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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0829/2017, ko “meetup arcidosso5stelle” vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais S. P., pret ģeotermālās enerģijas ražošanu Amiatas 
kalnā

Lūgumraksts Nr. 0845/2017, ko Itālijas Kultūras un sporta asociācijas Viterbo 
provinces komitejas vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais R. C. un kam 
pievienoti 70 paraksti, par Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu pārskatīšanu

Lūgumraksts Nr. 1185/2017, ko Amiatas kalna vides komiteju vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Lapo Rossi un kam pievienoti septiņi paraksti, pret 
piesārņojošām emisijām, ko rada ģeotermālās elektrostacijas Amiatas kalnā

Lūgumraksts Nr. 1212/2017, ko Amiatas kalna vides aizsardzības komitejas 
(Comitato salvaguardia ambiente del M. Amiata) vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgā Cinzia Mammolotti, iebilstot pret ģeotermālo elektrostaciju 
atjaunošanu Amiatas kalnā

1. Lūgumraksta 0829/2017 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret ģeotermālās enerģijas ražošanu Amiatas kalnā, kas atrodas 
Toskānas dienvidos. Lūgumraksta iesniedzējs sīki apraksta esošo augstas entalpijas ģeotermālo 
elektrostaciju īpatnības un to apdraudētās Kopienā nozīmīgās teritorijas un aizsargājamās 
sugas. Lūgumraksta iesniedzējs pievieno arī datus par atmosfērā esošajām toksiskajām vielām, 
citu informāciju par vides stāvokli šajā teritorijā un par negatīvo ietekmi uz sabiedrības 
veselību, kā arī detalizētus argumentus par to, kā Itālijā pārkāpj vairākus ES tiesību aktu 
nosacījumus. Tomēr ģeotermālo elektrostaciju radītās piesārņotājvielu emisijas nav ietvertas 
Rūpniecisko emisiju direktīvas (2010/75/ES) darbības jomā, lai gan tās nekādi nav 
savietojamas ar piesardzības principa ievērošanu (LESD 191. pants) — cita starpā arī tajā ziņā, 
ka netiek mērīti vispārējās radioaktivitātes rādītāji. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šīs 
elektrostacijas nedrīkst atzīt par atjaunojamo energoresursu avotiem un tāpēc tām nedrīkst 
piešķirt ES finansējumu saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas 
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arī uz 2013. gada 5. decembra Direktīvu 2013/59/Euratom, ar ko nosaka drošības 
pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem (Itālija to vēl nav 
transponējusi). Ģeotermālās elektrostacijas arī piesārņo un noplicina ūdens nesējslāņus (cita 
starpā izdalot arsēnu). Zinātniskā pētījumā 2015. gadā tika pierādīta saikne starp ūdens 
nesējslāņiem un ģeotermālās enerģijas ražošanā izmantotajiem depozītiem. No tā var secināt, 
ka šīs elektrostacijas neatbilst arī Ūdens pamatdirektīvai 2000/60/EK. Un pēdējais, bet ne 
mazāk svarīgais arguments ir tas, ka tās veicina seismisko aktivitāti, kā to apliecina ISIDE 
dienesta nodrošinātie statistikas dati par pēdējiem 10 gadiem attiecībā uz kalniem, kuri satur 
metāla rūdas, kā arī ISPRA darba grupas ziņojums (2014. gads). Visu šo iemeslu dēļ 
lūgumraksta iesniedzējs aicina noteikt vispārēju moratoriju attiecībā uz pašreizējām 
ģeotermālās enerģijas ražošanas darbībām un aizliegt jaunas izpētes darbības, pieņemot jaunus 
ES tiesību aktus par ģeotermālām elektrostacijām (nosakot emisiju līmeni un stingrus 
ierobežojumus, lai aizsargātu vidi un sabiedrības veselību, kā arī prasot veikt seismiskās 
ietekmes novērtējumu). Lūgumraksta iesniedzējs arī aicina Komisiju novērst konsekvences 
trūkumu, kura dēļ ģeotermālās elektrostacijas saņem finansējumu, jo, lai gan tās rada 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, tās ir atzītas par atjaunojamo energoresursu avotu. Visbeidzot, 
lūgumraksta iesniedzējs aicina uzsākt pienākumu neizpildes procedūru pret Itāliju par to, ka tā 
ir pārkāpusi direktīvas, kas attiecas uz ūdens resursiem un aizsardzību pret radiāciju.

