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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0425/2008, adresată de Prodromos Enotiadis, de cetăţenie elenă, în 
numele autorităţii locale din Kirei, privind încălcarea legislaţiei de mediu a 
UE în cazul construirii unei hidrocentrale pe bază de cărbuni în Mantoudi, 
pe insula greacă Evvia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, în calitate de primar al municipiului Kirei din insula greacă Evvia, arată că se 
intenţionează construirea unei hidrocentrale de 460 MW pe bază de cărbuni în localitatea 
învecinată Mantoudi, iar Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei din 
Grecia a dat deja undă verde proiectului. Petiţionarul subliniază însă că, în conformitate cu 
dispoziţiile Uniunii Europene, Grecia trebuie să reducă emisiile de CO2 în anul care urmează. 
Având în vedere cantitatea uriaşă de gaze de seră poluante rezultate din arderea cărbunelui 
brun şi poluarea generală la care ar fi expuşi locuitorii în cazul în care proiectul este dus la 
bun sfârşit, petiţionarul solicită Uniunii Europene să iniţieze o anchetă privind măsura în care 
hidrocentrala respectă legislaţia în cauză a UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiţionarul este neliniştit de avizul favorabil al autorităţilor elene acordat exploatării unei 
instalaţii de ardere cu o putere termică de 460 MW, alimentată cu cărbuni. Conform 
petiţionarului, punerea în funcţiune ar dăuna mediului natural, social şi cultural şi ar pune în 
pericol obligaţiile Greciei de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.
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Observaţiile Comisiei privind petiţia

Instalaţiile de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW intră sub incidenţa 
Directivei 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării1 (versiunea codificată 
a Directivei 96/61/CE, denumită, în continuare, Directiva IPPC). În conformitate cu directiva 
menţionată mai sus, instalaţiile respective nu pot fi exploatate dacă nu deţin o autorizaţie 
integrată emisă de către o autoritate competentă. Condiţiile prevăzute în această autorizaţie 
trebuie să reflecte cele mai performante tehnici disponibile pentru a garanta un nivel înalt de 
protecţie a mediului, în ansamblul său. De asemenea, se solicită autorităţilor competente să se 
asigure că, în momentul exploatării instalaţiei, operatorul respectă condiţiile prevăzute în 
autorizaţie.

Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind 
de la instalaţiile de ardere de mari dimensiuni2 vizează, de asemenea, instalaţiile de ardere cu 
putere termică nominală de peste 50 MW şi stabileşte limitele de emisie ale acestora pentru 
SO2, NOx şi praf. Valorile-limită ale emisiilor prevăzute în anexele III-VII punctul B din 
directiva respectivă trebuie respectate cel puţin de instalaţiile noi, fără a duce atingere folosirii 
celor mai bune tehnici disponibile, după cum s-a menţionat mai sus.

Directiva 85/337/CEE a Consiliului, cu modificările ulterioare3, privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (cunoscută, de asemenea, drept Directiva 
privind evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva EIA) impune o evaluare 
obligatorie pentru centralele termoelectrice cu o putere termică de 300 MW sau mai mare 
(enumerate în anexa I din Directiva EIA).

Deoarece, în conformitate cu informaţiile prezentate de către petiţionari, se află în derulare o 
procedură de evaluare a impactului acestui proiect asupra mediului, problemele ridicate de 
către petiţionar vor trebui adresate şi discutate atât cu autorităţile de mediu cât şi cu publicul 
vizat. În cele din urmă, hotărârea privind acordul pentru construcţie va trebui pusă la 
dispoziţia publicului, împreună cu considerentele de mediu şi informaţiile privind participarea 
publicului, precum şi orice măsuri în vederea reducerii şi, în măsura posibilului, compensării 
efectului advers major.

Instalaţiile de ardere cu o putere termică nominală care depăşeşte 20MW intră, de asemenea, 
sub incidenţa Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului4 (denumită, în continuare, Directiva EU ETS). În conformitate cu articolul 4 din 
directiva respectivă, astfel de instalaţii nu pot fi angajate în activităţile enumerate în anexa I la 
directiva menţionată mai sus dacă nu deţin un permis de emisie de gaze cu efect de seră 
eliberat de către autorităţile competente. Aceste permise vor fi emise dacă utilizatorii au 
capacitatea de a monitoriza şi raporta emisiile. În ceea ce priveşte nivelul emisiilor permise şi 
cuantumul cotelor care vor fi alocate acestor instalaţii, acestea vor fi stabilite de către statele 
membre în conformitate cu cerinţele Directivei EU ETS şi deciziile Comisiei privind 
                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 309, 27.11.2001, p. 1.
3 JO L 175, 5.7.1985; JO L 73, 14.3.1997; JO L 156, 25.6.2003.
4 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
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planurilor naţionale de alocare. Dacă instalaţia este construită recent, aceasta ar putea primi 
cote din rezerva Greciei pentru nou-intraţi, cu condiţia ca acest lucru să fie prevăzut în 
normele sale de funcţionare. Acest fapt nu va avea niciun impact asupra plafonului global 
prevăzut în decizia Comisiei privind planul naţional de alocare. În situaţia în care rezerva 
pentru nou-intraţi este insuficientă sau nu prevede alocări pentru centralele electrice şi pentru 
a se acoperi emisiile instalaţiei, instalaţia respectivă va trebui să achiziţioneze cotele lipsă de 
pe piaţa UE a cărbunelui. Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie este un 
instrument de piaţă şi, în această calitate, depinde mai degrabă de mecanismele pieţei decât de 
reglementarea strictă de către stat.

Concluzii

Împreună cu autorităţile elene, Comisia va continua investigarea modului în care prevederile 
Directivei 2008/1/CE, ale Directivei 2001/80/CE şi ale Directivei 2003/87/CE privind 
instalaţia vizată sunt puse în aplicare. De asemenea, Comisia va solicita autorităţilor elene 
informaţii privind punerea în aplicare a altor acte legislative comunitare cu posibilă incidenţă 
asupra acestei instalaţii specifice.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

După cum s-a menţionat în comunicarea anterioară referitoare la petiţia în cauză, Comisia a 
transmis deja autorităţilor elene o solicitare de informaţii cu privire la modul în care Directiva 
2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării1, Directiva 2001/80/CE privind 
limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţiile de ardere de 
mari dimensiuni2 şi Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră3 sunt puse în aplicare în cazul instalaţiei avute în 
vedere în Evvia, Grecia.

Răspunsul autorităţilor elene arată că, la acest moment, nu a fost depusă nicio cerere pentru un 
astfel de proiect pe lângă autorităţile competente în domeniu. Prin urmare, Comisia nu a 
constatat nicio încălcare a legislaţiei comunitare.

                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 309, 27.11.2001, p. 1.
3 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.


