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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0829/2017, внесена от S.P., с италианско гражданство, от 
името на организацията „meetup arcidosso5stelle“, срещу производството 
на геотермална енергия в Монте Амиата

Петиция № 0845/2017, внесена от R.C., с италианско гражданство, от 
името на италианското сдружение за култура и спорт, Комитета на 
провинция Витербо, подкрепена от 70 подписа, относно 
преразглеждането на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници

Петиция № 1185/2017, внесена от Лапо Роси, с италианско гражданство, 
от името на комисиите за околна среда на Монте Амиата, подкрепена от 
седем подписа, срещу емисиите на замърсители от геотермалните 
електроцентрали на Монте Амиата

Петиция № 1212/2017, внесена от Чинция Мамолоти, с италианско 
гражданство, от името на „Comitato salvaguardia ambiente del M. 
Amiata“ (Комитет за опазване на околната среда на Монте Амиата), 
срещу възобновяването на геотермалните електроцентрали на Монте 
Амиата

1. Резюме на петиция № 0829/2017

Вносителят на петицията възразява срещу производството на геотермална енергия в 
Монте Амиата, Южна Тоскана. Той описва подробно характеристиките на 
съществуващите геотермални електроцентрали с висока енталпия, както и териториите 
от интерес за Общността и защитените видове, които са застрашени. Вносителят на 
петицията също така предоставя данни за токсичните вещества в атмосферата и друга 
информация, свързана с екологичното състояние на областта и с отрицателното 
въздействие върху общественото здраве, и подробни аргументи за начина, по който 
Италия нарушава многобройни разпоредби от законодателството на ЕС. Въпреки това 
замърсяващите емисии от геотермалните електроцентрали не са обхванати от 
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Директивата относно емисиите от промишлеността (Директива 2010/75/ЕС), като 
същевременно те не са съвместими с принципа на предпазните мерки (член 191 от 
ДФЕС), включително от гледна точка на неспазването на задълженията за измерване на 
общата радиоактивност. Според вносителя централите не следва да се включват в 
източниците на възобновяема енергия, нито да получават финансиране от ЕС съгласно 
Директива 2009/28/ЕО на тази база. Вносителят цитира и Директива 2013/59/Евратом 
от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу 
опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение (която Италия все още 
не е транспонирала). Геотермалните централи замърсяват и изтощават и водоносните 
хоризонти (наред с другото, като отделят арсен). Научно изследване (2015 г.) 
свидетелства за връзката между водоносните хоризонти и геотермалните пластове. 
Оттук следва, че електроцентралите не са в съответствие и с Рамковата директива за 
водите, Директива 2000/60/ЕО. Не на последно място те допринасят за сеизмичната 
активност, както се посочва в предоставените от службата ISIDE статистически данни 
за последните 10 години относно хълмове, съдържащи метални руди, и в доклада на 
работната група от Испра (2014 г.). Поради всички тези причини вносителят на 
петицията призовава за общ мораториум върху геотермалните дейности, които са в ход, 
и за забрана на нова експлоатация, в очакване на законодателство на ЕС относно 
геотермалните електроцентрали (определяне на емисиите и налагане на строги 
ограничения с цел опазване на околната среда и на здравето, както и изискване за 
оценка на въздействието върху сеизмичната активност). Той призовава също така 
Комисията да премахне несъответствието, а именно факта, че геотермалните централи 
се финансират като източник на възобновяема енергия, въпреки че са източник на 
парникови газове. Накрая вносителят призовава за откриване на производство за 
установяване на неизпълнение на задължения от Италия за нарушаване на директивите 
за водите и за защита от лъчение.