Lūgumraksta 0845/2017 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir minētās asociācijas priekšsēdētājs, sniedz detalizētu 
skaidrojumu, lai parādītu, ka pašreizējos ES tiesību aktos par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu nav ņemts vērā ilgtspējas kritērijs un ka gadījumā, ja tas būtu ņemts 
vērā, ģeotermālās enerģijas ražošanu vairs nevarētu finansēt. Lūgumrakstā ir ierosināti vairāki 
temati un ir minētas atsauces uz ES tiesību aktiem, jo īpaši uz Putnu direktīvu (79/409/EEK), 
Dzīvotņu direktīvu (92/43/EEK), Jūras vides pamatdirektīvu (2008/56/EK) un citām 
direktīvām. Kā vienu no galvenajiem tiesību aktu trūkumiem lūgumraksta iesniedzējs min to, 
ka Direktīvā 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli ģeotermālās 
elektrostacijas nav ietvertas to rūpniecisko darbību sarakstā, kuru veikšanai ir nepieciešama 
atļauja. Lūgumraksta iesniedzējs savu lūgumrakstu ir sadalījis sešās prasībās, pamatojot tās ar 
plašu dokumentāciju. 1. Prasība ieviest jaunu, uz sauszemes veidotu ģeotermālo urbumu 
dziļuma galējo ierobežojumu (tie nedrīkst pārsniegt 200 m dziļumu augsnes apakškārtā). 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz vairākiem tipiskiem cilvēka izraisītas seismiskās aktivitātes 
gadījumiem Eiropā, kas saistīti ar hidropārrāvumu metodes izmantošanu augsnes apakškārtā 
esošo iežu sašķelšanai. 2. Prasība noteikt absolūtu moratoriju attiecībā uz visu ģeotermālo 
elektrostaciju darbību un steidzami pārveidot pastāvošās elektrostacijas. Lūgumrakstā citētie 
dati šķietami liecina, ka augsnes virspusē pastāvīgi nonāk toksiskas un piesārņojošas vielas, kas 
rada nelabvēlīgu ietekmi (skatīt EDRA 2006. gada pētījumu par arsēna nonākšanu akās un 
ūdenstecēs Amiatas kalna ģeotermālās enerģijas izmantošanas rezultātā). 3. Prasība saglabāt 
minimālo attālumu — vismaz 35 km — starp ģeotermālajiem urbumiem un apdzīvotām vietām 
pat tad, ja šie urbumi ir izolēti. 4. Prasība ierobežot elektrostaciju jaudu līdz 1 MW. 5. Prasība 
ierobežot ģeotermālā šķidruma plūsmu un spiedienu, un maksimālo temperatūras atšķirību starp 
ieplūstošo un izplūstošo šķidrumu. Visu triju minēto rādītāju ierobežošana palīdzētu samazināt 
cilvēka izraisītu zemestrīču stiprumu un to nodarīto kaitējumu ēkām. Būtu vēlams arī izveidot 
Eiropas mēroga datubāzi, kurā tiktu apkopota informācija par cilvēka izraisītu seismisko 
aktivitāti. 6. Atjaunojamo energoresursu jomā — ilgtspējīgi enerģijas avoti, piemēram, saules 
fotoelementu un vēja enerģija, būtu jānošķir no citiem avotiem, piemēram, ģeotermālās 
enerģijas, kas nav ilgtspējīga un tāpēc nav tiesīga saņemt finansiālo atbalstu saskaņā ar 
Direktīvu 2009/28/EK (Itālijas ģeotermālās enerģijas ražošanas nozare 2016. gadā esot 
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saņēmusi 216 miljonus EUR). Ņemot vērā visu iepriekš minēto, lūgumrakstu parakstījušo 
personu komiteja, kas pārstāv ne vien elektrostaciju tuvumā esošo teritoriju iedzīvotājus, bet 
arī nodokļu maksātājus, kuriem nākas segt šī finansiālā atbalsta izmaksas, aicina ES iestādes 
pieņemt radikāli atšķirīgu pieeju ģeotermālās enerģijas ražošanas jautājumiem, iesākumā 
nosakot, ka urbšanas projektiem ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.

