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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0829/2017, του/της S.P., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
οργάνωσης «meetup arcidosso5stelle», κατά της παραγωγής γεωθερμικής 
ενέργειας στο Monte Amiata

Αναφορά αριθ. 0845/2017, του/της R.C., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ιταλικής ένωσης πολιτισμού και αθλητισμού (επιτροπή επαρχίας Viterbo), 
φέρουσα 70 υπογραφές, σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Αναφορά αριθ. 1185/2017, του Lapo Rossi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
των περιβαλλοντικών επιτροπών Monte Amiata, φέρουσα 7 υπογραφές, κατά 
των εκπομπών ρύπων των γεωθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο 
Monte (όρος) Amiata

Αναφορά αριθ. 1212/2017, της Cinzia Mammolotti, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης «Comitato salvaguardia ambiente del M. Amiata» 
(Επιτροπή περιβαλλοντικής προστασίας του όρους Amiata), κατά της 
ανακαίνισης των σταθμών γεωθερμικής ενέργειας στο Monte Amiata

1. Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0829/2017

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα αντιτίθεται στην παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας στο Monte 
Amiata, στη νότια Τοσκάνη. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα περιγράφει λεπτομερώς τα 
χαρακτηριστικά των υφιστάμενων γεωθερμικών μονάδων υψηλής ενθαλπίας και των τόπων 
κοινοτικής σημασίας που απειλούνται καθώς και τα απειλούμενα προστατευόμενα είδη. Ο 
αναφέρων/Η αναφέρουσα παρέχει επίσης στοιχεία για τις τοξικές ουσίες στην ατμόσφαιρα 
και άλλες πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής και τις 
αρνητικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, καθώς και λεπτομερή επιχειρήματα για το πώς η 
Ιταλία παραβιάζει πολλές διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, οι ρυπογόνες 
εκπομπές των γεωθερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν καλύπτονται από 
την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (2010/75/ΕΕ), ούτε συνάδουν με την αρχή της 
προφύλαξης (άρθρο 191 ΣΛΕΕ), μεταξύ άλλων και λόγω της αδυναμίας μέτρησης της 
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συνολικής ραδιενέργειας. Σύμφωνα με τον αναφέροντα/την αναφέρουσα, οι μονάδες δεν θα 
πρέπει να συγκαταλέγονται στις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, ούτε να λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από την ΕΕ βάσει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα 
επικαλείται επίσης την οδηγία 2013/59/Ευρατόμ της 5ης Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό 
βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες (που δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στο δίκαιο της Ιταλίας). Επιπλέον, 
οι γεωθερμικές μονάδες ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν τους υδροφόρους ορίζοντες (μεταξύ 
άλλων μέσω της αποδέσμευσης αρσενικού). Μια επιστημονική μελέτη (2015) βεβαιώνει τη 
σύνδεση μεταξύ των υδροφόρων οριζόντων και των κοιτασμάτων γεωθερμικής ενέργειας. 
Από αυτό προκύπτει ότι οι μονάδες δεν συμμορφώνονται με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 
2000/60/ΕΚ. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, ενθαρρύνουν τη σεισμική δραστηριότητα, 
όπως επισημαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 10 ετών της υπηρεσίας 
ISIDE, σχετικά με τους λόφους που περιέχουν μεταλλεύματα, και την έκθεση της ομάδας 
εργασίας ISPRA (2014). Για όλους αυτούς τους λόγους, ο αναφέρων/η αναφέρουσα ζητεί την 
πλήρη αναστολή των υφιστάμενων γεωθερμικών λειτουργιών και την απαγόρευση των νέων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης, εν αναμονή νομοθεσίας της ΕΕ για τις γεωθερμικές μονάδες 
(με σκοπό τον καθορισμό των εκπομπών και την επιβολή αυστηρών ορίων για την προστασία 
του περιβάλλοντος και της υγείας, καθώς και την απαίτηση διενέργειας αξιολογήσεων των 
σεισμικών επιπτώσεων). Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα καλεί την Επιτροπή να εξαλείψει την 
αντίφαση σύμφωνα με την οποία οι γεωθερμικές μονάδες χρηματοδοτούνται επειδή 
αποτελούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν πηγή αερίων 
θερμοκηπίου. Τέλος, ο αναφέρων/η αναφέρουσα ζητεί να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει 
κατά της Ιταλίας για την παραβίαση των οδηγιών για τα ύδατα και την προστασία από τις 
ακτινοβολίες.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0845/2017

