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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τoν Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα.
Θέμα: «Προετοιμασία χωρών της Ευρώπης για καθυστέρηση της αποδέσμευσης από
τον λιγνίτη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.»
Κύριε Υπουργέ,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά από τα κράτη μέλη της έχουν υποστηρίξει ότι το
φυσικό αέριο μπορεί να λειτουργήσει ως μεταβατική πηγή ενέργειας, καθώς
επιδιωκόμενος στόχος αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης λιγνίτη. Ωστόσο, μετά την
έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και την ενεργειακή εξάρτηση σε μεγάλο βαθμό
της Ευρώπης από τη Ρωσία φαίνεται ότι μεταβάλλεται ταχέως η κατάσταση αυτή.
Περισσότερο από το ένα τρίτο της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώνει η
Ευρώπη έρχεται από τη Ρωσία.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ενημέρωσης αφιερωμένη αποκλειστικά σε ειδήσεις με
ευρωπαϊκό περιεχόμενο euractiv.gr, την Πέμπτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
δημοσίευσε ανάλυση σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη θα μπορούσε να μειώσει τις
εισαγωγές φυσικού αερίου κατά περισσότερο από ένα τρίτο μέσα σε ένα χρόνο.
Ορισμένες χώρες ήδη εξετάζουν μια στροφή πίσω στον λιγνίτη. Όπως μεταδίδει το
Politico, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι δήλωσε την περασμένη
εβδομάδα ότι «οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη μπορεί να χρειαστεί
να ανοίξουν ξανά για να καλύψουν τυχόν ελλείψεις βραχυπρόθεσμα» ως συνέπεια της
ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία. Η εισβολή στην Ουκρανία «δεν βοηθά την
υπόθεση του φυσικού αερίου», δήλωσε ο Nαρέτζ Τερζιάν, εκπρόσωπος της Διεθνούς
Ένωσης Παραγωγών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Επίσης διευκρίνισε ότι «υπάρχει
μια σημαντική διάκριση που πρέπει να γίνει μεταξύ του ρόλου που διαδραματίζει το
φυσικό αέριο στο ενεργειακό σύστημα της ΕΕ και από που το παίρνει η ΕΕ». Ο
επικεφαλής της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φρανς Τίμερμανς
διατύπωσε ότι οι χώρες που σχεδιάζουν να καίνε λιγνίτη ως εναλλακτική λύση στο
ρωσικό αέριο θα μπορούσαν να το κάνουν σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το
κλίμα. «Δεν υπάρχουν ταμπού σε αυτήν την κατάσταση» τόνισε στο πρόγραμμα του
BBC Radio 4 Today την Πέμπτη.
Ουσιαστικά ο πόλεμος μαίνεται με σφοδρές συγκρούσεις μέχρι και επίθεση σε
ουκρανικό πυρηνικό εργοστάσιο, διογκώνοντας την ενεργειακή κρίση. Το γεγονός αυτό
επηρεάζει επίσης τη Γερμανία και τα σχέδιά της για παραγωγή ενέργειας με μηδενικές
εκπομπές άνθρακα. Εκεί προληπτικά τίθενται σε εφαρμογή σχέδια διατήρησης σε

ετοιμότητα εργοστασίων που βασίζονται στον άνθρακα με την προοπτική να
συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο Γερμανός υπουργός Κλίματος και Οικονομίας Ρόμπερτ
Χάμπεκ την Κυριακή στη δημόσια τηλεόραση δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να
καθυστερήσει την σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη. Είναι αντιληπτό ότι οι χώρες
προετοιμάζονται για το χειρότερο προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην
ενεργειακή επιβάρυνση που προκαλεί ένας πόλεμος επί ευρωπαϊκού εδάφους μετά
από πολλά χρόνια. Ο προγραμματισμός που χρειάζεται να γίνεται αφορά σε ασφάλεια
και επάρκεια των ενεργειακών προμηθειών και αποθεμάτων, διότι αυτά είναι που
καθορίζουν την οικονομική ζωή κάθε τόπου.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Πως προτίθεστε να δράσετε απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία
που προκαλεί διόγκωση της ενεργειακής κρίσης;
- Πως προγραμματίζετε να δράσετε για τη λειτουργία των εργοστασίων λιγνίτη με
βάση τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας όταν η κατάσταση μεταβάλλεται με
ταχύτατους ρυθμούς εξαιτίας του πολέμου;
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