Lūgumraksta 1185/2017 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina komitejas, kas ir atbildīgas par enerģētikas politiku un klimata 
pārmaiņas izraisošo emisiju samazināšanu, noteikt ierobežojumus attiecībā uz oglekļa dioksīda 
(CO2) emisijām, kas izplūst atmosfērā no ENEL ģeotermālo elektrostaciju dzesēšanas 
kolonnām (jo īpaši no Amiatas kalna ātrtvaicēšanas elektrostacijām, kas verdošu ūdeni pārvērš 
tvaikā, izmantojot turbīnas). Emisijas no šīm elektrostacijām acīmredzami ir divreiz lielākas 
nekā no pielīdzināmām elektrostacijām, kuras darbina ar fosilo kurināmo. Konkrētāk, 
lūgumraksta iesniedzēji prasa ieviest ES līmeņa regulējumu attiecībā uz ģeotermālo resursu 
izmantošanu un pastāvošajām elektrostacijām, kuras tos izmanto (34 elektrostacijas Itālijā, kas 
ir koncentrēti izvietotas divās nelielās Toskānas reģiona teritorijās). Lūgumraksta iesniedzēji 
uzsver, ka ir steidzami nepieciešama ES regulatīvā iejaukšanās, pirms šī enerģētikas joma 
paplašinās vēl vairāk, palielinot elektrostaciju skaitu un izplešoties noteiktos ģeogrāfiskos 
apgabalos Itālijā. Pašlaik saskaņā ar Ekonomikas attīstības ministrijas datiem ģeotermālo šķidro 
vielu ieguve notiek deviņās raktuvēs, kā arī jau ir piešķirtas citas koncesijas, uzsāktas ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūras un piešķirtas vairākas ģeotermālo šķidro vielu izpētes atļaujas. 
Ņemot vērā, ka tas ir pretrunā ar vidi saistītajiem pantiem Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā (37. pants) un Līgumā par Eiropas Savienības darbību (191.–193. pants), lūgumraksta 
iesniedzēji aicina ES iestādes cita starpā izslēgt attiecīgās elektrostacijas no atjaunojamo 
energoavotu saraksta, noteikt ierobežojumus attiecībā uz visām piesārņotājvielām, ko tās emitē 
un kas ir kaitīgas cilvēkiem un videi, vispirms nosakot to sastāvu, izvēlētajās teritorijās iepriekš 
izmērīt dabīgās emisijas no zemes un izstrādāt noteikumus, ar kuriem regulē noturību pret 
zemestrīcēm saistībā ar ģeotermālo šķidrumu urbšanu, ekstrakciju un atkārtotu ievadīšanu.

Lūgumraksta 1212/2017 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja prasa neveicināt ģeotermālo resursu ieguvi Amiatas kalnā, atjaunojot 
šajā teritorijā esošās elektrostacijas, kas izmanto ģeotermālos enerģijas avotus, un vēl jo 
vairāk — nesertificēt tās kā “zaļas”, it kā ģeotermālie enerģijas avoti būtu ilgtspējīgi, lai gan 
patiesībā tie rada vēl vairāk klimata pārmaiņas veicinošu emisiju nekā fosilā kurināmā 
elektrostacijas. Tādēļ viņa prasa nepiešķirt atļauju atjaunot iepriekš minētās elektrostacijas.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0829/2017 un Nr. 0845/2017 atzīts par pieņemamu 2017. gada 6. decembrī.
Lūgumraksts Nr. 1185/2017 atzīts par pieņemamu 2018. gada 20. martā. 
Lūgumraksts Nr. 1212/2017 atzīts par pieņemamu 2018. gada 4. aprīlī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu (bijušais 
216. panta 6. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2018. gada 28. martā

Saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu (AED)1 ģeotermālā enerģija ir definēta kā 

1 Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu, OV L 140, 5.6.2009.
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viens no atjaunojamiem energoresursiem. Atjaunojamo energoresursu projektu ietekmi uz vidi 
izskata, izmantojot vides tiesību aktus, piemēram, Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu 
(85/337/EEK). Turklāt AED attiecībā uz biodegvielām paredz īpašus ilgtspējības kritērijus, lai 
izvairītos no neparedzēta zemes izmantojuma tiešās ietekmes izejvielas ražošanas rezultātā un 
lai maksimāli palielinātu dzīves cikla siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju ietaupījumu 
salīdzinājumā ar fosilajām degvielām. Šie kritēriji 2016. gada priekšlikumā par AED1 
pārskatīšanu laikposmam pēc 2020. gada ir pastiprināti un paplašināti, aptverot visus 
bioenerģijas lietojumus. 

Būtu jānorāda, ka bieži vien ir grūti nošķirt cilvēku radītās ģeotermālo elektrostaciju emisijas 
no dabiskajām emisijām, ko rada attiecīgās teritorijas dabiskie ģeotermālie procesi. Lai 
kvantificētu oglekļa dioksīda emisijas no ģeotermālās enerģijas visā dzīves ciklā, būtu jāņem 
vērā ne tikai elektroenerģijas ražošana vien. 

Itālija ziņo, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas no ģeotermālās sadegšanas ir nulle. Šķiet, ka tas 
atbilst Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 2006. gada vadlīnijām, kurās norādīts, 
ka šajā posmā nav pieejama neviena metode antropogēno emisiju aplēšanai saistībā ar 
ģeotermālās enerģijas izmantošanu. Tomēr, ja šīs emisijas var izmērīt, par tām būtu jāziņo 
saskaņā ar Klimata pārraudzības mehānisma regulas prasībām2.

