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Betreft: Verzoekschrift nr. 0829/2017, ingediend door S. P. (Italiaanse nationaliteit), 
namens de vereniging “MeetUp Arcidosso 5 Stelle”, tegen geothermische 
energieproductie op de Monte Amiata

Verzoekschrift nr. 0845/2017, ingediend door R. C. (Italiaanse nationaliteit), 
namens de Italiaanse cultuur- en sportvereniging “Comitato provinciale 
Viterbo”, gesteund door 70 medeondertekenaars, over de herziening van 
Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen

Verzoekschrift nr. 1185/2017, ingediend door Lapo Rossi (Italiaanse 
nationaliteit), namens de milieucommissies van Monte Amiata, gesteund door 
zeven medeondertekenaars, tegen de verontreinigende emissies van 
geothermische centrales op Monte (Mount) Amiata.

Verzoekschrift nr. 1212/2017, ingediend door Cinzia Mammolotti (Italiaanse 
nationaliteit), namens “Comitato salvaguardia ambiente del M. Amiata” 
(Comité milieubescherming Monte Amiata), tegen de hernieuwbaarheid van 
de geothermische centrales op de Monte Amiata

1. Samenvatting van verzoekschrift nr. 0829/2017

Indiener is gekant tegen de productie van geothermische energie op de Monte Amiata, in het 
zuiden van Toscane. Indiener beschrijft in detail de kenmerken van de bestaande 
geothermische centrales met hoge enthalpie en van de gebieden van communautair belang en 
de beschermde soorten die hierdoor worden bedreigd. Indiener verstrekt tevens informatie 
over giftige stoffen in de atmosfeer en andere gegevens met betrekking tot de milieusituatie in 
het gebied en de negatieve gevolgen daarvan voor de volksgezondheid, alsook gedetailleerde 
argumenten die moeten aantonen dat Italië inbreuken pleegt op verschillende bepalingen van 
de EU-wetgeving. De verontreinigende emissies van geothermische centrales vallen niet 
onder de bepalingen van de richtlijn inzake industriële emissies (2010/75/EU), ook al zijn zij 
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onverenigbaar met het voorzorgsbeginsel (artikel 191 VWEU), onder meer wat betreft de 
onmogelijkheid om de totale hoeveelheid radioactiviteit te meten. Indiener is van mening dat 
deze centrales niet zouden mogen worden beschouwd als hernieuwbare energiebronnen en 
dus ook geen EU-financiering uit hoofde van Richtlijn 2009/28/EG zouden mogen ontvangen. 
Indiener verwijst ook naar Richtlijn 2013/59/Euratom van 5 december 2013 tot vaststelling 
van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling 
aan ioniserende straling (die door Italië nog niet in nationaal recht is omgezet). 
Geothermische centrales leiden ook tot verontreiniging en verarming van de waterhoudende 
grondlagen (onder andere door het vrijkomen van arseen). Een wetenschappelijke studie 
uit 2015 bevestigt het verband tussen waterhoudende grondlagen en geothermische 
afzettingen. De centrales voldoen derhalve ook niet aan de bepalingen van de kaderrichtlijn 
water 2000/60/EG. Voorts dragen de centrales bij tot seismische activiteit, zoals blijkt uit 
statistieken over de laatste 10 jaar die zijn verstrekt door de dienst ISIDE met betrekking tot 
de aanwezigheid van metaalertsen in de heuvels, alsook het verslag van de ISPRA-werkgroep 
van 2014. Om al deze redenen dringt indiener aan op de volledige stopzetting van de huidige 
geothermische operaties en een verbod op nieuwe exploitaties in afwachting van een 
Europese regelgeving inzake geothermische centrales (met vaststelling van emissies en strikte 
normen ter bescherming van het milieu en de volksgezondheid, en verplichte beoordeling van 
de seismische effecten). Indiener verzoekt de Commissie tevens een einde te maken aan de 
tegenstrijdigheid dat geothermische centrales worden gefinancierd op grond van hun 
kwalificatie als hernieuwbare energiebron, terwijl zij een bron van broeikasgassen zijn. Ten 
slotte vraagt indiener dat een inbreukprocedure zou worden ingeleid tegen Italië wegens niet-
naleving van de richtlijnen inzake water en de bescherming tegen straling.

