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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1708/2008, της Brigitte Dahlbender, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland», η οποία 
συνοδεύεται από 97 υπογραφές, σχετικά με το ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η 
κοινοτική νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα στη γερμανική 
περιβαλλοντική νομοθεσία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα περιγράφει τη μη ικανοποιητική κατάσταση αναφορικά με την ποιότητα του 
αέρα στην Καρλσρούη, όπου οι αρμόδιες αρχές χορήγησαν άδεια για την κατασκευή σταθμού 
παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η κατάσταση της 
ποιότητας του αέρα είναι ήδη εξαιρετικά κρίσιμη, και πιστεύει ότι η άδεια παραβιάζει το 
πνεύμα και το γράμμα 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, και της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Η αναφέρουσα δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η άδεια 
χορηγήθηκε βάσει των ισχυόντων γερμανικών περιβαλλοντικών κανόνων και, ως εκ τούτου, 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγξει εάν οι κανόνες που περιέχονται στις 
προαναφερθείσες οδηγίες έχουν μεταφερθεί ορθά στη γερμανική νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
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Η οδηγία 1999/30/ΕΚ καθορίζει οριακές τιμές ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα για πέντε 
ρύπους. Οι εν λόγω οριακές τιμές επιβεβαιώθηκαν στην οδηγία 2008/50/ΕΚ, η οποία 
πρόκειται να αντικαταστήσει την οδηγία 1999/30/ΕΚ από τον Ιούνιο του 2010. Τα κράτη 
μέλη οφείλουν, σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΚ, να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς 
τις οριακές τιμές σε ολόκληρη την επικράτειά τους. Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
μετράται από τις αρμόδιες αρχές σε αρκετά σημεία στην Καρλσρούη και τις κοντινές 
περιοχές. Επίσης, οι αρχές ενημερώνουν το κοινό μέσω προσωρινών ενημερωμένων 
πληροφοριών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και μέσω της δημοσίευσης 
των ετήσιων εκθέσεων με επιβεβαιωμένα στοιχεία. Οι ετήσιες εκθέσεις υποβάλλονται στη 
συνέχεια στην Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα που ορίζονται 
στην κοινοτική νομοθεσία.

Για τη ζώνη DEZCXX0005A (Ballungsraum Karlsruhe), στην οποία βρίσκεται ο σταθμός 
παραγωγής ενέργειας, δεν αναφέρθηκαν το 2007 υπερβάσεις των οριακών τιμών για τα 
σωματίδια (ΑΣ10), το διοξείδιο του θείου (SO2) ή τον μόλυβδο. Ωστόσο, η εκτίμηση του 2007 
κατέδειξε ότι σημειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιμών προσαυξημένων κατά το περιθώριο 
ανοχής για το διοξείδιο του αζώτου (NO2). Οι οριακές τιμές για το NO2 θα ισχύσουν από την 
1η Ιανουαρίου 2010, αλλά τυχόν υπέρβαση του περιθωρίου ανοχής πριν από την ημερομηνία 
αυτή συνεπάγεται υποχρέωση λήψης μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση 
μέχρι την ημερομηνία επίτευξης το 2010. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το 2006 εγκρίθηκε 
σχέδιο ποιότητας του αέρα για την εν λόγω ζώνη.

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/50/ΕΚ, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν 
παράταση προθεσμίας των οριακών τιμών για το ΝΟ2 έως το 2015 το πολύ, εάν είναι σαφές 
ότι είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμμόρφωση και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. Το κράτος μέλος 
οφείλει, μεταξύ άλλων, να καταδείξει ότι κατέβαλε προσπάθειες για την επίτευξη 
συμμόρφωσης μέχρι την αρχική προθεσμία του 2010.

Σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΚ και την οδηγία 2008/50/ΕΚ που τη διαδέχτηκε, οι 
εθνικές αρχές είναι αρμόδιες να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται μέτρα για τη διατήρηση των 
επιπέδων συγκέντρωσης κάτω από τις οριακές τιμές. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναμένεται ότι 
τυχόν αύξηση των εκπομπών λόγω της κατασκευής και της λειτουργίας νέου σταθμού 
παραγωγής ενέργειας που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη συμμόρφωση προς τις οριακές 
τιμές, θα αντισταθμιστεί δεόντως από σχετικές ενέργειες για τη μείωση της ρύπανσης. Η 
χωροταξική ανάπτυξη εμπίπτει επίσης στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και πρέπει 
να σημειωθεί ότι η νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα δεν προβλέπει τη χορήγηση άδειας 
σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας ή άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή «οδηγία ΕΠΕ») απαιτεί η ανάπτυξη και η κατασκευή 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, όπως σταθμών παραγωγής ενέργειας, να υποβάλλονται σε 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όταν διεξάγεται μια ΕΠΕ, πρέπει να 
προσδιορίζονται και να αξιολογούνται οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου 
                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
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και να προτείνονται μέτρα για την αποφυγή, τη μείωση και, ει δυνατόν, την επανόρθωση 
σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων. Κατά τη διαδικασία ΕΠΕ, πρέπει να διενεργείται 
διαβούλευση με το κοινό και η τελική απόφαση χορήγησης άδειας ή απόρριψης της σχετικής 
αίτησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της ΕΠΕ και της δημόσιας 
διαβούλευσης. Από την αναφορά προκύπτει ότι έχει εκπονηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων και 
ότι ζητήθηκε η γνώμη του κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΚ. 
Συνεπώς, στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να διαπιστωθεί παραβίαση των διατάξεων της εν 
λόγω οδηγίας, εκτός εάν η αναφέρουσα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες.

Η λειτουργία νέων μεγάλων εγκαταστάσεων καύσης με θερμική ισχύ καύσης πάνω από 50 
MW υπόκειται επίσης στην οδηγία 2008/1/ΕΚ1 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία ΟΠΕΡ) και στην οδηγία 2001/80/ΕΚ2 για τον περιορισμό των 
εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (οδηγία 
ΜΕΚ). Η εγκατάσταση απαιτείται να διαθέτει ολοκληρωμένη άδεια, η οποία πρέπει να έχει
εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας ΟΠΕΡ και να συμμορφώνεται προς τα όρια 
εκπομπών που ορίζει η οδηγία ΜΕΚ.

Οι οδηγίες ΟΠΕΡ και ΜΕΚ δεν προβλέπουν τον καθορισμό ορίων εκπομπών για τις 
εκπομπές CO2, καθώς ο σταθμός παραγωγής ενέργειας, μόλις τεθεί σε λειτουργία, θα 
ενταχθεί στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών (EU ETS) σύμφωνα με την οδηγία 
2003/87/EΚ3. Σύμφωνα με το EU ETS, ο σταθμός παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να 
παρακολουθεί τις εκπομπές CO2, να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και να χορηγεί δικαιώματα 
εκπομπών για την κάλυψη των εκπομπών αυτών. Εάν ο σταθμός παραγωγής ενέργειας 
χρειάζεται περισσότερα δικαιώματα εκπομπής από αυτά που έλαβε δωρεάν σύμφωνα με την 
οδηγία, θα πρέπει να αγοράσει τα επιπλέον δικαιώματα μέσω πλειστηριασμού ή στην αγορά 
άνθρακα.

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παράβαση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα. Παρά το γεγονός ότι ο νέος σταθμός 
παραγωγής ενέργειας ενδέχεται να προσθέσει ένα επιπλέον ρυπαντικό φορτίο το οποίο θα 
μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, εναπόκειται στις 
εθνικές αρχές να εκτιμήσουν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις και να θεσπίσουν επαρκή μέτρα για 
τον περιορισμό της ρύπανσης.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή. Αυτό ισχύει συγκεκριμένα για την 
αναμενόμενη υπέρβαση των οριακών τιμών του NO2 το 2010 στο πολεοδομικό συγκρότημα 
της Καρλσρούης.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει παραβίαση των οδηγιών 
ΕΠΕ ή ΟΠΕΡ/ΜΕΚ. Ωστόσο, εάν η αναφέρουσα παράσχει στο Κοινοβούλιο πρόσθετα 
                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008.
2 ΕΕ L 301 της 27.1.2001.
3 ΕΕ L 275 της 25.10.2003.
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στοιχεία που να αποδεικνύουν παράβαση, η Επιτροπή προτίθεται να διεξαγάγει περαιτέρω 
έρευνα.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτή την αναφορά στις αρχές του 
έτους. Η Επιτροπή εξέτασε τον εν λόγω φάκελο, ωστόσο εξακολουθεί να μην μπορεί να 
εντοπίσει παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.