Резюме на петиция № 0845/2017

Вносителят на петицията, който е председател на сдружението, предоставя подробно 
описание, което цели да покаже, че действащото право на ЕС за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници не взема под внимание критерия 
за устойчивост и че ако той е приложен, геотермалната енергия няма да може да бъде 
финансирана. В петицията се повдигат редица теми и се правят препратки към 
законодателството на ЕС, по-специално Директивата за птиците (79/409/ЕИО), 
Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО), Рамковата директива за морска среда 
(2008/56/ЕО) и др. Сред най-очевидните недостатъци на законодателството, според 
вносителя, са тези в Директива 2008/1/EО за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването, която не включва геотермалните електроцентрали сред промишлените 
дейности, които подлежат на разрешение. Вносителят формулира петицията под 
формата на шест искания, подкрепени от множество документи. 1. Въвеждане на 
задължително ограничение за дълбочината на ново геотермално сондиране на сушата 
(която не следва да надвишава 200 м под почвата). Вносителят цитира редица типични 
случаи на причинена от човека сеизмична активност, които се наблюдават в Европа 
поради хидравличното разбиване на скали в подпочвения слой. 2. Окончателен 
мораториум върху всички геотермални инсталации за разделяне на отпадъците и бързо 
преобразуване на вече съществуващите. Твърди се, че цитираните данни показват, че 
токсични и замърсяващи вещества непрекъснато излизат на повърхността, което оказва 
вредно влияние (вж. проучването на EDRA от 2006 г. относно проникването на арсен в 
кладенци и потоци поради геотермалната експлоатация на Монте Амиата). 3. 
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Изискване за поддържане на минимално разстояние от най-малко 35 км между 
геотермалните сондажи и центровете на обитаване, дори ако те са изолирани. 4. 
Изискване за ограничаване на капацитета на инсталациите до най-много 1 MW.  5. 
Изискване за ограничаване на дебита и налягането и максимална температурна разлика 
между входящата и изходящата геотермална течност. Ограничаването и на трите 
параметъра ще намали степента на причинените от човека земетресения и на 
произтичащите от това вреди за сградите. Също така е желателно да се създаде 
европейска база данни относно причинената от човека сеизмична активност. 6. В 
областта на енергията от възобновяеми източници следва да се прави разграничение 
между устойчиви енергийни източници, като например фотоволтаици и вятърна 
енергия, и други източници, като например геотермални, които не са устойчиви и 
поради това не отговарят на условията за предоставяне на финансови стимули съгласно 
Директива 2009/28/ЕО (твърди се, че през 2016 г. италианската геотермална индустрия 
е получила 216 милиона евро). Предвид всичко това, от името не само на жителите на 
районите в съседство с инсталациите, но и на данъкоплатците, които поемат разходите 
за стимулите, комитетът на подписалите призовава в петицията институциите на ЕС да 
възприемат коренно различен подход спрямо геотермалната енергия, като се започне от 
проектите за сондажи, които подлежат на оценка на въздействието върху околната 
среда.

Резюме на петиция № 1185/2017

Вносителите на петицията приканват комисиите, компетентни за енергийната политика 
и за намаляването на емисиите, променящи климата, да определят пределно допустими 
стойности на емисиите на въглероден диоксид (CO2), изпускани в атмосферата от 
охладителните колони на геотермалните електроцентрали на ENEL (по-специално 
инсталациите за рязко охлаждане на Монте Амиата, които превръщат вряла вода 
дълбоко под земята в пара чрез използване на турбини).  Емисиите от тези централи 
очевидно са два пъти по-високи от тези на съответните електроцентрали, работещи с 
изкопаеми горива. Те приканват по-конкретно за регулиране на равнище ЕС на 
експлоатацията на геотермалния ресурс и на съществуващите инсталации, които го 
използват (34 в Италия, концентрирани в две малки области на Тоскана). Вносителите 
на петицията подчертават неотложната необходимост от регулаторна намеса на ЕС, 
преди този енергиен сектор да се разшири допълнително, що се отнася до броя на 
засегнатите инсталации и географски райони в Италия. Понастоящем (данни от 
Министерството на икономическото развитие, MISE) очевидно се експлоатират девет 
мини с геотермални флуиди, в допълнение към вече предоставените концесии, 
започналите процедури по ОВОС и многобройните разрешителни за проучване на 
геотермални флуиди. Като считат, че това е несъвместимо със свързаните с околната 
среда членове от Хартата на основните права на Европейския съюз (член 37) и от 
Договора за функционирането на ЕС (членове 191 – 193), вносителите на петицията 
призовават институциите на ЕС, наред с другото, да изключат въпросните 
електроцентрали от списъка на възобновяемите енергийни източници, да установят 
пределно допустими стойности за всички замърсители, които те отделят и които са 
опасни за хората и за околната среда, след като са определили техния състав, да 
измерят предварително естествените емисии от почвата на избраните обекти и да 
определят правила, свързани с устойчивостта на земетресение при пробиване, 
извличане и повторно инжектиране на геотермални флуиди.

