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Teema: Petitsioon nr 0829/2017, mille on esitanud Itaalia kodanik S. P. rühmituse 
Meetup Arcidosso 5 Stelle nimel geotermilise energia tootmise vastu Amiata 
mäel (Monte Amiata)

Petitsioon nr 0845/2017, mille on esitanud Itaalia kodanik R. C. Itaalia 
kultuuri- ja spordiliidu Viterbo provintsikomitee nimel koos 70 allkirjaga 
taastuvenergia edendamist käsitleva direktiivi 2009/28/EÜ läbivaatamise 
kohta

Petitsioon nr 1185/2017, mille on esitanud Itaalia kodanik Lapo Rossi Monte 
Amiata keskkonnakomiteede nimel koos seitsme allkirjaga Monte Amiata 
geotermilise elektrijaama saasteainete heitkoguste kohta

Petitsioon nr 1212/2017, mille on esitanud Itaalia kodanik Cinzia 
Mammolotti Monte Amiata keskkonnakaitse komitee „Comitato 
salvaguardia ambiente del Monte Amiata“ nimel Monte Amiata geotermiliste 
elektrijaamade taastuvuse vastu

1. Petitsiooni nr 0829/2017 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja on vastu geotermilise energia tootmisele Lõuna-Toscanas Amiata mäel. Ta 
kirjeldab üksikasjalikult olemasolevate suure entalpiaga geotermaalelektrijaamade ja ohus 
olevate ühenduse tähtsusega alade omadusi ning ohustatud kaitsealuseid liike. Lisaks esitab 
petitsiooni esitaja andmed atmosfääris olevate toksiliste ainete kohta ja muu teabe piirkonna 
keskkonnaseisundi ja rahvatervisele avaldatava negatiivse mõju kohta, samuti üksikasjalikud 
argumendid selle kohta, kuidas Itaalia rikub arvukaid ELi õigusaktide sätteid. Vaatamata 
sellele ei ole geotermaalelektrijaamade heitkogused hõlmatud tööstusheidete direktiiviga 
(2010/75/EL), kuigi need ei sobi kokku ettevaatusprintsiibiga (ELi toimimise lepingu 
artikkel 191), muu hulgas suutmatuse tõttu mõõta üldist radioaktiivsust. Petitsiooni esitaja 
arvates ei tohiks neid elektrijaamu arvata taastuvenergia allikate hulka, samuti ei tohiks neid 
selle alusel rahastada direktiivi 2009/28/EÜ kohastest ELi vahenditest. Petitsiooni esitaja 
viitab ka 5. detsembri 2013. aasta direktiivile 2013/59/Euratom (mida Itaalia ei ole veel üle 
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võtnud), millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega 
kiiritamisest tulenevate ohtude eest. Geotermaalelektrijaamad saastavad ja vaesestavad ka 
põhjavett (muu hulgas vabastades arseeni). Teadusuuring (2015) kinnitab seost 
põhjaveekihtide ja maasiseste energiamaardlate vahel. Sellest järeldub, et elektrijaamad ei ole 
kooskõlas ka veepoliitika raamdirektiiviga 2000/60/EÜ. Viimane, kuid mitte vähem oluline 
on asjaolu, et need suurendavad seismilist aktiivsust, nagu nähtub ISIDe viimase kümne aasta 
statistikast metallimaake sisaldavate mägede kohta ja ISPRA töörühma 2014. aasta aruandest. 
Kõigi nende asjaolude tõttu nõuab petitsiooni esitaja praeguste geotermaalelektrijaamade töö 
täielikku peatamist ja uute jaamade käikulaskmise keelamist seniks, kuni on vastu võetud 
geotermaalelektrijaamu käsitlevad ELi õigusaktid (milles määratletakse heited, kehtestatakse 
keskkonna ja tervise kaitsmiseks ranged piirmäärad ning nõutakse seismilise mõju hindamist). 
Samuti palub petitsiooni esitaja Euroopa Komisjonil kõrvaldada vastuolu, mille tõttu 
geotermaalelektrijaamu rahastatakse kui taastuvenergia allikat, ehkki tegemist on 
kasvuhoonegaaside allikaga. Viimasena nõuab petitsiooni esitaja rikkumismenetluste 
algatamist Itaalia vastu, kuna riik on rikkunud vett ja kiirguskaitset käsitlevaid direktiive.