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα, πρόεδρος της ένωσης, εξηγεί λεπτομερώς ότι, με την τρέχουσα 
μορφή της, η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
δεν λαμβάνει υπόψη το κριτήριο της βιωσιμότητας, και ότι αν εφαρμοζόταν, δεν θα ήταν 
δυνατή η χρηματοδότηση της γεωθερμικής ενέργειας. Η αναφορά εγείρει πολλά ζητήματα και 
περιέχει παραπομπές στη νομοθεσία της ΕΕ, και συγκεκριμένα στην οδηγία για τα άγρια 
πτηνά (79/409/ΕΟΚ), την οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), την οδηγία-πλαίσιο για 
το θαλάσσιο περιβάλλον (2008/56/ΕΚ) και άλλες. Όσον αφορά τις προφανέστερες ελλείψεις 
της νομοθεσίας, ο αναφέρων/η αναφέρουσα παραπέμπει στην οδηγία 2008/1/ΕΚ για την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, η οποία δεν συγκαταλέγει τις γεωθερμικές 
μονάδες στις βιομηχανικές εργασίες που υπόκεινται σε χορήγηση έγκρισης. Ο αναφέρων/Η 
αναφέρουσα έχει συντάξει την αναφορά με τη μορφή έξι αιτημάτων, που τεκμηριώνονται 
ευρέως. 1. Εισαγωγή απόλυτου ορίου όσον αφορά το βάθος των νέων γεωθερμικών 
γεωτρήσεων στην ξηρά (που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 μέτρα στο υπέδαφος). Ο 
αναφέρων/Η αναφέρουσα επικαλείται διάφορες χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
ανθρωπογενούς σεισμικής δραστηριότητας που έχουν προκληθεί στην Ευρώπη εξαιτίας της 
υδραυλικής ρωγμάτωσης στο υπέδαφος. 2. Οριστικό μορατόριουμ για όλες τις γεωθερμικές 
μονάδες και ταχεία μετατροπή των υφιστάμενων μονάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τοξικές 
και ρυπαντικές ουσίες μεταφέρονται συνεχώς στην επιφάνεια, με επιζήμιες επιπτώσεις (βλ. 
μελέτη της EDRA του 2006 σχετικά με την εισχώρηση αρσενικού σε κοιλότητες και 
υδατορεύματα λόγω της εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας στο Monte Amiata). 3. 
Απαίτηση διατήρησης ελάχιστης απόστασης τουλάχιστον 35 χλμ. μεταξύ των γεωτρήσεων 
και των κατοικημένων περιοχών, ακόμη και σε περίπτωση μόνωσης. 4. Απαίτηση 
περιορισμού της ισχύος των εργοστασίων σε 1 MW το πολύ.  5. Απαίτηση περιορισμού της 
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ροής και της πίεσης, και μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των εισροών και εκροών του 
γεωθερμικού υγρού. Ο περιορισμός και των τριών παραμέτρων θα μειώσει το μέγεθος των 
ανθρωπογενών σεισμών και τη συνακόλουθη ζημία στα κτίρια. Θα ήταν επίσης επιθυμητό να 
δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την ανθρωπογενή σεισμική 
δραστηριότητα. 6. Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να γίνει 
διάκριση μεταξύ των βιώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά και η αιολική 
ενέργεια, και άλλων πηγών, όπως η γεωθερμική ενέργεια, οι οποίες δεν είναι βιώσιμες και 
συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δυνάμει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ (το 2016, 
η ιταλική γεωθερμική βιομηχανία λέγεται ότι έλαβε 216 εκατομμύρια ευρώ). Υπό το πρίσμα 
όλων αυτών, η επιτροπή των υπογραφόντων, εξ ονόματος όχι μόνον των κατοίκων περιοχών 
που γειτνιάζουν με τις μονάδες αλλά και των φορολογουμένων που επιβαρύνονται με το 
κόστος των κινήτρων, υποβάλλει αναφορά και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
υιοθετήσουν μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα της γεωθερμικής ενέργειας, 
ξεκινώντας από τα έργα γεώτρησης που υπόκεινται σε ΕΠΕ.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1185/2017