Резюме на петиция № 1212/2017
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Вносителката на петицията призовава да не се насърчава добивът на геотермална 
енергия на Монте Амиата чрез обновяване на вече съществуващите в региона 
електроцентрали, които използват геотермални флуиди, а още по-малко те да бъдат 
сертифицирани като „екологосъобразни“, сякаш са източници на устойчива енергия, 
докато те всъщност допринасят за емисии, водещи до изменение на климата, дори 
повече от централите, използващи изкопаеми горива. Поради това тя призовава на 
гореспоменатите централи да бъде отказано разрешение за обновяване.

2. Допустимост

Петиции № 0829/2017 и 0845/2017 са обявени за допустими на 6 декември 2017 г.
Петиция № 1185/2017 е обявена за допустима на 20 март 2018 г. 
Петиция № 1212/2017 е обявена за допустима на 4 април 2018 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 227, параграф 6 (предишен член 
216, параграф 6).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 март 2018 г.

Съгласно Директивата относно енергията от възобновяеми източници (ДЕВИ)1 
геотермалната енергия се определя като един от възобновяемите енергийни източници. 
Въздействието върху околната среда на проектите за енергия от възобновяеми 
източници e обект на законодателството в областта на околната среда, като 
Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда (85/337/EИО). 
Освен това Директивата относно енергията от възобновяеми източници включва 
специфични критерии за устойчивост на биогоривата, за да се избегнат нежелани преки 
въздействия върху земеползването, произтичащи от производството на суровини, и да 
се постигне максимално ограничаване на жизнения цикъл на емисиите на парникови 
газове в сравнение с изкопаемите горива. Тези критерии бяха подсилени и разширени, 
за да обхванат всички видове употреба на биоенергия, в предложението от 2016 г. за 
преразглеждане на ДЕВИ2 за периода след 2020 г. 

Следва да се отбележи, че антропогенните емисии от геотермални електроцентрали 
често трудно се разграничават от емисиите, които възникват по естествен път поради 
естествената геотермална активност на обекта. За да се определят количествено 
емисиите на въглероден диоксид от геотермална енергия в продължение на целия 
жизнен цикъл, не следва да се има предвид единствено производството на 
електроенергия. 

Италия докладва нулеви емисии на парникови газове от геотермално изгаряне. Това 
изглежда е в съответствие с насоките на Междуправителствен комитет по изменение на 
климата (IPCC) от 2016 г., които гласят, че на този етап не е налична методология за 
оценка на антропогенните емисии, свързани с употребата на геотермална енергия. При 
все това, ако тези емисии могат да бъдат измерени, те трябва да бъдат докладвани, в 
съответствие с изискванията на Регламента относно механизъм за мониторинг на 
климата3.