Jāpiebilst, ka ar ģeotermālajām elektrostacijām saistītās emisijas ir ievērojami zemākas nekā 
emisijas no elektrostacijām, kurās izmanto ogles vai gāzi. Ģeotermālās elektrostacijas emitē 
aptuveni 5 % oglekļa dioksīda, 1 % sēra dioksīda un mazāk nekā 1 % slāpekļa oksīda 
salīdzinājumā ar emisijām, ko rada tāda paša lieluma ogļu elektrostacijas, un dažu veidu 
ģeotermālo elektrostaciju radītās emisijas ir tuvu nullei3. Atkarībā no teritorijas ģeoloģiskajām 
īpašībām un konkrētās elektrostacijas efektivitātes un pazemes gāzu emisijas novēršanai 
izmantotās tehnoloģijas faktiskās emisijas var būt lielākas. Tāpēc nulles emisiju elektrostaciju 
attīstība ir viens no galvenajiem ES pētniecības programmu atbalstītajiem pētniecības un 
izstrādes mērķiem, piemēram, ES energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā attiecībā uz 
ģeotermālās enerģijas nozares attīstību. Šajā kontekstā Komisija ir uzsākusi ģeotermālo 
elektrostaciju emisiju pētījumu, kas nodrošinās turpmāku pierādījumu bāzi attiecībā uz 
nepieciešamību veikt papildu pasākumus ES līmenī. 

Ūdens pamatdirektīva (ŪPD)4 prasa dalībvalstīm nepieļaut ūdenstilpju stāvokļa 
pasliktināšanos un panākt to labu stāvokli. Papildus tam Gruntsūdeņu direktīva (GŪD)5 prasa 
dalībvalstīm noteikt robežvērtības dažādām piesārņotājvielām, tostarp arsēnam, lai aizsargātu 
gruntsūdens tilpes. Turklāt dalībvalstīm ir pienākums ar tendenču novērtējumiem pārliecināties, 
ka izdalījumi no piesārņotām vietām neizplatās tālāk un nepasliktina ķīmisko stāvokli. ŪPD ir 
minēts arī tas, ka ir vajadzīgs turpmāks raksturojums attiecībā uz tām gruntsūdens tilpēm, kuras 
identificētas kā apdraudētas. Šajā raksturojumā iekļauj atbilstošu informāciju par cilvēku 
darbības ietekmi, un tos sniedz upju baseinu apsaimniekošanas plānos (UBAP), kurus atjaunina 
reizi sešos gados. 

1 COM(2016)0076.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības 
līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu, OV L 165, 16.06.2013.
3 Saprātīga enerģija Eiropai — GEOELEC projekts 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
4 OV L 327, 22.12.2000.
5 Gruntsūdeņu direktīva 2006/118/EK, OV L 372, 27.12.2006., 19. lpp.

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
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Jānorāda, ka dalībvalstis ir pilnībā atbildīgas par ES tiesību aktu īstenošanu, tāpēc kompetence 
lemt par ŪPD un GŪD paredzēto pienākumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un īstenot 
šos pasākumus ir Itālijas iestādēm.

Komisija veic vispārēju novērtējumu par Itālijas iestāžu sniegto informāciju par saskaņā ar 
Ūdens pamatdirektīvu atjauninātajiem UBAP, tostarp tiem, kas attiecas uz Ziemeļapenīnu 
kalniem. Komisija līdz 2018. gada beigām publicēs ziņojumu par ŪPD vispārējo īstenošanu, 
kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta UBAP sistēmiskiem jautājumiem. Tad Komisija varēs 
labāk noteikt, vai Itālijas iestāžu paredzētie pasākumi kopumā ir piemēroti ES direktīvās 
noteikto vides mērķu sasniegšanai, un lemt par piemērotāko veidu atbilstības nodrošināšanai.

Ģeotermālās enerģijas ražošana ir aplūkota arī no pretradiācijas aizsardzības viedokļa. Padomes 
Direktīvā 2013/59/Euratom1 (jaunākajā Drošības pamatstandartu direktīvā) cita starpā 
saskaņoti aplūkotas visas cilvēka darbības, kas saistītas ar dabisko radiācijas avotu klātbūtni, 
un VI pielikumā ģeotermālās enerģijas ražošana skaidri uzskaitīta kā viena no rūpniecības 
nozarēm, kur jāapsver regulatīvās kontroles ieviešana. Direktīva piedāvā visaptverošu tiesisko 
regulējumu attiecībā uz šo darbību regulatīvo kontroli un noteikumus par darba ņēmēju un 
sabiedrības aizsardzību pret šiem radiācijas avotiem. Ģeotermālās enerģijas ražošana Amiatas 
kalnā Itālijā ietilpst šīs direktīvas darbības jomā.

