1. 