Οι αναφέροντες καλούν τις αρμόδιες επιτροπές για την ενεργειακή πολιτική και τη μείωση 
των εκπομπών που αλλάζουν το κλίμα να καθορίσουν όρια για τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) που ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα από τις στήλες ψύξης των 
γεωθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ENEL (συγκεκριμένα τις εγκαταστάσεις του 
ατμού «flash» του Monte Amiata, οι οποίες μετατρέπουν το νερό που βράζει βαθιά στο 
υπέδαφος σε ατμό, με τη χρήση στροβίλων).  Οι εκπομπές από τους εν λόγω σταθμούς είναι 
προφανώς δύο φορές υψηλότερες από εκείνες των αντίστοιχων σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Ειδικότερα, ζητούν τη θέσπιση κανονισμού σε 
επίπεδο ΕΕ για τη λειτουργία της γεωθερμικής πηγής και των υφιστάμενων σταθμών που τη 
χρησιμοποιούν (34 στην Ιταλία, συγκεντρωμένοι σε δύο μικρές περιοχές της Τοσκάνης). Οι 
αναφέροντες τονίζουν την επείγουσα ανάγκη για ρυθμιστική παρέμβαση της ΕΕ προτού 
εξαπλωθεί περαιτέρω αυτός ο τομέας ενέργειας, ως προς τον αριθμό σταθμών και τις 
σχετικές γεωγραφικές περιοχές στην Ιταλία. Επί του παρόντος (στοιχεία από το Υπουργείο 
Οικονομικής Ανάπτυξης - MISE) υπάρχουν προφανώς εννέα ορυχεία γεωθερμικών υγρών σε 
λειτουργία, εκτός από άλλες άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες 
ΕΠΕ και διάφορες άδειες εξερεύνησης για γεωθερμικά υγρά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
δεν είναι συμβατό με τα άρθρα που αφορούν το περιβάλλον του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 37) και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
ΕΕ (άρθρα 191-193), οι αναφέροντες ζητούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μεταξύ άλλων, 
να αποκλείσουν τους σχετικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από τον κατάλογο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να καθορίσουν όρια για όλους τους ρύπους που εκπέμπουν 
και είναι επικίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, αφού πρώτα προσδιορίσουν τη 
σύνθεσή τους, να μετρήσουν εκ των προτέρων τις φυσικές εκπομπές από το έδαφος στις 
επιλεγμένες τοποθεσίες και να θεσπίσουν κανόνες που θα διέπουν την ανθεκτικότητα στο 
σεισμό για τη γεώτρηση, την εξαγωγή και την επανέγχυση γεωθερμικών υγρών.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1212/2017

Η αναφέρουσα ζητεί να μην ενθαρρυνθεί η γεωθερμική εξόρυξη στο Monte Amiata μέσω της 
ανακαίνισης των σταθμών που υπάρχουν ήδη στην περιοχή, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
γεωθερμικά υγρά, και πόσο μάλλον να μην πιστοποιηθούν ως «πράσινοι», σαν να επρόκειτο 
για βιώσιμες πηγές ενέργειας, όταν στην πραγματικότητα συμβάλλουν σε εκπομπές που 
αλλάζουν το κλίμα ακόμα περισσότερο από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ορυκτά 
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καύσιμα. Ως εκ τούτου, ζητεί την άρνηση χορήγησης άδειας ανακαίνισης στους 
προαναφερθέντες σταθμούς.

2. Παραδεκτό

Οι αναφορές αριθ. 0829/2017 και 0845/2017 χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές στις 6 
Δεκεμβρίου 2017.
Η αναφορά αριθ. 1185/2017 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Μαρτίου 2018. 
Η αναφορά αριθ. 1212/2017 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Απριλίου 2018.
Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 
(πρώην άρθρο 216 παράγραφος 6) του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2018

Σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED)1, η γεωθερμική ενέργεια 
ορίζεται ως μία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
έργων ανανεώσιμης ενέργειας αντιμετωπίζονται μέσω περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπως η 
οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (85/337/ΕΟΚ). Επιπλέον, η 
οδηγία RED περιλαμβάνει ειδικά κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα προκειμένου όχι 
μόνο να αποφευχθούν οι ακούσιες άμεσες συνέπειες στη χρήση της γης λόγω της παραγωγής 
πρώτων υλών αλλά και να μεγιστοποιηθεί η μείωση του κύκλου ζωής των αερίων του 
θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Τα εν λόγω κριτήρια ενισχύθηκαν και 
διευρύνθηκαν για να καλύψουν όλες τις χρήσεις της βιοενέργειας στην πρόταση του 2016 για 
αναθεώρηση της οδηγίας RED2 για την περίοδο μετά το 2020. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι συχνά είναι δύσκολο να υπάρξει διάκριση μεταξύ των 
ανθρωπογενών εκπομπών από σταθμό γεωθερμικής ενέργειας και των εκπομπών που 
δημιουργούνται με φυσικό τρόπο λόγω της φυσικής γεωθερμικής δραστηριότητας της 
περιοχής. Προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη 
γεωθερμική ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη 
μόνο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Ιταλία αναφέρει μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη γεωθερμική καύση. Αυτό 
φαίνεται να συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) του 2006, στις οποίες επισημαίνεται ότι στο παρόν στάδιο δεν 
υπάρχει διαθέσιμη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ανθρωπογενών εκπομπών που 
συνδέονται με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας. Ωστόσο, εάν καταστεί δυνατή η μέτρηση 
των εν λόγω εκπομπών, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αναφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του κανονισμού σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης3.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά των εκπομπών που συνδέονται με τους σταθμούς 
γεωθερμικής ενέργειας είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τις εκπομπές από 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα ή φυσικού αερίου. Οι γεωθερμικοί 