Itālijai tāpat kā citām ES dalībvalstīm šīs direktīvas prasības ir jātransponē valsts tiesību aktos, 
un transponēšanas termiņš beidzās 2018. gada 6. februārī. Itālijas iestādes vēl nav paziņojušas 
Komisijai par transponēšanas pasākumiem. Komisija rūpīgi uzraudzīs Drošības pamatstandartu 
direktīvas transponēšanas procesu un veiks attiecīgus pasākumus, tostarp izskatīs iespēju uzsākt 
pārkāpuma procedūru gadījumā, ja nav veikta transponēšana vai ir neatbilstība šīs direktīvas 
prasībām.

Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (Rūpniecisko emisiju direktīva, RED) 
attiecas uz darbībām, kas uzskaitītas tās I pielikumā, tostarp enerģētikas nozarēm, piemēram, 
kurināmā sadedzināšanu, rafinēšanu, koksa ražošanu un gazifikāciju vai sašķidrināšanas 
darbībām. Tomēr ģeotermālās enerģijas ražošana nav uzskaitīta I pielikumā. Direktīvas 
2010/75/ES galvenais mērķis ir novērst piesārņotājvielu emisijas gaisā, ūdenī un augsnē. 
Turklāt tās 9. panta 1. punktā paredzēts, ka RED iekārtas atļauja neietver siltumnīcefekta gāzu 
tiešās emisijas robežvērtības, ja vien tas nav nepieciešams, lai nodrošinātu, ka nerodas nozīmīgs 
vietējais piesārņojums. 

Secinājums

Ietekme uz vidi, kas var būt saistīta ar ģeotermālās enerģijas ražošanu, ir aplūkota ES vides 
tiesību aktos, cita starpā ES Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvā. Komisija cieši uzrauga to, 
kā Itālijas iestādes īsteno šādus ES tiesību aktus, un vajadzības gadījumā veiks attiecīgus 
pasākumus. Komisija uzskata, ka šajā posmā nav lietderīgi ģeotermālo spēkstaciju SEG 
emisijas regulēt pārskatītajā ES Atjaunojamo energoresursu direktīvā.

1 Padomes 2013. gada 5. decembra Direktīva 2013/59/Euratom, ar ko nosaka drošības pamatstandartus 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 
90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom, Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis (OV L 13, 17.1.2014., 1.–73. lpp.).
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4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 21. maijā

Lūgumraksti Nr. 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 un 1212/2017

Komisija norāda, ka iesniegtie papildu dokumenti nepievieno būtiskus jaunus elementus 
attiecībā uz lūgumrakstu iesniedzēju apgalvojumu, ka Itālija ir pārkāpusi daudzus ES vides un 
Euratom tiesību aktus. 

Attiecībā uz lūgumrakstu iesniedzēju lūgumu pārskatīt Atjaunojamo energoresursu direktīvu1, 
lai attiecībā uz ģeotermālo enerģiju iekļautu ilgtspējības un siltumnīcefekta gāzu emisiju 
kritērijus, Komisija norāda, ka:

Eiropas Parlaments un Padome nesen pieņēma pārstrādāto Atjaunojamo energoresursu 
direktīvu2 (turpmāk — jaunā Atjaunojamo energoresursu direktīva), kas pēc būtības nemainīja 
ģeotermālās enerģijas kā atjaunojamās enerģijas avota juridisko statusu. Pārstrādātā 
Atjaunojamo energoresursu direktīva Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēta 
2018. gada 21. decembrī un stājās spēkā 2018. gada 24. decembrī. 

Pārstrādātajā Atjaunojamo energoresursu direktīvā ģeotermālā enerģija ir iekļauta pie 
atjaunojamiem energoavotiem (skatīt 2. panta 1. un 3. punktu), neparedzot citus apsvērumus 
saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisijām vai jebkādu citu ietekmi uz vidi. Attiecībā uz jebkādu 
ietekmi uz vidi, ko rada ģeotermālās enerģijas projekti, dalībvalstis joprojām veic individuālu 
novērtējumu par atbilstību ES tiesību aktiem, tostarp saistībā ar ES tiesību aktiem par ietekmes 
uz vidi novērtējumu. 

