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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0425/2008, którą złożył Prodromos Enotiadis (Grecja) w imieniu 
władz miejskich Kirei, w sprawie naruszeń prawodawstwa UE z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego w związku z budową elektrowni węglowej 
w miejscowości Mantoudi na greckiej wyspie Evvia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję burmistrz miasta Kirei na greckiej wyspie Evvia informuje, że 
w pobliskiej Mantoudi planuje się budowę elektrowni węglowej o mocy 460 MW i że grecki 
Urząd ds. Energii Publicznej wydał już zezwolenie na rozpoczęcie prac. Składający petycję 
zwraca jednak uwagę na to, że zgodnie ze zobowiązaniami państwa członkowskiego UE w 
nadchodzącym roku Grecja powinna zmniejszyć emisje CO2. Zważywszy na ogromną ilość 
zanieczyszczających gazów cieplarnianych wytwarzanych podczas spalania węgla brunatnego 
oraz ogólne zanieczyszczenie, na jakie zostaną narażeni lokalni mieszkańcy w wypadku 
realizacji przedsięwzięcia, składający petycję wzywa Unię Europejską do zbadania zgodności 
planowanej budowy elektrowni z właściwym prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składający petycję wyraża obawy w związku z korzystną opinią władz greckich na temat 
uruchomienia napędzanego węglem obiektu energetycznego spalania o nominalnej mocy 
cieplnej 460 MW. Według niego uruchomienie instalacji spowoduje szkody w środowisku 
naturalnym, społecznym i kulturowym, a także zagrozi zobowiązaniom Grecji w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Instalacje energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 50 MW 
wchodzą w zakres dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli1 (wersja skodyfikowana dyrektywy 96/61/WE, zwana dalej 
dyrektywą IPPC). Zgodnie z przedmiotową dyrektywą instalacji takich nie można uruchomić 
bez zintegrowanego pozwolenia wydawanego przez właściwy organ. Warunki tego 
pozwolenia muszą bazować na najlepszych dostępnych technikach, tak aby zapewnić 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości. Właściwe władze powinny 
też zapewnić, by prowadzący, podczas eksploatacji instalacji, dotrzymywał warunków 
pozwolenia.

Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń 
do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania2 obejmuje też obiekty 
energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 50 MW i ustanawia dla 
nich dopuszczalne wartości emisji SO2, NOx i pyłów. W przypadku nowych obiektów 
energetycznego spalania przestrzega się przynajmniej dopuszczalnych wartości emisji 
określonych w punkcie B załączników III-VII do tej dyrektywy bez uszczerbku dla 
stosowania wspomnianych wyżej najlepszych dostępnych technik.

Zmieniona dyrektywa Rady 85/337/EWG3 w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (znana też jako 
dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko czy dyrektywa OOŚ) wymaga 
obowiązkowej oceny wszystkich elektrociepłowni o mocy cieplnej co najmniej 300 MW 
(wymienionych w załączniku I do dyrektywy OOŚ).

Ponieważ zgodnie z informacjami przedłożonymi przez składającego petycję w odniesieniu 
do przedmiotowego przedsięwzięcia toczy się procedura OOŚ, kwestie przez niego poruszane 
powinny być podjęte i omówione zarówno z władzami środowiskowymi, jak i odnośną 
społecznością. Wreszcie, decyzja w sprawie zezwolenia na inwestycję powinna zostać 
udostępniona opinii publicznej wraz z rozważaniami na temat środowiska i informacjami 
dotyczącymi udziału społeczeństwa, jak również wszelkich środków ukierunkowanych 
na unikanie, redukcję, a jeśli to możliwe wyrównanie zasadniczego negatywnego wpływu.

Instalacje energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW 
uwzględnione są też w dyrektywie 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE4

(zwanej dalej dyrektywą EU ETS). Zgodnie z art. 4 tej dyrektywy instalacje takie nie mogą 
podejmować jakichkolwiek działań wymienionych w jej załączniku I powodujących emisje 
określone w odniesieniu do tego działania, chyba że posiadają pozwolenie na emisję gazów 
cieplarnianych wydane przez właściwe władze. Pozwolenia wydaje się, jeżeli operator jest 
zdolny do monitorowania oraz składania sprawozdań z emisji. W odniesieniu 

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
2 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1.
3 Dz.U. L 175 z 5.7.1985; Dz.U. L 73 z 14.3.1997; Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
4 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
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do dopuszczalnego poziomu emisji i ilości przydzieleń, jakie otrzymają takie instalacje, 
określenie ich należy do państw członkowskich zgodnie z wymogami dyrektywy EU ETS 
i decyzji Komisji w sprawie krajowych planów rozdzielania. Jeżeli jest to nowopowstała 
instalacja, może otrzymać przydzielenia z greckiej rezerwy dla nowych operatorów, o ile jest 
to przewidziane w zasadach jej funkcjonowania. Nie będzie to miało wpływu na ogólny pułap 
ustalony w decyzji Komisji w sprawie krajowego planu rozdzielania. Jeżeli rezerwa dla 
nowych operatorów nie jest wystarczająca lub nie przewiduje przydzielenia dla elektrowni, 
instalacje, w celu pokrycia swoich emisji, będą musiały zakupić wszystkie brakujące 
przydziały na unijnym rynku emisji. System handlu emisjami UE jest instrumentem opartym 
na rynku i jako taki zależy raczej od mechanizmów rynkowych, a nie restrykcyjnych regulacji 
państwowych.

Wnioski

Wraz z władzami greckimi Komisja dalej zbada sposób, w jaki wprowadzane są w życie 
dyrektywy 2008/1/WE, 2001/80/WE i 2003/87/WE w odniesieniu do przedmiotowej 
instalacji. Komisja zasięgnie też u władz greckich informacji na temat wdrażania innego 
prawodawstwa wspólnotowego, które może mieć zastosowanie wobec tej konkretnej 
instalacji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Jak wskazano w poprzednim komunikacie dotyczącym przedmiotowej petycji, Komisja 
zwróciła się do greckich władz o przedstawienie informacji dotyczących sposobu wdrażania 
dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli1, dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń 
do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania2 oraz dyrektywy 2003/87/WE 
ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych3 w odniesieniu do 
planowanej budowy na greckiej wyspie Evvia.

W odpowiedzi greckich władz wskazano, że jak na razie właściwe władze nie otrzymały 
żadnych wniosków o zezwolenie na tego rodzaju przedsięwzięcie. W związku z tym Komisja 
nie może stwierdzić żadnego naruszenia prawodawstwa wspólnotowego.

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
2 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1.
3 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.


