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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

Προοπτικζσ των μονάδων ηλεκτρικήσ ενζργειασ με καύςη λιγνίτη και 

άνθρακα ςτην Γερμανία 

Έκθεςη τησ Ομοςπονδιακήσ Υπηρεςίασ Περιβάλλοντοσ καταλήγει ςτο ςυμπζραςμα ότι 

προκειμζνου η Γερμανία να επιτφχει τον κλιματικό ςτόχο για μείωςη των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου κατά 40% (ςε ςχζςη με το 1990) ςε 750 εκ. τόννουσ ετηςίωσ ζωσ το 2020 

θα πρζπει να τεθοφν άμεςα εκτόσ λειτουργίασ οι παλαιότεροι και πλζον αναποτελεςματικοί 

λιγνιτικοί ςταθμοί ςυνολικήσ δυναμικότητασ 5 GW και να ελαττωθεί η παραγωγή ςτισ 

μονάδεσ οι οποίεσ χρηςιμοποιοφν άνθρακα ηλικίασ άνω των 20 ετών ςτο επίπεδο των 4.000 

ωρών κατ’ ζτοσ υπό πλήρη λειτουργία. Αμφότερα μζτρα προκρίνονται ωσ τα πλζον 

οικονομικά άμεςησ υλοποίηςησ για την επίτευξη του προαναφερθζντοσ ςτόχου. 

Σημειωτζον ότι η ωσ άνω παφςη τησ λειτουργίασ των λιγντικών μονάδων παραγωγήσ 

ςυνολικήσ δυναμικότητασ 5 GW αφορά μονάδεσ πλζον αυτών για τισ οποίεσ ζχει ήδη 

δρομολογηθεί η θζςη τουσ εκτόσ λειτουργίασ, προκειμζνου τελικά η ςυνολική 

δυναμικότητα παραγωγήσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ των ςταθμών αυτήσ τησ κατηγορίασ να μην 

υπερβαίνει το 2020 τα 35 GW. Με τον τρόπο αυτό, ςε ςυνδυαςμό με την ανάπτυξη των ΑΠΕ 

εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθοφν 50-65 εκ. τόννοι εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Η ταχφτατη μείωςη τησ παραγωγήσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ με καφςη άνθρακα είναι 

ςημαντική ακόμη και για την επίτευξη του κλιματικοφ ςτόχου τησ Γερμανίασ για το 2030. 

Έωσ τότε οι ςυνολικζσ εκπομπζσ θα πρζπει να περιοριςτοφν ςε 543-562 εκ. τόννουσ 

ιςοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα. Τοφτο δφναται να επιτευχθεί μόνον εφόςον 

ςυμμετάςχει ςτην προςπάθεια και ο ενεργειακόσ κλάδοσ. Σφμφωνα με το Σχζδιο για την 

Προςταςία του Κλίματοσ οι εκπομπζσ του ςυνόλου των μονάδων παραγωγήσ ενζργειασ το 

2030 δεν θα πρζπει να υπερβαίνουν τουσ 175-183 εκ. τόννουσ ιςοδφναμου διοξειδίου του 
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άνθρακα. (μείωςη 61%-62% ςε ςχζςη με το 1990. Μετά την τερματιςμό τησ χρήςησ 

ατομικήσ ενζργειασ το 2022 δφναται να επιτευχθεί μόνον με το περιοριςμό λειτουργίασ των 

θερμοηλεκτρικών μονάδων με καφςη άνθρακα ςε 19 GW. 

Η Ομοςπονδιακή Υπηρεςία Περιβάλλοντοσ διαβεβαιώνει ότι τα ανωτζρω μζτρα δεν θα 

διακινδυνεφςουν την ενεργειακή αςφάλεια τησ Γερμανίασ. Παράλληλα θα πρζπει ωςτόςο 

να αναπτυχθοφν με ταχφτερουσ ρυθμό οι ΑΠΕ και να προςεγγίςουν τα 4 GW/ζτοσ ενζργειασ 

από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα εγκατεςτημζνα ςτην ηπειρωτική χώρα και 1GW/ζτοσ 

από θαλάςςια αιολικά πάρκα.  

 