1 Οδηγία 2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ΕΕ L 140 της 
5.6.2009.
2 COM/2016/076
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, 
σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος 
και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ, ΕΕ L 165 της 16.6.2013



CM\1238456EL.docx 5/11 PE620.772v05-00

EL

σταθμοί εκπέμπουν περίπου το 5 % του διοξειδίου του άνθρακα, το 1 % του διοξειδίου του 
θείου και λιγότερο από το 1 % του υποξειδίου του αζώτου που εκπέμπονται από αντίστοιχου 
μεγέθους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, ενώ ορισμένοι τύποι 
γεωθερμικών σταθμών παράγουν σχεδόν μηδενικές εκπομπές1. Οι πραγματικές εκπομπές 
μπορεί να είναι μεγαλύτερες ανάλογα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής και τη 
συγκεκριμένη απόδοση του σταθμού, καθώς και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την 
πρόληψη της εκπομπής υπόγειων αερίων. Συνεπώς, η ανάπτυξη σταθμών παραγωγής 
ενέργειας με μηδενικές εκπομπές αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους έρευνας και 
ανάπτυξης που υποστηρίζονται από ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ σχετικά με την 
ανάπτυξη του τομέα γεωθερμικής ενέργειας, όπως το ενωσιακό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διεξάγει μελέτη σχετικά με τις 
εκπομπές από γεωθερμικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, η οποία θα παράσχει περαιτέρω 
βάση τεκμηρίωσης σχετικά με την ανάγκη για πρόσθετη δράση της ΕΕ. 

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ)2 απαιτεί από τα κράτη μέλη να αποφύγουν την 
επιδείνωση της κατάστασης των υδάτινων όγκων και να επιτύχουν καλή κατάσταση. 
Επιπροσθέτως, η οδηγία για τα υπόγεια ύδατα (ΟΠΥ)3 απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν ανώτερες αποδεκτές τιμές για διαφορετικούς ρύπους, συμπεριλαμβανομένου του 
αρσενικού, για την προστασία των υπόγειων υδάτων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διαπιστώσουν, μέσω πρόσθετων αξιολογήσεων, ότι τα πλούμια από μολυσμένες θέσεις δεν 
επεκτείνονται και δεν υποβαθμίζουν τη χημική κατάσταση. Η ΟΠΥ αναφέρεται επίσης στην 
ανάγκη για περαιτέρω χαρακτηρισμό των υπόγειων υδάτων τα οποία έχουν θεωρηθεί ότι 
απειλούνται. Ο εν λόγω χαρακτηρισμός περιλαμβάνει συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις 
επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι οποίες πρέπει να παρέχονται στα σχέδια 
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού (RBMP), τα οποία επικαιροποιούνται κάθε έξι έτη. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κράτη μέλη φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την εφαρμογή της 
ενωσιακής νομοθεσίας και ότι, ως εκ τούτου, οι ιταλικές αρχές είναι αρμόδιες να 
αποφασίσουν ποια μέτρα απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στις οδηγίες για τα ύδατα και τα υπόγεια ύδατα, και να τα εφαρμόσουν.

Η Επιτροπή προβαίνει σε γενική αξιολόγηση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από τις 
ιταλικές αρχές σχετικά με τα επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής 
ποταμού σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν τα βόρεια Απέννινα. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει, έως το τέλος του 2018, έκθεση 
για τη συνολική εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, η οποία θα εστιάσει σε 
συστημικά ζητήματα που αφορούν τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού. Στη 
συνέχεια, η Επιτροπή θα είναι σε θέση αφενός να καθορίσει καλύτερα εάν τα μέτρα που 
προβλέπουν οι ιταλικές αρχές είναι συνολικά επαρκή για την επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων των ενωσιακών οδηγιών, και αφετέρου να αποφασίσει για τους πλέον κατάλληλους 
τρόπους διασφάλισης της συμμόρφωσης.