Petitsiooni nr 0845/2017 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja, kes on nimetatud liidu juhataja, esitab üksikasjaliku ülevaate, mille 
eesmärk on näidata, et praegusel kujul ei arvestata taastuvenergia edendamist käsitlevas 
Euroopa õiguses jätkusuutlikkuse kriteeriumiga ning et kui seda kohaldataks, ei oleks 
geotermilist energiat võimalik rahastada. Petitsiooni esitaja tõstatab mitmeid küsimusi ja 
viitab ELi õigusaktidele, eeskätt linnudirektiivile (79/409/EMÜ), elupaikade direktiivile 
(92/43/EMÜ), merekeskkonna raamdirektiivile (2008/56/EÜ) jt. Õigusaktide kõige ilmsemate 
puuduste seas viitab petitsiooni esitaja puudustele direktiivis 2008/1/EÜ saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli kohta, milles ei loeta geotermaalelektrijaamu luba nõudvate tööstuslike 
tegevuste hulka. Petitsiooni esitaja sõnastab petitsiooni kuue taotlusena, mida toetab rohke 
tõendusmaterjal. 1. Kehtestada absoluutne sügavuspiir uudsele maasoojuse kasutamise 
eesmärgil toimuvale puurimisele kuival pinnasel (puurida ei tohiks sügavamale kui 200 m 
aluspinnasesse). Petitsiooni esitaja viitab mitmele Euroopas esinenud tüüpilisele inimtekkelise 
seismilisuse juhtumile, mille põhjuseks oli aluspinnase kivimite hüdrolõhkumine. 2. Lõplik 
moratoorium kõikidele geotermilise eraldamise rajatistele ja juba olemasolevate rajatiste kiire 
ümberprofileerimine. Viidatud andmetest pidavat nähtuma, et mürgised ja saasteained 
kanduvad pidevalt pinnasesse ja selle tagajärjed on rängad (vt EDRA 2006. aasta uuringut 
arseeni tungimise kohta kaevudesse ja vooluveekogudesse tingituna Amiata mäe maasoojuse 
kasutamisest). 3. Nõue säilitada (ka isoleeritud) geotermiliste puuraukude ja asulate vahel 
vähemalt 35 km pikkune vahemaa. 4. Nõue seada jaamade võimsuse ülempiiriks 1 MW.  5. 
Nõue piirata vooluhulka ja rõhku ning geotermilise vedeliku sisendi ja väljundi 
maksimumtemperatuuride erinevust. Kõigi kolme parameetri piiramine vähendaks 
inimtekkeliste maavärinate ulatust ja sellest tingitud hoonekahjustusi. Lisaks oleks soovitav 
luua inimtekkelise seismilise aktiivsuse Euroopa andmebaas. 6. Taastuvenergia valdkonnas 
tuleks eristada säästvaid energiaallikaid, nagu päikesepaneelid ja tuuleenergia, muudest 
allikatest (näiteks geotermiline energia), mis ei ole säästvad ega seega kõlblikud saama 
direktiivi 2009/28/EÜ alusel rahalisi soodustusi (2016. aastal eraldati Itaalia geotermilise 
energia sektorile väidetavalt 216 miljonit eurot). Kõike seda arvesse võttes palub 
allakirjutanute komitee selle petitsiooniga nii jaamadega külgnevate piirkondade elanike 
nimel kui ka soodustuste kulusid kandvate maksumaksjate nimel ELi institutsioonidel võtta 
omaks geotermilise energia radikaalselt teistsugune käsitlus, alustades puurimisprojektide 
keskkonnamõju hindamisest.
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Petitsiooni nr 1185/2017 kokkuvõte