Tomēr pārstrādātajā Atjaunojamo energoresursu direktīvā ir iekļauts jauns (46) apsvērums, 
kurā teikts: “Ģeotermālā enerģija ir svarīgs vietējs atjaunojamās enerģijas resurss, kuram 
parasti ir zemākas emisijas nekā fosilajiem kurināmajiem, un konkrēta veida ģeotermālās 
enerģijas ražotnēm saražoto emisiju līmenis ir tuvu nullei. Tomēr, atkarībā no teritorijas 
ģeoloģiskajām īpatnībām ģeotermālās enerģijas ražošanas procesā no pazemes šķidrajiem 
iežiem un citiem dziļākiem ģeoloģiskiem veidojumiem gaisā var nonākt siltumnīcefekta gāzes 
un citas vielas, kas ir kaitīgas veselībai un videi. Tāpēc Komisijai būtu jāveicina vienīgi tādas 
ģeotermālās enerģijas izplatīšanās, kurai ir maza ietekme uz vidi un kuras rezultātā — 
salīdzinājumā ar neatjaunojamiem energoresursiem — veidojas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums.” 

Ņemot vērā minēto apsvērumu, Komisija pašlaik veic pētījumu par ģeotermālajām iekārtām un 
lietojumiem, lai izstrādātu skaidru un visaptverošu pārskatu par visu ģeotermālās enerģijas 
lietojumu emisijām visā to dzīves ciklā gan elektroenerģijas ražošanā, gan apkurē un dzesēšanā. 

Neskarot minēto pētījumu un to, būtu pāragri prognozēt tā rezultātus, Komisija ņem vērā 
pastāvošās sūdzības, kas izteiktas attiecīgajos lūgumrakstos. Komisija arī norāda, ka šie 
lūgumraksti galvenokārt attiecas uz konkrētiem Itālijas reģioniem un ka tajos ir minēti vairāki 
pētījumi, paziņojumi un informācija, kam nepieciešama plašāka verifikācija un pienācīga 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvu 2001/77/EK un 2003/30/EK (dokuments 
attiecas uz EEZ), OV L 140, 5.6.2009., 16.–62. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīva (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (dokuments attiecas uz EEZ),OV L 328, 21.12.2018., 
82.–209. lpp.
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novērtēšana. Ņemot vērā (46) apsvērumu, Komisija vēlas padziļināt izpratni par apstākļiem, 
kas ir pamatā lūgumrakstiem vietējā līmenī, un noskaidrot to nozīmību vietējā, valsts vai ES 
līmenī attiecībā uz ES tiesību aktiem par ģeotermālās enerģijas izmantošanu. Šādas padziļinātas 
izpratnes iegūšanas nolūkā Komisijai ir jāapkopo informācija par lūgumrakstu pamatotību, 
tostarp no kompetentajām valsts iestādēm. 

Secinājums

Komisija veic pētījumu par ģeotermālās enerģijas iekārtu un lietojumu emisijām, un tā rezultāti 
tiks ņemti vērā attiecībā uz aizsardzības pasākumu nepieciešamību, lai nodrošinātu, ka 
Komisija veicina tikai tādas ģeotermālās enerģijas izmantošanu, kurai ir neliela ietekme uz vidi 
un kura rada siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus salīdzinājumā ar neatjaunojamiem 
energoavotiem. 

Atsaucoties uz to pašu apsvērumu, Komisija plāno pieprasīt informāciju no Itālijas iestādēm, 
lai noskaidrotu lūgumrakstos minēto ierosinājumu pamatotību un bažas saistībā ar ģeotermālās 
enerģijas izmantošanu vietējā, valsts un ES līmenī.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 21. maijā

Lūgumraksti Nr. 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 un 1212/2017

Komisijas apsvērumi

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju prasībām, ka ģeotermālās iekārtas nebūtu jāiekļauj 
atjaunojamo energoresursu avotu sarakstā, Komisija norāda, ka ģeotermālā enerģija vairumā 
gadījumu var nodrošināt siltumapgādi, aukstumapgādi un elektrību ar ļoti zemu vai nulles 
emisiju līmeni, tostarp bez siltumnīcefekta gāzu emisijām, ar nosacījumu, ka tiek izmantota 
pareizā tehnoloģija. Ģeotermālā enerģija nav fosilās enerģijas veids, un tās tiešās emisijas ir 
nulle, jo laikā, kad to izmanto siltuma, elektroenerģijas vai abu veidu ražošanai fosilā kurināmā 
sadedzināšana netiek veikta. Ģeotermālās enerģijas īpašības un papildināmības īpašības pamato 
ģeotermālās enerģijas klasificēšanu par atjaunojamu energoresursu avotu, kā noteikts 
Atjaunojamo energoresursu direktīvā (Direktīva 2009/28/EK1 un tās pārstrādātā redakcija 
Direktīva (ES) 2018/20012). 