Η παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας εξετάζεται επίσης υπό το πρίσμα της προστασίας από τις 
ακτινοβολίες. Η οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου4 (η πρόσφατη «οδηγία για τα 

1 Πρόγραμμα GEOELEC «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
2 ΕΕ L 327 της 22.12.2000.
3 Οδηγία 2006/118/EΚ για τα υπόγεια ύδατα, ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19.
4 Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων 
ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
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βασικά πρότυπα ασφαλείας») εξετάζει, μεταξύ άλλων,συνεκτικά όλες τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες που συνεπάγονται παρουσία φυσικών πηγών ακτινοβολίας και κατατάσσει 
στο παράρτημα VΙ την παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας στους βιομηχανικούς τομείς που 
θεωρείται ότι υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο. Η οδηγία παρέχει ένα ολοκληρωμένο νομικό 
πλαίσιο για τον κανονιστικό έλεγχο των εν λόγω δραστηριοτήτων, καθώς και διατάξεις για 
την προστασία των εργαζομένων και του κοινού που εκτίθενται στις συγκεκριμένες πηγές 
ακτινοβολίας. Η παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας στο Monte Amiata της Ιταλίας εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Η Ιταλία, όπως και τα λοιπά κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να μεταφέρει τις απαιτήσεις της 
οδηγίας στην εθνική νομοθεσία – η προθεσμία έληξε στις 6 Φεβρουαρίου 2018. Οι ιταλικές 
αρχές δεν έχουν κοινοποιήσει ακόμη στην Επιτροπή τα οικεία μέτρα μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τη διαδικασία μεταφοράς της οδηγίας για τα 
βασικά πρότυπα ασφαλείας στο εθνικό δίκαιο και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει, σε περίπτωση 
μη μεταφοράς ή μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Η οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (IED) εφαρμόζεται στις δραστηριότητες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών βιομηχανιών 
όπως καύση καυσίμων, διύλιση, παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ) και δραστηριότητες 
αεριοποίησης ή υγροποίησης. Ωστόσο, η παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας δεν 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1. Βασικός στόχος της οδηγίας 2010/75/ΕΕ είναι η πρόληψη 
των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος. Το άρθρο 9 παράγραφος 1 
προβλέπει, επιπλέον, ότι η άδεια μιας εγκατάστασης δυνάμει της οδηγίας περί βιομηχανικών 
εκπομπών δεν περιλαμβάνει οριακή τιμή εκπομπών για άμεσες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται 
σημαντική τοπική ρύπανση. 

Συμπέρασμα

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορούν να συνδεθούν με την παραγωγή γεωθερμικής 
ενέργειας αντιμετωπίζονται μέσω της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της οδηγίας της ΕΕ για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της εν λόγω 
ενωσιακής νομοθεσίας από τις ιταλικές αρχές και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, εάν 
χρειαστεί. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, στο παρόν στάδιο, δεν είναι σκόπιμο να ρυθμιστούν οι 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από γεωθερμικές εγκαταστάσεις βάσει της αναθεωρημένης 
οδηγίας της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Μαΐου 2019

Αναφορές αριθ. 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 και 1212/2017

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα πρόσθετα έγγραφα που υποβλήθηκαν δεν προσθέτουν 
ουσιαστικά νέα στοιχεία όσον αφορά τον ισχυρισμό των αναφερόντων σχετικά με την 
παραβίαση από την Ιταλία ενός ευρέος φάσματος νομοθεσίας της ΕΕ και της Ευρατόμ για το 
περιβάλλον. 

κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 
2003/122/Ευρατόμ, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L13 της 17.1.2014, σ. 1-73)
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Όσον αφορά το αίτημα των αναφερόντων περί αναθεώρησης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας1, προκειμένου να συμπεριληφθούν κριτήρια βιωσιμότητας και εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου για τη γεωθερμική ενέργεια, όπως συνέβη και για τα βιοκαύσιμα, η 
Επιτροπή επισημαίνει τα ακόλουθα:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν πρόσφατα την αναδιατυπωμένη 
οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας2 (εφεξής, τη νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας), η οποία δεν τροποποίησε σημαντικά το νομικό καθεστώς της γεωθερμικής 
ενέργειας ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Η αναδιατυπωμένη οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 
Δεκεμβρίου 2018 και τέθηκε σε ισχύ την 24η Δεκεμβρίου 2018. 