Petitsiooni esitajad paluvad, et energiapoliitikaga ja kliimamuutusi põhjustavate heitkoguste 
piiramisega tegelevad komiteed kehtestaksid piirnormid süsinikdioksiidi (CO2) heitkogustele, 
mida paiskavad atmosfääri ENELi geotermiliste elektrijaamade jahutuskolonnid (eelkõige 
Monte Amiata ülikiirjahutid, mis turbiinide abil muudavad keeva vee maasügavustes auruks).  
Nende elektrijaamade heitkogused on väidetavalt kaks korda suuremad kui võrreldavatel 
fossiilkütust kasutavatel elektrijaamadel. Eelkõige nõuavad nad, et geotermiliste ressursside 
kasutamist ja neid kasutavaid elektrijaamu (Itaalias on neid 34, mis on koondunud kahte 
väikesesse Toscana piirkonda) reguleeritaks ELi tasandil. Petitsiooni esitajad rõhutavad, et 
ELi tasandil tuleb kiiresti sekkuda, enne kui see energiasektor Itaalias nii elektrijaamade arvu 
kui ka hõlmatud piirkondade poolest veelgi laieneb. Praegu kasutatakse (majandusarengu 
ministeeriumi andmetel) geotermilist vedelikku ilmselt üheksas kohas, neile lisaks on 
väljastatud kontsessioone, alustatud keskkonnamõju hindamise menetlusi ja antud arvukalt 
lubasid geotermiliste vedelike kasutusvõimaluste uurimiseks. Arvestades, et see on vastuolus 
keskkonnaalaste artiklitega Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (artikkel 37) ja ELi toimimise 
lepingus (artiklid 191–193), kutsuvad petitsiooni esitajad ELi institutsioone üles muu hulgas 
kõrvaldama asjaomased elektrijaamad taastuvate energiaallikate loetelust, kehtestama pärast 
heitkoguste koostise hindamist piirnormid kõigile inimestele ja keskkonnale ohtlikele 
saasteainetele, eelhindama valitud asukohtade pinnase looduslikke heitkoguseid ja kehtestama 
eeskirjad geotermiliste vedelike puurimise, ammutamise ja tagasi pinnasesse juhtimise 
maavärinakindluse kohta.

Petitsiooni nr 1212/2017 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja nõuab, et geotermilise energia kasutamist Monte Amiatas ei soodustataks, 
renoveerides sellel alal olevaid jõujaamu, mis kasutavad geotermilist vedelikku, ja et neile ei 
antaks nn rohelist sertifikaati, justkui oleksid need säästvad energiaallikad, kuigi tegelikult 
tekitavad need kliimamuutusi põhjustavaid heiteid isegi rohkem kui fossiilkütust kasutavad 
jõujaamad. Ta nõuab, et seepärast ei antaks eespool nimetatud jõujaamadele 
renoveerimisluba.

2. Lubatavus

Petitsioonid nr 0829/2017 ja nr 0845/2017 tunnistati lubatavaks 6. detsembril 2017.
Petitsioon nr 1185/2017 tunnistati lubatavaks 20. märtsil 2018. 
Petitsioon nr 1212/2017 tunnistati lubatavaks 4. aprillil 2018.
Euroopa Komisjonil paluti anda teavet vastavalt kodukorra artikli 227 lõikele 6 (endine 
kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. märtsil 2018

Taastuvenergia direktiivi1 kohaselt loetakse geotermiline energia üheks taastuvaks 
energiaallikaks. Taastuvenergia keskkonnamõju käsitletakse keskkonnaalastes õigusaktides, 
nt keskkonnamõju hindamise direktiivis (85/337/EMÜ). Taastuvenergia direktiiv hõlmab ka 
biokütuste säästlikkuse kriteeriume, et ära hoida toorme tootmisel tekkivat otsese 
maakasutuse soovimatut mõju ja samas vähendada võimalikult palju kütuse olelusringi 
jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguseid võrreldes fossiilkütuste kasutamisega. 

1 Direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 
140, 5.6.2009).
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Neid kriteeriume on tõhustatud ja laiendatud taastuvenergia direktiivi 2016. aasta 
muudatusettepanekus1 2020. aasta järgse perioodi kohta. 

Tuleb märkida, et sageli on raske eristada geotermaalelektrijaamade inimtekkelisi heiteid 
looduslikest heidetest, mida tingib ala looduslik geotermiline aktiivsus. Geotermilise energia 
tootmisel kogu olelusringi vältel tekkiva CO2-heite määramisel ei ole elektrienergia tootmine 
ainus, millega tuleb arvestada. 

Itaalia teatel ei teki geotermilise põletamise käigus kasvuhoonegaaside heitkoguseid. See näib 
olevat kooskõlas valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 2006. aasta suunistega, mille 
kohaselt puudub praegu metoodika geotermilise energia kasutamisega seotud inimtekkeliste 
heitkoguste hindamiseks. Kui neid koguseid saaks mõõta, tuleks neist teatada kooskõlas 
kliima seiremehhanismi määruse2 nõuetega.