Dažās konkrētās vietās ģeotermālās enerģijas iegūšana var izraisīt augsnes apakškārtas 
ģeoloģisko veidojumu emisijas, kas nav cilvēka radītas emisijas, tostarp siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, piemēram, CO2. Šo iemeslu dēļ ģeotermālo projektu atļauju piešķiršanas procesā būtu 
jāiekļauj šādu emisiju risku un to mazināšanas veidu pārbaude. Ģeotermālo iekārtu vai projektu 
būvniecības un ekspluatācijas atļaušana ir valsts iestāžu kompetencē, un to pienākums ir 
nodrošināt šo iekārtu vai projektu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem vides 
aizsardzības jomā. Iesniegtie papildu dokumenti nesniedza pietiekami daudz jaunu elementu, 
lai pierādītu, ka ir pārkāpti Atjaunojamo energoresursu direktīvas vai ES vides tiesību aktu 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu, OV L 140, 5.6.2009., 16.–62. lpp., kas pieejama: 
EUR-Lex - 32009L0028 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīva (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 21.12.2018., 82.–209. lpp.), kas 
pieejama: 
EUR-Lex - 32018L2001 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
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noteikumi. Komisija norāda, ka dalībvalstīm ir iespēja piemērot stingrākus vides aizsardzības 
noteikumus nekā tie, kas paredzēti ES tiesību aktos. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju prasību, ka ģeotermālajām iekārtām nevajadzētu saņemt 
ES finansējumu saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK kā atjaunojamās enerģijas iekārtām, 
Komisija vēlas uzsvērt, ka ģeotermālā enerģija kā atjaunojamās enerģijas veids var būt tiesīga 
saņemt publisko atbalstu ar nosacījumu, ka atbalsts atbilst ES valsts atbalsta noteikumiem. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju aicinājumu noteikt pilnīgu moratoriju notiekošajām 
ģeotermālajām darbībām un aizliegumu uzsākt jaunu izmantošanu — šāds vispārējs aizliegums, 
ko bez izšķirības piemērotu visiem ģeotermālās enerģijas projektiem un iekārtām, būtu 
nesamērīgs un nepamatots, ņemot vērā plašos ieguvumus, ko sniedz ģeotermālā enerģija, un tās 
spēju sniegt plašu energopakalpojumu klāstu no elektroenerģijas ražošanas līdz siltumapgādei 
un aukstumapgādei un enerģijas uzglabāšanai ar nulles emisijām vai tādām emisijām, kas 
zemākas nekā fosilā kurināmā emisijas. Gadījumā, kad ģeotermālie projekti var radīt vides 
riskus un siltumnīcefekta gāzu vai citas emisijas, tie būtu jāizskata saskaņā ar ES un valstu 
tiesību aktiem par vides aizsardzību, kas attiecas arī uz ģeotermālo enerģiju. Valsts un vietējo 
iestāžu kompetencē ir nodrošināt, ka vides riski un dzīves cikla emisijas tiek pienācīgi 
novērtētas attiecībā uz ģeotermālo iekārtu un projektu atļaušanu un ekspluatāciju. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju aicinājumu Komisijai novērst nekonsekvenci, saskaņā ar 
kuru ģeotermālās iekārtas tiek finansētas kā atjaunojamo energoresursu avots, lai gan tās ir 
siltumnīcefekta gāzu avots, Komisija atgādina, ka ģeotermālās iekārtas kā būtisks 
dekarbonizācijas veicinātājs ir tiesīgas saņemt atbalstu daudzu finanšu programmu ietvaros 
saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un NextGenerationEU avotiem. 
Svarīgi ir tas, ka ģeotermālās elektroenerģijas un siltuma būtiskais ieguldījums ir atzīts 
Komisijas nesen pieņemtajos būtiskajos tiesību aktos, proti, ES Klimata jomas taksonomijas 
deleģētajā aktā1. ES taksonomija ir pirmā saskaņotā klasifikācijas sistēma vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām. Tas ir pārredzamības instruments, kas rada informācijas atklāšanas 
pienākumus finanšu un nefinanšu uzņēmumiem un galu galā palīdz izvirzīt ilgtspēju investīciju 
lēmumu pieņemšanā.

Kritēriji saimniecisko darbību vidiskās ilgtspējas noteikšanai ir paredzēti ES klimata jomas 
deleģētajā aktā: I pielikumā ir izklāstīti kritēriji, kas raksturo būtisku devumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā un atbilstību principam “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH) attiecībā uz pārējo 
piecu vides mērķu sasniegšanu2. Elektroenerģijas, siltuma un aukstuma (tostarp koģenerācijas) 
ražošana no ģeotermālās enerģijas tiek uzskatīta par būtisku devumu mazināšanā (t. i., SEG 
emisiju mazināšanā), ja tās dzīves cikla emisijas ir mazākas par 100 g CO2e/kWh, kā liecina 
dzīves cikla novērtējums. Tai pašai iekārtai būtu arī jāatbilst DNSH kritērijiem, kas noteikti I 
pielikumā, piemēram, attiecībā uz piesārņojuma novēršanu un kontroli pielikumā ir noteikta 
prasība, ka augstas entalpijas ģeotermālās enerģijas sistēmu ekspluatācijai jābūt ieviestām 
atbilstīgām emisiju samazināšanas sistēmām, lai mazinātu emisiju līmeni un netraucētu 

1 Īstenošanas un deleģētie akti | Eiropas Komisija (europa.eu)
2 EUR-Lex - C(2021)2800 - LV - 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/LV/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2800
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
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Direktīvā 2004/107/EK1 un 2008/50/EK2 noteikto gaisa kvalitātes robežvērtību sasniegšanu.