Η αναδιατυπωμένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει τη γεωθερμική 
ενέργεια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βλ. σημεία (1) και (3) του άρθρου 2), χωρίς να 
υπεισέρχεται σε άλλες εκτιμήσεις βάσει των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή άλλου 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της ανάπτυξης έργων 
γεωθερμικής ενέργειας εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιμέρους αξιολόγησης από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με το δίκαιο της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Ωστόσο, στην αναδιατυπωμένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνεται 
μια νέα αιτιολογική σκέψη (46) που έχει ως εξής: «Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί σημαντική 
τοπική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας που συνήθως έχει σημαντικά λιγότερες εκπομπές από τα 
ορυκτά καύσιμα ενώ οι εκπομπές ορισμένων τύπων γεωθερμικών σταθμών παραγωγής είναι 
σχεδόν μηδενικές. Ωστόσο, ανάλογα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, η 
παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας ενδέχεται να προκαλέσει έκλυση αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων ουσιών από υπόγεια υγρά και άλλους γεωλογικούς σχηματισμούς του υπεδάφους, οι 
οποίες είναι επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει μόνο την ανάπτυξη γεωθερμικής ενέργειας με μικρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο η 
οποία οδηγεί σε μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις μη ανανεώσιμες 
πηγές». 

Υπό το πρίσμα της προαναφερθείσας αιτιολογικής σκέψης, η Επιτροπή διενεργεί επί του 
παρόντος μελέτη σχετικά με τις εκπομπές από γεωθερμικές μονάδες και εφαρμογές, με στόχο 
την ανάπτυξη μιας σαφούς και ολοκληρωμένης επισκόπησης των εκπομπών όλων των 
εφαρμογών γεωθερμικής ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, τόσο για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για τη θέρμανση και την ψύξη. 

Παρά την προαναφερθείσα μελέτη και την ανάγκη να μην προδικάσει τα αποτελέσματά της, 
η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση τις συνεχιζόμενες καταγγελίες που διατυπώθηκαν στις 
υπό εξέταση αναφορές. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι οι εν λόγω αναφορές φαίνεται να 
αφορούν κυρίως συγκεκριμένες περιφέρειες της Ιταλίας και παραπέμπουν σε ορισμένες 
μελέτες, δηλώσεις και πληροφορίες που απαιτούν ευρύτερη εξακρίβωση και αξιόπιστη 

1 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη 
κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ 
L 140 της 5.6.2009, σ. 16 -62.
2 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ), ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82-209.
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αξιολόγηση. Λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολογική σκέψη (46), η Επιτροπή επιδιώκει τη 
βαθύτερη κατανόηση των περιστάσεων που γίνονται αίτια υποβολής αναφορών σε τοπικό 
επίπεδο και την εξακρίβωση της σημασίας τους σε τοπικό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο για τη 
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας. Η εν λόγω βαθύτερη 
κατανόηση απαιτεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την ουσία 
των αναφορών, μεταξύ άλλων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εκπονεί μελέτη σχετικά με τις εκπομπές των μονάδων και των εφαρμογών 
γεωθερμικής ενέργειας, τα αποτελέσματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη στις εκτιμήσεις της 
σχετικά με την ανάγκη μέτρων διασφάλισης ώστε η Επιτροπή να διευκολύνει μόνο την 
ανάπτυξη γεωθερμικής ενέργειας με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, με αποτέλεσμα τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με μη ανανεώσιμες πηγές. 

Όσον αφορά την ίδια αιτιολογική σκέψη, η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει πληροφορίες από 
τις ιταλικές αρχές για να διαπιστώσει την ουσία των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις 
αναφορές και των προβληματισμών που εκφράστηκαν όσον αφορά την ανάπτυξη της 
γεωθερμικής ενέργειας σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Αυγούστου 2021

Αναφορές αριθ. 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 και 1212/2017

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Όσον αφορά τα αιτήματα των αναφερόντων να μην περιλαμβάνονται οι γεωθερμικές μονάδες 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η γεωθερμική ενέργεια μπορεί 
να παρέχει θέρμανση, ψύξη και ηλεκτρική ενέργεια με πολύ χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται η κατάλληλη τεχνολογία. Η γεωθερμική 
ενέργεια δεν είναι μορφή ορυκτής ενέργειας και έχει μηδενικές άμεσες εκπομπές, καθώς δεν 
πραγματοποιείται καύση ορυκτών καυσίμων κατά τη χρήση της για την παραγωγή 
θερμότητας, ηλεκτρικής ενέργειας ή και των δύο. Τα χαρακτηριστικά και η δυνατότητα 
αναπλήρωσης της γεωθερμικής ενέργειας δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό της γεωθερμικής 
ενέργειας ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, όπως ορίζεται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας [οδηγία 2009/28/ΕΚ1 και αναδιατυπωμένη οδηγία (ΕΕ) 2018/20012]. 