Tuleb ka märkida, et geotermaalelektrijaamade tekitatud heitkogused on palju väiksemad kui 
söe- või maagaasiküttel töötavatel elektrijaamadel. Geotermaalelektrijaamad paiskavad 
atmosfääri sama suurte kivisöeelektrijaamade heitkogustega võrreldes umbes 5% 
süsinikdioksiidi, 1% vääveldioksiidi ja vähem kui 1% dilämmastikoksiidi ning teatud tüüpi 
geotermaalelektrijaamad on peaaegu heitevabad3. Olenevalt piirkonna geoloogilistest 
omadustest, konkreetse elektrijaama tõhususest ja maa-aluste gaaside heite ärahoidmiseks 
kasutatud tehnoloogiast võivad tegelikud heitkogused olla suuremad. Seetõttu on heitevabade 
jaamade arendamine ELi teadusprogrammidega (nt Euroopa energiatehnoloogia strateegiline 
kava) toetatava geotermilise energia sektori arendamisega seotud teadus- ja arendustegevuse 
üks peamisi eesmärke. Sellega seoses teostab Euroopa Komisjon praegu 
geotermaalelektrijaamade heitkoguseid käsitlevat uuringut, millest ilmneb, kas vaja on 
täiendavaid ELi meetmeid. 

Veepoliitika raamdirektiiviga4 nõutakse liikmesriikidelt veekogude seisundi halvenemise 
ärahoidmist ja nende hea seisundi saavutamist. Peale selle nõutakse põhjaveedirektiiviga5 
liikmesriikidelt põhjaveekogude kaitsmiseks eri saasteainete (sh arseen) jaoks piirväärtuste 
määramist. Samuti peavad liikmesriigid tendentsihindamiste abil veenduma, et saastatud 
alade reostuskoonlad ei laieneks ega põhjustaks keemilise seisundi halvenemist. Veepoliitika 
raamdirektiivis viidatakse ka vajadusele ohustatud põhjaveekogusid põhjalikumalt 
iseloomustada. See iseloomustamine peab hõlmama asjakohast teavet inimtegevuse mõju 
kohta, mis saadakse iga kuue aasta tagant ajakohastatavatest veemajanduskavadest. 

Tuleb ka märkida, et liikmesriigid vastutavad täielikult ELi õigusnormide rakendamise eest 
ning et pädevus otsustada, milliseid meetmeid veepoliitika raamdirektiivi ja 
põhjaveedirektiivi kohustuste täitmiseks vaja on, ning pädevus neid rakendada on seega 
Itaalia ametiasutustel.

Itaalia ametiasutused edastavad teabe veepoliitika raamdirektiivi kohaselt uuendatud 

1 COM/2016/076
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- 
ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning 
otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 165, 16.6.2013).
3 Programmi „Arukas energeetika – Euroopa“, projekt GEOELEC 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
4 EÜT L 327, 22.12.2000.
5 Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ (ELT L 372, 27.12.2006, lk 19).

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
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veemajanduskavade, sh Põhja-Apenniinide piirkonna kavade kohta, ja Euroopa Komisjon viib 
läbi selle teabe üldise hindamise. Euroopa Komisjon avaldab 2018. aasta lõpuks aruande 
veepoliitika raamdirektiivi üleüldise rakendamise kohta, milles keskendutakse 
veemajanduskavade süsteemsetele probleemidele. Seejärel oskab Euroopa Komisjon paremini 
kindlaks teha, kas Itaalia ametiasutuste kavandatud meetmed on üldse kohased ELi 
direktiivide keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks, ja otsustada, millised meetodid on 
nõuete täitmise tagamiseks kõige sobivamad.

Geotermilise energia tootmist käsitletakse ka kiirguskaitse vaatepunktist. Nõukogu direktiivis 
2013/59/Euratom1 (viimane põhiliste ohutusnormide direktiiv) käsitletakse muu hulgas 
põhjalikult kogu looduslike kiirgusallikatega seotud inimtegevust ja selle VI lisas loetakse 
geotermilise energia tootmine selgelt tööstusvaldkonnaks, mille suhtes tuleb kaaluda 
regulatiivse kontrolli kehtestamist. Direktiiv pakub terviklikku õigusraamistikku nende 
tegevuste regulatiivse kontrolli jaoks ning õigusnorme nende kiirgusallikatega kokku 
puutuvate töötajate ja üldsuse kaitseks. Geotermilise energia tootmine Itaalias Amiata mäel 
kuulub nimetatud direktiivi kohaldamisalasse.