1 Директива 2009/28/ЕО относно насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, 
ОВ L 140, 5.6.2009 г.
2 COM/2016/076
3 Регламент (ЕС) 525/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно 
механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга 
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Трябва да се отбележи, че нивата на емисиите, свързани с геотермалните 
електроцентрали, са значително по-ниски от емисиите от електроцентрали, работещи с 
изгаряне на въглища, или от електроцентрали, работещи с природен газ. Геотермалните 
електроцентрали отделят около 5% от въглеродния диоксид, 1% от серния диоксид и 
по-малко от 1% от двуазотния оксид, отделяни от електроцентрала със същия 
капацитет, работеща с изгаряне на въглища, а някои видове геотермални 
електроцентрали произвеждат почти нулеви емисии1. В зависимост от геоложките 
характеристики на дадена област и ефективността и технологията на конкретната 
централа за предотвратяване на емисиите на подземни газове, действителните емисии 
могат да бъдат по-високи. Следователно, разработването на централи с нулеви емисии 
е една от ключовите цели в областта на научноизследователската и развойна дейност, 
подкрепени от научноизследователските програми на ЕС като Европейския 
стратегически план за енергийните технологии, що се отнася до развитието на сектора 
на геотермалната енергия. В този контекст Комисията извършва проучване относно 
емисиите от геотермални електроцентрали, което ще предостави по-нататъшна 
доказателствена база за необходимостта от допълнителни действия на ЕС. 

Рамковата директива относно водите (РДВ)2 изисква от държавите членки да избягват 
влошаване на състоянието на водните обекти и да постигнат тяхното добро екологично 
състояние. В допълнение, Директивата относно подземните води (ДПЗ)3 изисква от 
държавите членки да определят прагови стойности за различни замърсители, 
включително арсен, за опазване на подземните водни басейни. Освен това държавите 
членки са задължени да проверяват чрез оценки на тенденциите дали не се 
разпростират струи от засегнатите области и дали не се влошава химичното състояние 
на подземните водни басейни. Директивата за подземните води също се позовава на 
необходимостта от допълнително характеризиране на подземните водни басейни, 
определени като застрашени. Това характеризиране включва имаща отношение 
информация за въздействието на човешката дейност, която да бъде предоставена в 
плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), актуализирани на всеки шест 
години. 

Трябва да се отбележи, че държавите членки са изцяло отговорни за прилагането на 
правото на ЕС и че е от компетентността на италианските органи да решат кои мерки са 
необходими за изпълнение на задълженията, определени в Рамковата директива 
относно водите и в Директивата относно подземните води, и да прилагат тези мерки.

Комисията извършва обща оценка на информацията, предоставена от италианските 
органи относно актуализираните планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 
съгласно Рамковата директива относно водите, включително речните басейни в 
Северните Апенини. До края на 2018 г. Комисията ще публикува доклад относно 
цялостното прилагане на Рамковата директива за водите, който ще акцентира върху 
системните проблеми в плановете за управление на речните басейни. Тогава Комисията 

информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и 
отмяна на Решение № 280/2004/ЕО, OВ L 165/13, 18.6.2013 г.
1 Проект на GEOELEC „Интелигентна енергия – Европа 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
2 ОВ L 327, 22.12.2000 г.
3 Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване, ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 
19.

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
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ще може по-добре да определи дали мерките, предвидени от италианските органи, са 
като цяло адекватни за постигането на целите в областта на околната среда съгласно 
директивите на ЕС, и да вземе решение относно най-подходящите начини за 
гарантиране на съответствие.

Производството на геотермална енергия също се разглежда от гледна точка на 
радиационната защита. Директива 2013/59/Евратом на Съвета1 (последната директива 
относно основните норми на безопасност) разглежда съгласувано, наред с 
другото,всички човешки дейности, които включват наличието на естествени източници 
на радиация, и изрично посочва в приложение VI производството на геотермална 
енергия като един от промишлените сектори, за които се счита, че подлежат на 
регулаторен контрол. Директивата предлага всеобхватна правна рамка за регулаторния 
контрол на тези дейности и разпоредби за защита на работниците и хората, изложени 
на тези източници на радиация. Производството на геотермална енергия в Монте 
Амиата попада в обхвата на тази директива.

