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Betreft: Verzoekschrift 0425/2008, ingediend door Prodromos Enotiadis (Griekse 
nationaliteit), namens het gemeentebestuur van Kirei, over de niet-naleving 
van de Europese milieuwetgeving in verband met de bouw van een met 
bruinkool gestookte energiecentrale in Mantoudi op het Griekse eiland Evia

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die burgemeester is van de gemeente Kirei op het Griekse eiland Evia, wijst erop dat 
er plannen zijn voor de bouw van een met bruinkool gestookte energiecentrale met een 
capaciteit van 460 MW in het nabijgelegen Mantoudi. Er is reeds een positief advies over het 
project afgegeven door de Griekse dienst voor energiezaken. Indiener benadrukt dat 
Griekenland krachtens de verbintenissen die het in EU-verband is aangegaan, verplicht is om 
zijn CO2-uitstoot de komende jaren te verminderen. Aangezien de verbranding van bruinkool 
leidt tot enorme hoeveelheden verontreinigde lucht en daarmee krachtig bijdraagt tot het 
broeikasverschijnsel, en aangezien de plaatselijke bewoners bij doorgang van het project 
zullen worden blootgesteld aan aanzienlijke vervuiling, verzoekt indiener het Europees 
Parlement om te controleren in hoeverre de bouw van de geplande energiecentrale in 
overeenstemming is met de wetgeving van de EU op dit terrein. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Indiener uit zijn bezorgdheid over het positieve advies van de Griekse autoriteiten met 
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betrekking tot de inwerkingstelling van een met kolen gestookte stookinstallatie met een 
nominaal thermisch vermogen van 460 MW. Volgens indiener zal het in werking stellen van 
de installatie schade aan de natuurlijke, sociale en culturele omgeving tot gevolg hebben en de
naleving van de Griekse verplichtingen om de emissie van broeikasgassen te verminderen in 
gevaar brengen.

Opmerkingen van de Commissie inzake het verzoekschrift

Stookinstallaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 50 MW vallen onder 
Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging1

(gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG, hierna: IPPC-richtlijn). Volgens deze richtlijn 
kunnen dergelijke installaties niet worden geëxploiteerd zonder een door de bevoegde 
autoriteit afgegeven geïntegreerde vergunning. De voorwaarden in deze vergunningen dienen 
gebaseerd te zijn op de best beschikbare technieken, teneinde een hoge mate van bescherming 
van de omgeving als geheel te garanderen. De bevoegde autoriteiten zijn tevens verplicht 
ervoor te zorgen dat de voorwaarden van de vergunning bij het in gebruik nemen van de 
installatie door de exploitant in acht worden genomen.

Richtlijn 2001/80/EG inzake de beperking van de emissies van bepaalde vervuilende stoffen
in de lucht door grote stookinstallaties2 omvat tevens stookinstallaties met een nominaal 
thermisch vermogen van meer dan 50 MW en stelt voor dergelijke installaties grenswaarden 
vast voor de emissie van SO2, NOx en stof. Nieuwe stookinstallaties dienen ten minste de 
emissiegrenswaarden onder B) van de bijlagen III tot en met VII van deze richtlijn in acht te 
nemen, zonder dat dit een nadelige werking heeft op de toepassing van de best mogelijke 
technieken zoals hierboven genoemd. 

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, zoals gewijzigd3, betreffende de milieu-effectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten (ook wel bekend als de milieu-
effectbeoordelings- of MEB-richtlijn), vereist dat alle thermische energiecentrales met een 
warmtevermogen van 300 megawatt of meer een verplichte beoordeling moeten ondergaan 
(opgenomen in bijlage I van de MEB-richtlijn).

Aangezien er volgens de door indiener aangeleverde informatie sprake is van een lopende 
MEB-procedure voor het project, dienen de door indiener aangedragen problemen zowel bij 
de milieuautoriteiten als bij het betrokken publiek te worden aangekaart en met hen te worden 
besproken. Tot slot moet het besluit over de vergunning beschikbaar worden gesteld aan het 
publiek, samen met de overwegingen inzake het milieu en de informatie over de inspraak van 
het publiek, alsmede eventuele maatregelen om nadelige effecten te voorkomen, te 
verminderen en zo mogelijk teniet te doen. 

Stookinstallaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 20 MW vallen ook 
onder Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG 

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
2 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1.
3 PB L 175 van 5.7.1985; PB L 73 van 14.3.1997; PB L 156 van 25.6.2003.



CM\800206NL.doc 3/3 PE416.505v02-00

NL

van de Raad1 (hierna: EU-ETS-richtlijn). Volgens artikel 4 van deze richtlijn mag een
dergelijke installatie geen in bijlage I genoemde activiteit verrichten, tenzij haar exploitant in 
het bezit is van een door een bevoegde autoriteit verleende vergunning voor de emissie van 
broeikasgassen. De vergunningen worden afgegeven indien de exploitanten in staat zijn om de 
emissies te bewaken en te rapporteren. Het is aan de lidstaten om het niveau van de toegestane 
emissies en de hoeveelheid toewijzingen die aan dergelijke installaties worden toegekend te 
bepalen, in overeenstemming met de voorwaarden van de EU-ETS-richtlijn en de besluiten 
van de Commissie inzake de nationale toewijzingsplannen. Indien het gaat om een nieuwe 
installatie, kan deze toewijzingen ontvangen uit de Griekse reserve voor nieuwkomers indien 
hierin is voorzien krachtens de voorschriften inzake het gebruik van deze reserve. Dit heeft 
geen invloed op het plafond dat is vastgesteld in het besluit van de Commissie over het 
nationale toewijzingsplan. Indien de reserve voor nieuwkomers niet voldoende is of niet 
voorziet in de toewijzing aan energiecentrales, zal moeten worden getracht de ontbrekende 
toewijzingen voor de installatie te verkrijgen op de EU-koolstofmarkt om de uitstoot van de 
installatie te dekken. Het Europese systeem van verhandelbare emissierechten is een 
marktgericht instrument en is als zodanig afhankelijk van marktmechanismen en niet zozeer 
van strikte regelgeving door de staat. 

Conclusie

De Commissie zal met de Griekse autoriteiten nader onderzoeken op welke wijze Richtlijn 
2008/1/EG, Richtlijn 2001/80/EG en Richtlijn 2003/87/EG bij de betrokken installatie worden 
toegepast. De Commissie zal ook informatie inwinnen bij de Griekse autoriteiten over de 
tenuitvoerlegging van andere communautaire wetgeving die mogelijk van toepassing is op 
deze specifieke installatie.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

Zoals aangegeven in het vorige antwoord inzake dit verzoekschrift heeft de Commissie de 
Griekse autoriteiten verzocht om informatie over de tenuitvoerlegging van Richtlijn
2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging2, Richtlijn 
2001/80/EG inzake de beperking van de emissies van bepaalde vervuilende stoffen in de lucht 
door grote stookinstallaties3, en Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten4, met het oog op de geplande centrale op het 
Griekse eiland Evia.

Uit het antwoord van de Griekse autoriteiten blijkt dat er bij de relevante autoriteiten in dat 
gebied tot op heden geen aanvraag voor een dergelijk project is ingediend. De Commissie 
heeft dan ook geen inbreuk op communautaire wetgeving kunnen vaststellen.

                                               
1 PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

2 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
3 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1.
4 PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.