Sarnaselt teiste ELi liikmesriikidega peab ka Itaalia direktiivi nõuded riiklikku õigusesse üle 
võtma – ülevõtmise tähtaeg oli 6. veebruar 2018. Itaalia ametiasutused ei ole veel Euroopa 
Komisjoni oma ülevõtmismeetmetest teavitanud. Euroopa Komisjon jälgib hoolikalt põhiliste 
ohutusnormide direktiivi nõuete ülevõtmist ja võtab asjakohased meetmed, muu hulgas võib 
alustada rikkumismenetlust, kui neid nõudeid üle ei võeta või ei täideta.

Tööstusheidete direktiivi 2010/75/EL kohaldatakse selle I lisas loetletud tegevuste suhtes, sh 
selliste tegevuste suhtes nagu kütuste põletamine, rafineerimine, koksi tootmine ning 
gaasistamine ja veeldamine. Geotermilise energia tootmist aga I lisas loetletud ei ole. 
Direktiivi 2010/75/EL põhieesmärk on ära hoida saasteainete sattumist õhku, vette ja 
pinnasesse. Direktiivi artikli 9 lõikes 1 nähakse ette, et tööstusheidete direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluva käitise loas ei kehtestata kasvuhoonegaaside otseheidetele heite 
piirväärtust, välja arvatud juhul, kui on vaja tagada, et ei põhjustata olulist kohalikku saastust. 

Järeldus

Geotermilise energia tootmise võimalikku keskkonnamõju käsitletakse ELi keskkonnalaste 
õigusaktide, sh ELi keskkonnamõju hindamise direktiivi kaudu. Euroopa Komisjon jälgib 
hoolikalt nende ELi õigusaktide rakendamist Itaalia ametiasutuste poolt ning võtab vajaduse 
korral asjakohaseid meetmeid. Euroopa Komisjon on arvamusel, et praegu ei ole asjakohane 
geotermaalelektrijaamade kasvuhoonegaaside heiteid ELi muudetud taastuvenergia 
direktiiviga reguleerida.

4. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 21. mail 2019

Petitsioonid nr 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 ja 1212/2017

Euroopa Komisjon märgib, et esitatud täiendavate dokumentidega ei lisata põhimõtteliselt 
uusi elemente petitsiooni esitajate väite kohta, et Itaalia on rikkunud paljusid ELi 

1 Nõukogu 5. detsembri 2013. aasta direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid 
kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 
17.1.2014, lk 1).
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keskkonnaalaseid ja Euratomi õigusakte. 

Mis puudutab petitsiooni esitajate taotlust vaadata läbi taastuvenergia direktiiv1, et see 
hõlmaks jätkusuutlikkuse ja kasvuhoonegaaside heite kriteeriumeid ka geotermilise energia 
kohta, samamoodi nagu on tehtud biokütuste puhul, märgib Euroopa Komisjon järgmist:

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid hiljuti vastu taastuvenergia direktiivi uuesti sõnastatud 
versiooni2 (edaspidi: uus taastuvenergia direktiiv), mis ei muutnud oluliselt geotermilise 
energia õiguslikku seisundit taastuvenergia allikana. Uuesti sõnastatud taastuvenergia 
direktiiv avaldati Euroopa Liidu Teatajas 21. detsembril 2018 ja see jõustus 24. detsembril 
2018. 

Taastuvenergia direktiivi uuesti sõnastatud versioon hõlmab taastuvate energiaallikate hulgas 
geotermaalenergiat (vt artikli 2 punktid 1 ja 3), arvestamata muid kaalutlusi, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside heitkohguste või muu keskkonnamõjuga. Geotermiliste energiaprojektide 
arendamise keskkonnamõjusid hinnatakse liikmesriikides jätkuvalt eraldi nende ELi õigusele 
vastavuse seisukohast, sealhulgas keskkonnamõju hindamist käsitlevate ELi õigusaktide 
raames. 

Uuesti sõnastatud taastuvenergia direktiivi on aga lisatud uus põhjendus 46: „Geotermiline 
energia on tähtis kohalik taastuv energiaallikas, mille heitkogused on tavaliselt palju 
väiksemad kui fossiilkütustel ning teatud liiki geotermaalelektrijaamad on peaaegu 
heitevabad. Kuid sõltuvalt piirkonna geoloogilistest iseärasustest võib geotermilise energia 
tootmine vabastada maa-alustest vedelikest ja muudest geoloogilistest moodustistest 
kasvuhoonegaase ja muid aineid, mis on tervisele ja keskkonnale kahjulikud. Seetõttu peaks 
Euroopa Komisjon soodustama üksnes väikese keskkonnamõjuga geotermilise energia 
kasutuselevõttu, mille tulemusena kasvuhoonegaaside kogus võrreldes tavapäraste allikatega 
väheneb.“ 

Seda põhjendust arvesse võttes viib Euroopa Komisjon praegu läbi uuringut geotermiliste 
elektrijaamade ja energiarakenduste heitkoguste kohta, mille eesmärk on koostada selge ja 
terviklik ülevaade kõigi geotermiliste energiarakenduste heitkoguste kohta kogu nende 
olelusringi jooksul, seda nii elektri tootmise, kui ka kütmise ja jahutamise osas. 