Италия, подобно на останалите държави – членки на ЕС, следва да транспонира 
изискванията на Директивата в националното си законодателство – срокът изтече на 6 
февруари 2018 г. Италианските органи все още не са уведомили Комисията относно 
своите мерки за транспониране. Комисията ще наблюдава отблизо процеса на 
транспониране на Директивата относно основните норми на безопасност и ще 
предприеме подходящи стъпки, включително възможността за започване на 
производство за установяване на нарушение, в случай на липса на транспониране или 
неспазване на изискванията на Директивата.

Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността се прилага за дейностите, 
изброени в приложение I, включително енергийни отрасли като изгаряне на горива, 
рафиниране, производство на кокс или дейности за газификация или втечняване. 
Производството на геотермална енергия обаче не е включено в приложение I. 
Основната цел на Директива 2010/75/ЕС е да предотврати емисиите на замърсители във 
въздуха, водата и земята. Освен това в нейния член 9, параграф 1 се предвижда, че 
разрешителното за инсталация по Директивата относно емисиите от промишлеността 
не включва норма за допустими преки емисии на парникови газове, освен в случаите, 
когато е необходимо да се гарантира, че няма да бъде причинено съществено местно 
замърсяване. 

Заключение

Въздействието върху околната среда, което може да бъде свързано с производството на 
геотермална енергия, се разглежда в законодателството на ЕС в областта на околната 
среда, включително, наред с другото, от Директивата на ЕС относно оценката на 
въздействието върху околната среда. Комисията наблюдава отблизо изпълнението на 
това законодателство на ЕС от италианските органи, като при необходимост ще 
предприеме подходящи мерки. Комисията счита, че не е целесъобразно на този етап да 
регулира емисиите на парникови газове от геотермалните електроцентрали съгласно 

1 Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на 
безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна 
на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом, OB 
L 13, 17.1.2014 г., стр. 1 – 73.
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преразгледаната директива относно енергията от възобновяеми източници.

4. Отговор на Комисията, получен на 21 май 2019 г.

Петиции № 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 и 1212/2017

Комисията отбелязва, че представените допълнително документи не добавят 
фундаментално нови елементи по отношение на твърдението на вносителите на 
петициите относно нарушаването на широк спектър от законодателството на ЕС в 
областта на околната среда и на Евратом от страна на Италия. 

Що се отнася до искането на вносителите на петициите за преразглеждане на 
Директивата за възобновяемите енергийни източници1, така че тя да включва критерии 
за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за геотермалната 
енергия по същия начин, както и за биогоривата, Комисията отбелязва следното:

Европейският парламент и Съветът наскоро приеха преработената директива за 
енергията от възобновяеми източници2 (наричана по-долу Нова директива за 
възобновяемите енергийни източници), която не промени съществено правния статут 
на геотермалната енергия като възобновяем енергиен източник. Преработената 
директива за възобновяемите енергийни източници беше публикувана в Официален 
вестник на Европейския съюз на 21 декември 2018 г. и влезе в сила на 24 декември 
2018 г. 

Преработената директива за възобновяемите енергийни източници включва 
геотермалната енергия сред възобновяемите енергийни източници (виж точки 1 и 3 от 
член 2), без да посочва други съображения въз основа на емисии на парникови газове 
или други въздействия върху околната среда. Всяко въздействие върху околната среда 
от разработването на проекти за геотермална енергия продължава да бъде предмет на 
индивидуална оценка от страна на държавите членки по отношение на тяхното 
съответствие с правото на ЕС, включително в рамките на законодателството на ЕС за 
оценка на въздействието върху околната среда. 

Преработената директива за възобновяемите енергийни източници обаче включва ново 
съображение 46, което гласи: „Геотермалната енергия е важен местен възобновяем 
енергиен източник, който обикновено отделя по-малко емисии отколкото 
изкопаемите горива, а някои видове геотермални централи произвеждат почти нулеви 
емисии. В зависимост обаче от геоложките характеристики на дадена област 
производството на геотермална енергия може да доведе до отделяне на парникови 
газове и други вещества от подземни флуиди и други подземни геоложки образувания, 
които са вредни за здравето и околната среда. Ето защо Комисията следва да 
улеснява единствено използването на геотермална енергия, която има ниска степен на 
въздействие върху околната среда и води до по-малко емисии на парникови газове в 
сравнение с невъзобновяемите източници“. 

