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Η ΕΕ συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο
Κοσσυφοπέδιο με 76,4 εκατ. ευρώ

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2020

Στο πλαίσιο της πρώτης επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Κοσσυφοπέδιο, ο Ύπατος
Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Ζόζεπ Μπορέλ θα εγκαινιάσει σήμερα ένα μεγάλο έργο το οποίο
χρηματοδοτεί η ΕΕ για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του θερμοηλεκτρικού σταθμού
Kosovo B – της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Κοσσυφοπεδίου. Το έργο
θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές, θα συμβάλει στην αξιόπιστη παροχή καθαρής ενέργειας και θα
βελτιώσει την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού. Ειδικότερα, το σχέδιο αυτό θα περιορίσει την
ατμοσφαιρική ρύπανση στο Κοσσυφοπέδιο μειώνοντας τις εκπομπές επιβλαβούς σκόνης κατά 35 φορές
και οξειδίων του αζώτου κατά 4 φορές, ώστε τα επίπεδα αυτών των εκπομπών να ευθυγραμμιστούν με
τα πρότυπα της ΕΕ.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Ζόζεπ Μπορέλ σχολίασε σχετικά: «Η ατμοσφαιρική ρύπανση
αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Δυτικά
Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου. Με την επένδυση αυτή, η ΕΕ συμβάλλει με
τρόπο συγκεκριμένο στη βελτίωση του περιβάλλοντος στο Κοσσυφοπέδιο και στην ευρύτερη περιοχή,
καθώς και στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων.» Η Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία είναι μια συμφωνία για όλους και όλες μας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του
Κοσσυφοπεδίου. Με το σχέδιο αυτό επιθυμούμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση. Ελπίζουμε και αναμένουμε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής του Κοσσυφοπεδίου θα
επιδείξουν την ίδια αποφασιστικότητα με εμάς.»

76,4 εκατ. ευρώ από τη χρηματοδότηση της ΕΕ θα διατεθούν για την εγκατάσταση φίλτρων στη
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Kosovo B μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) της
Επιτροπής. Η ΕΕ στηρίζει και, στο πλαίσιο των φιλόδοξων στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, θα
συνεχίσει να στηρίζει μια σειρά δράσεων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των
μέτρων ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση της χρήσης καθαρής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

Ιστορικό

Το Κοσσυφοπέδιο έχει κληρονομήσει μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχουν
συσσωρευτεί επί δεκαετίες από την ανεξέλεγκτη χρήση των φυσικών και ορυκτών πόρων και τη
βιομηχανική παραγωγή σε συνδυασμό με πολύ υψηλά επίπεδα ρύπανσης. Η συνολική περιβαλλοντική
κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών εξαιτίας της
αύξησης των κατασκευών, της κυκλοφορίας και της βιομηχανικής ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης
της ρύπανσης από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και από την οικιακή θέρμανση κατά τη
διάρκεια του χειμώνα.

Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Kosovo B είναι η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στο Κοσσυφοπέδιο, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 678 MWe.

Μια μελέτη σκοπιμότητας που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ  κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και στις δύο
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Kosovo Β, οι εκπομπές σκόνης και NOx υπερβαίνουν κατά πολύ τις
οριακές τιμές που προβλέπει η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΟΒΕ).

Το έργο που εγκαινιάζεται σήμερα έχει ως στόχο τη μείωση του αντικτύπου του Kosovo B στο
περιβάλλον με τη μείωση των εκπομπών σκόνης από 300-700 mg/Nm³ σε 20 mg/Nm³ (μείωση κατά
35 φορές) και των εκπομπών NOx από 700-850 mg/Nm³ σε 200 mg/Nm³ (μείωση κατά 4 φορές),
σύμφωνα με την οδηγία για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (2001/80/ΕΚ) και την οδηγία για τις
βιομηχανικές εκπομπές (2010/75/ΕΕ).

Κατόπιν διαδικασίας διαγωνισμού, το Γραφείο της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο υπέγραψε στις 28 Νοεμβρίου
2019 σύμβαση έργου με κοινοπραξία ευρωπαϊκών εταιρειών. Οι εργασίες προβλέπεται να
ολοκληρωθούν εντός τριών ετών.
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:
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