Vaatamata eelnimetatud uuringule ja asjaolule, et selle tulemusi ei tuleks kahtluse alla seada, 
võtab Euroopa Komisjon kõnealuses petitsioonis esitatud jätkuvad kaebused teadmiseks. 
Samuti märgib Euroopa Komisjon, et need petitsioonid näivad olevat seotud peamiselt Itaalia 
konkreetsete piirkondadega ning neis tuuakse esile arvukalt uuringuid, avaldusi ja teavet, mis 
nõuavad laiemat kontrollimist ja usaldusväärset hindamist. Seoses põhjendusega 46 soovib 
Euroopa Komisjon sügavamalt aru saada olukorrast, mis tõi kohalikul tasandil kaasa 
petitsioonide esitamise, ning teha kindlaks nende kohalik, riiklik või ELi tasandi tähtsus ELi 
õiguse seisukohast, mis puudutab geotermilise energia kasutuselevõttu. Selline sügavam 
mõistmine nõuab, et Euroopa Komisjon koguks teavet petitsioonide põhjendatuse, sealhulgas 
pädevatelt riiklikelt asutustelt. 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja 
hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16–62).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 328, 
21.12.2018, lk 82–209).
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Järeldus

Euroopa Komisjon viib läbi uuringu geotermiliste elektrijaamade ja energia rakenduste 
heitkoguste kohta ja arvestab selle tulemustega oma kaalutlustes, seoses vajadusega tagada, et 
Euroopa Komisjon ainult hõlbustaks vähese keskkonnamõjuga geotermilise energia 
kasutuselevõttu, mis võrreldes taastumatute energiaallikatega toob kaasa kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemise. 

Seoses sama põhjendusega kavatseb Euroopa Komisjon paluda Itaalia ametiasutustelt teavet, 
et hinnata petitsioonides tõstatatud ettepanekute põhjendatust ja muret, mida väljendatakse 
seoses geotermilise energia kasutuselevõtuga kohalikul, riiklikul ja ELi tasandil.

5. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 21. mail 2019

Petitsioonid nr 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 ja 1212/2017

Euroopa Komisjoni märkused

Seoses petitsiooni esitajate taotlustega, et geotermilisi elektrijaamu ei tohiks lisada taastuvate 
energiaallikate hulka, märgib komisjon, et geotermiline energia võib anda kütet, jahutust ja 
elektrit, ning selle heide, sealhulgas kasvuhoonegaaside heide, on enamikul juhtudel väga 
väike või puudub, tingimusel et rakendatakse õiget tehnoloogiat. Geotermiline energia ei ole 
fossiilne energiavorm ja sellel ei ole otsest heidet, sest selle kasutamisel soojuse, elektri või 
mõlema tootmiseks ei põletata fossiilkütuseid. Geotermilise energia omadused ja tema 
täiendavusvõime õigustavad geotermilise energia liigitamist taastuvaks energiaallikaks, nagu 
on sätestatud taastuvenergia direktiivis (direktiiv 2009/28/EÜ1 ja selle uuesti sõnastatud 
direktiiv (EL) 2018/20012). 

Teatavates konkreetsetes kohtades võib geotermilise energia kasutamisega kaasneda nähtus, 
kus pinnasealustest geoloogilistest formatsioonidest vabaneb mitteinimtekkeline heide, 
sealhulgas kasvuhoonegaaside heide, näiteks CO2. Neil põhjustel peaks geotermiliste 
projektide loamenetlus hõlmama selliste heiteriskide ja nende leevendamise viiside uurimist. 
Geotermiliste elektrijaamade või projektide ehitamiseks ja käitamiseks loa andmine kuulub 
riiklike ametiasutuste pädevusse, kes vastutavad selle eest, et need rajatised või projektid 
oleksid kooskõlas liidu keskkonnakaitsealaste õigusaktidega. Esitatud täiendavad dokumendid 
ei sisaldanud piisavalt uusi elemente, mis näitaksid, et taastuvenergia direktiivi või ELi 
keskkonnaõiguse sätteid on rikutud. Komisjon märgib, et liikmesriikidel on võimalus 
kohaldada rangemaid keskkonnakaitse eeskirju kui need, mis on ette nähtud ELi 
õigusaktidega. 