Σε κάποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες, η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας μπορεί να 
συνεπάγεται την απελευθέρωση μη ανθρωπογενών εκπομπών από τους γεωλογικούς 
σχηματισμούς του υπεδάφους, συμπεριλαμβανομένων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, 
όπως εκπομπών CO2. Για τους λόγους αυτούς, η διαδικασία αδειοδότησης για γεωθερμικά 

1 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά 
με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16-62, διαθέσιμη 
εδώ: 
EUR-Lex - 32009L0028 - EL - EUR-Lex (europa.eu)

2 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, EE L 328 της 21.12.2018, σ. 82-209, 
διαθέσιμη εδώ: 
EUR-Lex - 32018L2001 - EL - EUR-Lex (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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έργα θα πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο των εν λόγω κινδύνων εκπομπών και τρόπους 
μετριασμού τους. Η αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας γεωθερμικών μονάδων ή 
έργων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, οι οποίες έχουν την ευθύνη να 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω μονάδες ή έργα συνάδουν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Από την πρόσθετη τεκμηρίωση που παρασχέθηκε δεν 
προέκυψαν επαρκή νέα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις της 
οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν 
αυστηρότερους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος από εκείνους που απαιτούνται από 
την ενωσιακή νομοθεσία. 

Όσον αφορά το αίτημα των αναφερόντων, σύμφωνα με το οποίο οι γεωθερμικές μονάδες δεν 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο της οδηγίας 2009/28/ΕΚ ως 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι, ως μορφή ανανεώσιμης 
ενέργειας, η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να είναι επιλέξιμη για δημόσια στήριξη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η στήριξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις. 

Όσον αφορά την έκκληση των αναφερόντων για πλήρη αναστολή των υπό εξέλιξη 
γεωθερμικών δραστηριοτήτων και απαγόρευση της περαιτέρω εκμετάλλευσης, μια τέτοια 
γενική απαγόρευση που εφαρμόζεται αδιακρίτως σε όλα τα έργα και τις μονάδες γεωθερμικής 
ενέργειας θα ήταν δυσανάλογη και αδικαιολόγητη, δεδομένων των ευρέων οφελών της 
γεωθερμικής ενέργειας και της ικανότητάς της να παρέχει ευρύ φάσμα ενεργειακών 
υπηρεσιών, από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως τη θέρμανση και ψύξη και την 
αποθήκευση ενέργειας με μηδενικές ή χαμηλότερες συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα 
εκπομπές. Όταν τα γεωθερμικά έργα μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντικούς κινδύνους 
και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ή άλλες εκπομπές, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, η 
οποία καλύπτει επίσης τη γεωθερμική ενέργεια. Εναπόκειται στις εθνικές και τοπικές αρχές 
να διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και οι εκπομπές κατά τον κύκλο ζωής 
αξιολογούνται δεόντως για την αδειοδότηση και τη λειτουργία γεωθερμικών μονάδων και 
έργων. 

Όσον αφορά την έκκληση των αναφερόντων προς την Επιτροπή να εξαλείψει την αντίφαση 
σύμφωνα με την οποία οι γεωθερμικές μονάδες χρηματοδοτούνται με το σκεπτικό ότι 
αποτελούν πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, παρά το γεγονός ότι αποτελούν πηγή αερίων του 
θερμοκηπίου, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, ως βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, οι γεωθερμικές μονάδες είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο πολυάριθμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 2021-2027 και των πηγών του NextGenerationEU. Είναι σημαντικό ότι η 
ουσιαστική συμβολή της γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας έχει 
αναγνωριστεί στην πρόσφατα εγκριθείσα από την Επιτροπή νομοθεσία-ορόσημο, τη σχετική 
με το κλίμα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της ΕΕ για την ταξινομία1. Η ταξινομία της ΕΕ είναι 
το πρώτο εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Πρόκειται για εργαλείο διαφάνειας, το οποίο δημιουργεί υποχρεώσεις 
γνωστοποίησης σε χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και, σε τελική 
ανάλυση, συμβάλλει στην πρόσδοση βιώσιμου χαρακτήρα στις επενδυτικές αποφάσεις.

1 Εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_el
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Τα κριτήρια που καθορίζουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των οικονομικών 
δραστηριοτήτων ορίζονται στη σχετική με το κλίμα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της ΕΕ για 
την ταξινομία: στο παράρτημα I παρατίθενται τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν την 
ουσιαστική συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη μη πρόκληση 
σημαντικής βλάβης στους άλλους πέντε περιβαλλοντικούς στόχους1. Η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, θερμότητας και ψύξης (συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής) από 
γεωθερμική ενέργεια θεωρείται ότι συμβάλλει ουσιαστικά στον μετριασμό (δηλαδή στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου), εάν οι εκπομπές κατά τον κύκλο ζωής της 
είναι χαμηλότερες από 100gCO2e/kWh, όπως αποδεικνύεται από την ανάλυση κύκλου ζωής. 
Η ίδια μονάδα θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τα κριτήρια της μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης που ορίζονται στο παράρτημα Ι, για παράδειγμα σε περίπτωση πρόληψης 
και ελέγχου της ρύπανσης, το παράρτημα ορίζει την απαίτηση για τη λειτουργία συστημάτων 
γεωθερμικής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας να διαθέτουν επαρκή συστήματα μείωσης των 
επιπέδων των εκπομπών, για να μην παρεμποδίζεται η επίτευξη των οριακών τιμών για την 
ποιότητα του αέρα που ορίζονται στις οδηγίες 2004/107/ΕΚ2 και 2008/50/ΕΚ3.