1 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на 
директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (текст от значение за ЕИП), OВ L 140, 5.6.2009 г. стр. 16 – 62.
2 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници (текст от значение за ЕИП), ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 82 – 209.
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С оглед на горепосоченото съображение понастоящем Комисията извършва проучване 
на емисиите от геотермални централи и приложения, като целта е да се изработи ясен и 
подробен обзор на емисиите от всички приложения на геотермалната енергия през 
целия им жизнен цикъл, както за производството на електроенергия, така и за 
отопление и охлаждане. 

Независимо от горепосоченото проучване и необходимостта да не се предопределят 
неговите резултати, Комисията отбелязва продължаващите оплаквания, повдигнати във 
въпросните петиции. Комисията също така отбелязва, че тези петиции изглежда се 
отнасят главно до определени региони в Италия и че те цитират редица изследвания, 
изявления и информация, които изискват по-широки проверки и задълбочена оценка. С 
оглед на съображение 46 Комисията се стреми към по-задълбочено разбиране на 
обстоятелствата, пораждащи петициите на местно равнище, и към установяване на 
тяхното местно, национално или европейско значение за правото на ЕС, що се отнася 
до разгръщането на геотермалната енергия. Такова задълбочено разбиране изисква от 
Комисията да събере информация за основателността на петициите, включително и от 
националните компетентни органи. 

Заключение

Комисията извършва проучване на емисиите от геотермални централи и приложения, 
резултатите от които ще бъдат взети предвид в съображенията ѝ относно 
необходимостта от предпазни мерки, за да се гарантира, че Комисията улеснява 
разгръщането само на геотермална енергия с ниско въздействие върху околната среда, 
водещо до намаляване на емисиите на парникови газове в сравнение с 
невъзобновяемите източници. 

Във връзка със същото съображение Комисията възнамерява да изиска информация от 
италианските органи, за да установи достойнствата на предложенията, направени в 
петициите, и опасенията, изразени във връзка с разгръщането на геотермалната енергия 
на местно, национално и европейско равнище.

5. Отговор на Комисията, получен на 21 май 2019 г.

Петиции № 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 и 1212/2017

Забележки на Комисията

Що се отнася до исканията на вносителите на петицията геотермалните централи да не 
бъдат включвани сред източниците на възобновяема енергия, Комисията отбелязва, че 
геотермалната енергия може да осигури отопление, охлаждане и електричество с много 
ниски или нулеви емисии в повечето случаи, включително емисии на парникови газове, 
при условие че се прилага правилната технология. Геотермалната енергия не е форма 
на енергия от изкопаеми горива и има нулеви преки емисии, тъй като по време на 
използването ѝ за производство на топлинна енергия, електроенергия или и двете не се 
извършва изгаряне на изкопаеми горива. Характеристиките на геотермалната енергия и 
свойството ѝ да се пълни с нови запаси обосновават класифицирането ѝ като 
възобновяем енергиен източник, както е предвидено в Директивата за енергията от 
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възобновяеми източници (Директива 2009/28/ЕО1 и нейната преработка, Директива 
(ЕС) 2018/20012). 

В някои конкретни обекти производството на геотермална енергия може да доведе до 
отделянето от подземни геоложки образувания на газове, които не са създадени от 
човека, включително емисии на парникови газове, като например CO2. Поради тези 
причини процесът на издаване на разрешения за геотермални проекти следва да 
включва проверка на тези рискове от емисии и начините за тяхното намаляване. 
Разрешаването на изграждането и експлоатацията на геотермални централи или 
проекти е от компетентността на националните органи, които носят отговорност да 
гарантират, че тези централи или проекти са в съответствие с правото на Съюза в 
областта на опазването на околната среда. Предоставената допълнителна документация 
не съдържа достатъчно нови елементи, за да се докаже, че са нарушени разпоредбите на 
Директивата за енергията от възобновяеми източници или на законодателството на ЕС 
в областта на околната среда. Комисията отбелязва, че държавите членки имат 
възможност да прилагат по-строги правила за опазване на околната среда от тези, които 
се изискват от законодателството на ЕС. 