Seoses petitsiooni esitajate taotlusega, et geotermilisi elektrijaamu ei rahastataks ELi 
vahenditest direktiivi 2009/28/EÜ alusel taastuvenergiana, soovib Euroopa Komisjon 
rõhutada, et taastuvenergia vormina võib geotermiline energia olla kõlblik avaliku sektori 
toetuse saamiseks, tingimusel et toetus on kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega. 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16), kättesaadav aadressil: 
EUR-Lex - 32009L0028 - ET - EUR-Lex (europa.eu)

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82–209), 
kättesaadav aadressil: EUR-Lex - 32018L2001 - ET - EUR-Lex (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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Mis puudutab petitsiooni esitajate üleskutset kehtestada täielik moratoorium käimasolevatele 
geotermilistele toimingutele ja keelata uus kasutamine, siis selline üldine keeld, mida 
kohaldatakse vahet tegemata kõikide geotermiliste energiaprojektide ja -jaamade suhtes, oleks 
ebaproportsionaalne ja põhjendamatu, arvestades geotermilise energia laialdast kasu ja selle 
võimet osutada mitmesuguseid energiateenuseid alates elektritootmisest kuni kütte ja jahutuse 
ning energia salvestamiseni, mille puhul fossiilkütuste heide on null või väiksem. Kui 
geotermilise energia projektid võivad põhjustada keskkonnariske ja kasvuhoone- või muid 
heiteid, tuleks neid käsitleda kooskõlas ELi ja riiklike keskkonnakaitsealaste õigusaktidega, 
mis hõlmavad ka geotermilist energiat. Riiklike ja kohalike ametiasutuste pädevuses on 
tagada, et geotermiliste elektrijaamade ja projektide lubade andmisel ja käitamisel hinnatakse 
nõuetekohaselt keskkonnariske ja olelusringi jooksul tekkivaid heitkoguseid. 

Seoses petitsiooni esitajate üleskutsega, et komisjon kõrvaldaks vastuolu, kus 
geotermaalelektrijaamu rahastatakse selle alusel, et need on taastuvad energiaallikad, 
hoolimata sellest, et nad on kasvuhoonegaaside allikad, tuletab komisjon meelde, et 
geotermilised elektrijaamad kui CO2-heite vähendamisele peamised kaasaaitajad on 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ja taasterahastu NextGenerationEU allikate 
alusel rahastamiskõlblikud. On tähtis, et geotermilise elektri ja soojuse olulist panust on 
tunnustatud komisjoni hiljuti vastu võetud pöördelise tähtsusega õigusaktis – ELi 
taksonoomiat ja kliimamuutusi käsitlevas delegeeritud õigusaktis1. ELi taksonoomia on 
esimene keskkonnasäästlike majandustegevusalade ühtlustatud klassifitseerimissüsteem. See 
on läbipaistvuse tagamise vahend, millega kehtestatakse finants- ja mittefinantsettevõtetele 
avalikustamiskohustused ning aidatakse lõppkokkuvõttes kaasa investeerimisotsuste 
jätkusuutlikkusele.

Majandustegevusalade keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid on määratletud ELi taksonoomia 
kliimat käsitlevas delegeeritud õigusaktis: I lisas on sätestatud kriteeriumid, mille alusel 
hinnatakse olulist panust kliimamuutuste leevendamisse ja olulise kahju ärahoidmisse 
ülejäänud viie keskkonnaeesmärgi täitmisel2. Geotermilisest energiast elektri, soojuse ja 
jahutuse tootmist (sealhulgas koostootmist) peetakse oluliseks panuseks leevendamisse (st 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse), kui selle olelusringi heide on väiksem kui 100 
gCO2e/kWh, nagu tõendab olelusringi hindamine. Sama jaam peaks vastama ka I lisas 
määratletud olulise kahju ärahoidmise kriteeriumidele, näiteks saastuse vältimise ja kontrolli 
puhul on lisas sätestatud nõue, et kõrge entalpiaga geotermilise energia süsteemidel peavad 
olema heitetasemete vähendamiseks piisavad heitevähendussüsteemid, et mitte takistada 
direktiivides 2004/107/EÜ3 ja 2008/50/EÜ4 sätestatud õhukvaliteedi piirväärtuste saavutamist.