Το παράρτημα II4 της σχετικής με το κλίμα κατ’ εξουσιοδότηση πράξης της ΕΕ για την 
ταξινομία ορίζει ότι, για να χαρακτηριστεί ως δραστηριότητα προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, η προσαρμογή του σταθμού παραγωγής ενέργειας πρέπει να συμμορφώνεται με 
συγκεκριμένα κριτήρια ουσιαστικής συνεισφοράς, χωρίς να βλάπτει σημαντικά κανέναν από 
τους υπόλοιπους πέντε περιβαλλοντικούς στόχους. Κάτω από τις άμεσες εκπομπές 
270gCO2e/kWh δεν ορίζεται σημαντική βλάβη στον στόχο μετριασμού σε περίπτωση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης/ψύξης και συμπαραγωγής από γεωθερμική 
ενέργεια. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 46 της αναδιατυπωμένης οδηγίας για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, στην οποία αναφέρεται ότι η Επιτροπή «πρέπει να διευκολύνει μόνο την 
ανάπτυξη γεωθερμικής ενέργειας με μικρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο η οποία οδηγεί σε 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις μη ανανεώσιμες πηγές», η 
Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίσει υψηλή περιβαλλοντική προστασία και να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία5 και το σχέδιο κλιματικών στόχων6 ενισχύουν αυτές τις δεσμεύσεις. 
Καθένα από αυτά απαιτεί από την Ευρώπη να έχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050 
και να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 55 % ήδη το 2030. Η γεωθερμική ενέργεια με 
μηδενικές ή πολύ χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και υψηλές περιβαλλοντικές 
επιδόσεις θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο σχέδιο κλιματικών στόχων. 

1 EUR-Lex - C(2021)2800 - EL - EUR-Lex (europa.eu), resource.html (europa.eu)
2 Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά 
με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες 
στον ατμοσφαιρικό αέρα, ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 3-16, διαθέσιμη εδώ: 
EUR-Lex - 32004L0107 - EL - EUR-Lex (europa.eu)
3 Οδηγία 2008/50/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1-44, 
διαθέσιμη εδώ: 
EUR-Lex - 32008L0050 - EL - EUR-Lex (europa.eu)
4 EUR-Lex - C(2021)2800 - EL - EUR-Lex (europa.eu), resource.html (europa.eu)
5 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, COM(2019) 640 

final, 11.12.2019, διαθέσιμη εδώ: Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu)
6 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για 

το 2030, διαθέσιμη εδώ: Σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030 | Δράση για το κλίμα (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?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/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0107&qid=1629809130085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0050&qid=1629808919966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?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://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_el
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Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα πρόσθετα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τους αναφέροντες δεν 
προσθέτουν ουσιαστικά νέα στοιχεία όσον αφορά τον ισχυρισμό των αναφερόντων σχετικά 
με την παραβίαση από την Ιταλία της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
[2009/28/ΕΕ και της αναδιατύπωσής της, (ΕΕ) 2018/2001], καθώς και ενός ευρέος φάσματος 
της νομοθεσίας της ΕΕ και της Ευρατόμ για το περιβάλλον.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους αναφέροντες όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση γεωθερμικών έργων με υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις αντιμετωπίζονται από την ενωσιακή και την εθνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ για την περίοδο 2021-
2027 εντάσσουν την ηλεκτρική ενέργεια και τη θερμότητα από γεωθερμικές πηγές στον 
κατάλογο των επιλέξιμων τομέων-στόχων, συχνά κατά προτεραιότητα. Είναι σημαντικό ότι η 
εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, η ταξινομία της ΕΕ, 
αναγνωρίζει τον ρόλο της γεωθερμικής ενέργειας τόσο για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής όσο και για την προσαρμογή με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Προωθεί τη χρήση 
δεδομένων κύκλου ζωής και βασίζεται εκτενώς στην περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ κατά 
τον ορισμό της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης στους περιβαλλοντικούς στόχους. 