Що се отнася до искането на вносителите на петицията геотермалните централи да не 
получават финансиране от ЕС съгласно Директива 2009/28/ЕО въз основа на това, че 
представляват енергия от възобновяеми източници, Комисията би искала да подчертае, 
че геотермалната енергия като форма на енергия от възобновяеми източници може да 
бъде допустима за публично подпомагане, при условие че подкрепата е в съответствие 
с правилата на ЕС за държавната помощ. 

Що се отнася до призива на вносителите на петицията за общ мораториум върху 
текущите геотермални дейности и забрана за нова експлоатация, подобна обща забрана, 
прилагана без разграничение за всички геотермални енергийни проекти и централи, би 
била непропорционална и неоправдана, като се имат предвид големите ползи от 
геотермалната енергия и нейната способност да предоставя широк спектър от 
енергийни услуги – от производство на електроенергия до отопление, охлаждане и 
съхранение на енергия с нулеви или по-ниски емисии от тези на изкопаемите горива. 
Когато геотермалните проекти могат да породят рискове за околната среда и емисии на 
парникови газове или други емисии, тези рискове следва да бъдат разгледани в 
съответствие със законодателството на ЕС и националното законодателство в областта 
на опазването на околната среда, което обхваща и геотермалната енергия. 
Националните и местните органи са компетентни да гарантират, че рисковете за 
околната среда и емисиите през целия жизнен цикъл се оценяват надлежно за 
издаването на разрешителни и експлоатацията на геотермални централи и проекти. 

Що се отнася до призива на вносителите на петицията към Комисията да премахне 
непоследователността, а именно факта, че геотермалните централи се финансират въз 

1 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници, ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16 – 62, налична на 
адрес: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028

2 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници, ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82 – 209, налична 
на адрес: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=BG
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основа на това, че те са източник на възобновяема енергия, въпреки че са източник на 
парникови газове, Комисията припомня, че като ключов фактор за декарбонизацията 
геотермалните централи са допустими по редица финансови програми, включени в 
многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., и по линия на 
NextGenerationEU. Важно е да се отбележи, че значителният принос на геотермалната 
електроенергия и топлинна енергия е признат в наскоро приетото от Комисията 
историческо законодателство – делегирания акт относно таксономията на ЕС за 
климата1. Таксономията на ЕС е първата хармонизирана система за класификация на 
екологично устойчиви икономически дейности. Това е инструмент за прозрачност, 
който създава задължения за оповестяване на информация за финансовите и 
нефинансовите предприятия и в крайна сметка помага за включване на устойчивостта 
при вземането на инвестиционни решения.

Критериите за определяне на екологичната устойчивост на икономическите дейности 
са определени в делегирания акт относно таксономията на ЕС за климата: В 
приложение I се определят критериите за предоставяне на съществен принос за 
смекчаване на последиците от изменението на климата и за ненанасяне на значителни 
вреди за другите пет екологични цели2. Счита се, че производството на електричество, 
топлина и охлаждане (включително комбинирано производство на енергия) от 
геотермална енергия допринася съществено за смекчаването на последиците (т.е. 
намаляване на емисиите на парникови газове), ако емисиите през целия жизнен цикъл 
са по-ниски от 100 g CO2e/kWh – за което свидетелства оценка на жизнения цикъл. 
Същата централа би трябвало да отговаря и на критериите за ненанасяне на значителни 
вреди, определени в приложение I, например в случай на предотвратяване и контрол на 
замърсяването; в приложението се определя изискването експлоатацията на 
геотермални енергийни системи с висока енталпия да разполага с подходящи системи 
за намаляване на емисиите, за да не се възпрепятства постигането на пределно 
допустимите стойности за качество на въздуха, определени в директиви 2004/107/ЕО3 и 
2008/50/ЕО4.