ES Taksonomijas klimata deleģētā akta II pielikumā3 ir noteikts, ka, lai spēkstaciju klasificētu 
kā klimata pārmaiņu pielāgošanās darbību, tai jāatbilst konkrētiem būtiska devuma kritērijiem, 
vienlaikus nenodarot būtisku kaitējumu nevienam no pārējiem pieciem vides mērķiem. 
Ietekmes mazināšanas mērķi elektroenerģijas un siltuma/aukstuma ražošanā un koģenerācijā 
no ģeotermālās enerģijas definē kā mazāku nekā 270 g CO2e/kWh tiešo emisiju. 

Saskaņā ar pārstrādātās Atjaunojamo energoresursu direktīvas 46. apsvērumu, kurā teikts, ka 
Komisijai “jāveicina vienīgi tādas ģeotermālās enerģijas izplatīšanās, kurai ir maza ietekme uz 
vidi un kuras rezultātā — salīdzinājumā ar neatjaunojamiem energoresursiem — veidojas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums”, Komisija ir apņēmusies nodrošināt augsta līmeņa 
vides aizsardzību un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas ar ģeotermālās enerģijas un tās 
pielietojum izmantošanu. Eiropas zaļais kurss4 un klimata mērķrādītāja plāns5 pastiprina šīs 
saistības. Attiecīgi Eiropai līdz 2050. gadam jākļūst oglekļneitrālai un CO2 emisijas jāsamazina 
par 55 % jau 2030. gadā. Ģeotermālā enerģija ar nulles vai ļoti zemām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un augstiem vidiskajiem raksturlielumiem būs būtiska, lai sasniegtu mērķus, kas 
noteikti Eiropas zaļajā kursā un klimata mērķrādītāja plānā. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēju iesniegtie papildu dokumenti nepievieno 
būtiskus jaunus elementus attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju apgalvojumu, ka Itālija ir 
pārkāpusi Atjaunojamo energoresursu direktīvu (2009/28/ES un tās pārstrādāta redakcija 
2018/2001/ES) un daudzus ES vides jomas un Euratom tiesību aktus.

Komisija uzskata, ka lūgumrakstu iesniedzēju paustās bažas par tādu ģeotermālo projektu 
finansēšanu, kuri rada lielas siltumnīcefekta gāzu emisijas un cita veida ietekmi uz vidi, ir 
aplūkotas ES un valstu tiesību aktos vides jomā. ES finanšu programmās 2021.–2027. gadam 
ģeotermālā enerģija un siltumenerģija ir iekļauta atbalsttiesīgo, bieži vien prioritāro mērķa jomu 
sarakstā. Svarīgi, ka ES ilgtspējīga finansējuma pamatiniciatīvā — ES taksonomijā — ir atzīta 
ģeotermālās enerģijas loma gan klimata pārmaiņu mazināšanā, gan pielāgošanās procesā 
tehnoloģiski neitrālā veidā. Tā veicina dzīves cikla datu izmantošanu un lielā mērā balstās uz 
ES vides tiesību aktiem, definējot, kad netiek radīts būtisks kaitējums vidiskajiem mērķiem. 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/107/EK par arsēnu, kadmiju, 
dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā,OV L 23, 26.1.2005., 3.-
16.lpp., pieejama: 
EUR-Lex - 32004L0107 - LV - EUR-Lex (europa.eu)
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp., kas pieejama: 
EUR-Lex - 32008L0050 - LV - EUR-Lex (europa.eu)
3 EUR-Lex - C(2021)2800 - LV - EUR-Lex (europa.eu); resource.html (europa.eu)
4 Komisijas paziņojums “Eiropas zaļais kurss”, COM(2019)0640 final, 11.12.2019., kas 

pieejams: Eiropas zaļais kurss | Eiropas Komisija (europa.eu)
5 Eiropas Komisijas paziņojums par Eiropas 2030. gada klimata mērķu pastiprināšanu, kas 

pieejams: 2030. gada klimata mērķrādītāja plāns | Klimatrīcība (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32004L0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2800
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_lv
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_lv