ELi kliimaalase taksonoomia delegeeritud õigusakti II lisas5 on sätestatud, et 
kliimamuutustega kohanemiseks peab elektrijaama kohandamine vastama konkreetsetele 
olulise panuse kriteeriumidele, kahjustamata samas märkimisväärselt ühtki ülejäänud viiest 
keskkonnaeesmärgist. Maasoojusest ja -jahutusest ning geotermilisest energiast 

1 Implementing and delegated acts | European Commission (europa.eu)
2 EUR-Lex - C(2021)2800 - ET - EUR-Lex (europa.eu); resource.html (europa.eu)
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, 
elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus, (ELT L 23, 26.1.2005, 
lk 3), kättesaadav aadressil: 
EUR-Lex - 32004L0107 - ET - EUR-Lex (europa.eu)
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu 
puhtamaks muutmise kohta (ELT L 152, 11.6.2008, lk 1–44), kättesaadav aadressil: 
EUR-Lex - 32008L0050 - ET - EUR-Lex (europa.eu)
5 EUR-Lex - C(2021)2800 - ET - EUR-Lex (europa.eu); 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/ET/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=ET
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/ET/TXT/?uri=CELEX:32004L0107&qid=1629809130085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32008L0050&qid=1629808919966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_3&format=PDF
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koostootmisest saadava elektri, soojuse ja jahutuse puhul ei ole leevenduseesmärgile 
määratud olulist kahju alla 270 g CO2e/kWh otsese heite kohta. 

Kooskõlas uuesti sõnastatud taastuvenergia direktiivi põhjendusega 46, milles on sätestatud, 
et „seetõttu peaks Euroopa Komisjon soodustama üksnes väikese keskkonnamõjuga 
geotermilise energia kasutuselevõttu, mille tulemusena kasvuhoonegaaside kogus võrreldes 
tavapäraste allikatega väheneb“ on komisjon võtnud endale kohustuse tagada kõrge 
keskkonnakaitse tase ning vähendada geotermilise energia kasutamisega kaasnevaid ja sellest 
tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Euroopa roheline kokkulepe1 ja kliimaeesmärgi 
kava2 tugevdavad neid kohustusi. Nende kohaselt peab Euroopa muutuma 2050. aastaks CO2-
neutraalseks ja vähendama CO2-heidet 55 % juba 2030. aastal. Euroopa rohelises 
kokkuleppes ja kliimakavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks on väga oluline 
geotermiline energia, mille kasvuhoonegaaside heide on null või väga väike ja millel on suur 
keskkonnatoime. 

Järeldus

Euroopa Komisjon leiab, et petitsiooni esitajate saadetud täiendavate dokumentidega ei ole 
lisatud põhimõtteliselt uusi elemente petitsiooni esitajate väite kohta, et Itaalia on rikkunud 
taastuvenergia direktiiv (2009/28/EL ja selle uuesti sõnastatud versioon 2018/2001/EL) ning 
paljusid ELi keskkonnaalaseid ja Euratomi õigusakte.

Komisjon on seisukohal, et petitsiooni esitajate väljendatud mureküsimustega suure 
kasvuhoonegaaside heite ja muu keskkonnamõjuga geotermiliste projektide rahastamise 
pärast tegeletakse ELi ja riiklikes keskkonnaalastes õigusaktides. ELi 2021.–2027. aasta 
finantsprogrammides on geotermilisel energial põhinev elekter ja soojus lisatud abikõlblike, 
sageli prioriteetsete sihtvaldkondade loetellu. Oluline on see, et ELi kestliku rahastamise 
juhtalgatuses ELi taksonoomias tunnistatakse geotermilise energia rolli nii kliimamuutuste 
leevendamisel kui ka nendega kohanemisel tehnoloogianeutraalsel viisil. Sellega edendatakse 
olelusringi andmete kasutamist ja tuginetakse ulatuslikult ELi keskkonnaalastele 
õigusaktidele, kui määratletakse, et see ei kahjusta oluliselt keskkonnaeesmärke. 

1 Komisjoni teatis „Euroopa roheline kokkulepe“ (COM(2019) 640 final, 11.12.2019), kättesaadav aadressil: 
Euroopa roheline kokkulepe | Siht saada esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks

2 Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa 2030. aasta kliimaeesmärkide suurendamine“, kättesaadav aadressil: 2030. 
aasta kliimaeesmärgi kava |Kliimameetmed 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_et
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_et