В приложение II5 към делегирания акт относно таксономията на ЕС за климата се 
посочва, че за да се квалифицира като дейност за адаптиране към изменението на 
климата, адаптирането на електроцентралата трябва да отговаря на специфични 
критерии за съществен принос, без да вреди значително на някоя от останалите пет 
екологични цели. Липса на значителна вреда за целта за смекчаване на последиците в 
случай на производство на електроенергия, топлина/охлаждане и комбинирано 
производство на енергия от геотермална енергия се определя като преки емисии, които 
са под 270 g CO2e/kWh . 

1 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_bg
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800; resource.html 
(europa.eu)
3 Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно 
съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух, 
ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 3 – 16, достъпна на адрес: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004L0107&qid=1629809130085
4 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на 
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1 – 44, налична на адрес: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L0050&qid=1629808919966
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN; resource.html 
(europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004L0107&qid=1629809130085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L0050&qid=1629808919966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_3&format=PDF
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В съответствие със съображение 46 от преработената Директива за енергията от 
възобновяеми източници, в което се посочва, че Комисията „следва да улеснява 
единствено използването на геотермална енергия, която има ниска степен на 
въздействие върху околната среда и води до по-малко емисии на парникови газове в 
сравнение с невъзобновяемите източници“, Комисията се ангажира да гарантира висока 
степен на опазване на околната среда и да намали емисиите на парникови газове от 
приложенията на геотермалната енергия. Европейският зелен пакт1 и Планът във 
връзка с целта в областта на климата2 укрепват тези ангажименти. Те съответно 
изискват Европа да стане неутрална по отношение на въглеродните емисии до 2050 г. и 
да намали емисиите на CO2 с 55% още през 2030 г. Геотермалната енергия с нулеви или 
много ниски емисии на парникови газове и високи екологични показатели ще бъде от 
съществено значение за постигане на целите, заложени в Европейския зелен пакт и 
Плана във връзка с целта в областта на климата. 

Заключение

Комисията счита, че представените допълнително документи не добавят 
фундаментално нови елементи по отношение на твърдението на вносителите на 
петициите относно нарушаването на Директивата за енергията от възобновяеми 
източници (Директива 2009/28/ЕО и нейната преработка Директива 2018/2001/ЕС), 
както и широк спектър от законодателството на ЕС в областта на околната среда и на 
Евратом от страна на Италия.

Комисията счита, че опасенията, изразени от вносителите на петицията по отношение 
на финансирането на геотермални проекти с високи емисии на парникови газове и 
други въздействия върху околната среда, са разгледани в законодателството на ЕС и 
националното законодателство в областта на околната среда. Финансовите програми на 
ЕС за периода 2021 – 2027 г. включват произведените от геотермална енергия 
електричество и топлина в списъка на допустимите, често приоритетни целеви области. 
Важно е да се отбележи, че водещата инициатива на ЕС за устойчиво финансиране – 
таксономията на ЕС, признава ролята на геотермалната енергия както за смекчаването 
на последиците от изменението на климата, така и за адаптирането към него по 
технологично неутрален начин. Тя насърчава използването на данни за жизнения цикъл 
и се основава в голяма степен на законодателството на ЕС в областта на околната 
среда, когато определя цели, които не нанасят значителни вреди на екологичните цели. 

1 Съобщение на Европейската комисия относно Европейския зелен пакт, COM(2019)640 final, 11.12.2019 
г., достъпно на адрес: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg

2 Съобщение на Европейската комисия „Засилване на европейската амбиция в областта на климата за 
2030 г.“, достъпно на адрес: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-
plan_bg

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_bg
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_bg