Samenvatting van verzoekschrift nr. 0845/2017

Indiener, die voorzitter is van de vereniging, geeft een gedetailleerde uiteenzetting waaruit 
moet blijken dat de huidige wetgeving ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen geen rekening houdt met de voorwaarde van duurzaamheid en dat, 
indien deze voorwaarde zou worden gesteld, geothermische energie niet voor financiering in 
aanmerking zou komen. In het verzoekschrift komen talrijke onderwerpen aan bod en het 
bevat verschillende verwijzingen naar EU-wetgeving, onder meer de vogelrichtlijn 
(79/409/EEG), de habitatrichtlijn (92/43/EEG) en de kaderrichtlijn mariene strategie 
(2008/56/EG). Als een van de duidelijkste tekortkomingen in de wetgeving vermeldt indiener 
de bepalingen van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging, waarin geothermische centrales niet zijn opgenomen in de lijst van 
industriële activiteiten waarvoor een vergunning noodzakelijk is. Indiener formuleert het 
verzoekschrift in de vorm van zes vereisten, gestaafd met een uitgebreide documentatie: 
1. Invoering van een absolute limiet voor de diepte van nieuwe geothermische boringen op 
het land (niet dieper dan 200 meter in de ondergrond). Indiener wijst op een aantal typische 
gevallen van door de mens veroorzaakte seismische activiteit die in Europa heeft 
plaatsgevonden als gevolg van de hydrofracturering van rotsen in de ondergrond. 2. Een 
definitief verbod op centrales voor geothermische splitsing en snelle omschakeling van de 
bestaande centrales. Volgens de bijgevoegde gegevens worden voortdurend giftige en 
verontreinigende stoffen aan de oppervlakte gebracht, met schadelijke gevolgen (zie de 
EDRA-studie van 2006 over de verontreiniging van bronnen en stromen met arseen ingevolge 
de geothermische exploitatie van de Monte Amiata). 3. Verplichting om een minimumafstand 
van ten minste 35 km te respecteren tussen geothermische boorgaten en woongebieden, zelfs 
indien deze afgelegen zijn. 4. Verplichting om de capaciteit van de centrales te beperken tot 
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maximaal 1 MW.  5. Verplichting om het debiet en de druk te beperken, alsook oplegging van 
een maximumdifferentiaal tussen de input- en outputtemperatuur van de geothermische 
vloeistof. Een beperking van deze drie parameters zou de magnitude van door de mens 
veroorzaakte aardbevingen en de daaruit voortvloeiende schade aan gebouwen verminderen. 
Het is tevens wenselijk om een Europese databank op te zetten over door de mens 
veroorzaakte seismische activiteit. 6. Op het gebied van hernieuwbare energie moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, 
en andere energiebronnen zoals geothermische energie, die niet duurzaam zijn en dus ook niet 
in aanmerking komen voor financiële steun uit hoofde van Richtlijn 2009/28/EG (in 2016 zou 
de Italiaanse geothermische industrie 216 miljoen EUR steun hebben ontvangen). In het licht 
van wat voorafgaat, vraagt het verzoekschrift, niet alleen namens de bewoners van gebieden 
die in de buurt van de centrales gelegen zijn, maar ook namens de belastingbetalers die de 
kosten van deze steun dragen, dat de EU-instellingen kiezen voor een geheel andere aanpak 
van geothermische energie, met als eerste stap boorprojecten aan een milieueffectbeoordeling 
te onderwerpen.

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1185/2017

Indieners roepen de commissies die bevoegd zijn voor het energiebeleid en de vermindering 
van de klimaatveranderende emissies op om grenswaarden vast te stellen voor de 
kooldioxide-uitstoot (CO2) die in de atmosfeer terechtkomt door de koeltorens van de 
geothermische ENEL-energiecentrales (met name de “flash”-installaties van Monte Amiata 
die kokend water diep onder de grond in stoom veranderen met behulp van turbines).  De 
uitstoot van deze centrales is blijkbaar twee keer zo hoog als die van vergelijkbare centrales 
op fossiele brandstoffen. Ze eisen met name regulering op EU-niveau wat betreft de 
exploitatie van geothermische hulpbronnen en van de bestaande installaties die er gebruik van 
maken (34 in Italië, geconcentreerd in twee kleine gebieden in Toscane). Indieners 
benadrukken dat er dringend behoefte is aan EU-regelgeving voordat deze energiesector 
verder wordt uitgebreid wat betreft het aantal betrokken fabrieken en geografische gebieden 
in Italië. Momenteel (gegevens van het Ministerie van Economische Ontwikkeling – MISE) 
worden blijkbaar negen mijnen met geothermische vloeistof geëxploiteerd, naast andere reeds 
verleende concessies, opgestarte MER-procedures en talrijke exploratievergunningen voor 
geothermische vloeistoffen. In de overweging dat dit onverenigbaar is met de 
milieugerelateerde artikelen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(artikel 37) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikelen 191-193), 
verzoeken de indieners de EU-instellingen onder meer om de betrokken elektriciteitscentrales 
uit te sluiten van de lijst met hernieuwbare energiebronnen, om grenswaarden vast te stellen 
voor alle verontreinigende stoffen die ze uitstoten en die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, 
na de samenstelling ervan te hebben bepaald, om van tevoren de natuurlijke emissies uit de 
bodem te meten op de geselecteerde locaties en om regels vast te stellen betreffende 
aardbevingsbestendigheid bij het boren, winnen en herinjecteren van geothermische 
vloeistoffen.

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1212/2017

Indienster pleit ervoor om de winning van geothermische energie op de Monte Amiata niet 
aan te moedigen door de renovatie van de reeds bestaande installaties in het gebied, die 
gebruikmaken van geothermische vloeistoffen, en zeker niet door dit soort energiewinning als 
“groen” te certificeren, alsof het om duurzame energiebronnen zou gaan, terwijl de installaties 
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door hun emissies eigenlijk meer bijdragen aan de klimaatverandering dan een met fossiele 
brandstoffen gestookte centrale. Ze dringt er daarom op aan bovengenoemde centrales geen 
vergunning te verlenen om te renoveren.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschriften nrs. 0829/2017 en 0845/2017 werden op 6 december 2017 ontvankelijk 
verklaard.
Verzoekschrift nr. 1185/2017 werd ontvankelijk verklaard op 20 maart 2018. 
Verzoekschrift nr. 1212/2017 werd ontvankelijk verklaard op 4 april 2018.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2018

In de richtlijn hernieuwbare energie (RED)1 wordt geothermische energie gedefinieerd als een 
van de hernieuwbare energiebronnen. Milieueffecten van projecten voor hernieuwbare 
energie worden aangepakt via de milieuwetgeving, zoals de milieueffectbeoordelingsrichtlijn 
(85/337/EEG). Voorts bevat de richtlijn hernieuwbare energie specifieke 
duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen, teneinde zowel de effecten van onbedoelde 
rechtstreekse veranderingen in het landgebruik als gevolg van de productie van de grondstof 
te voorkomen, als de besparingen op broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus in 
vergelijking met fossiele brandstoffen te maximaliseren. In het voorstel van 2016 voor een 
herziene RED2 voor de periode na 2020 zijn deze criteria versterkt en uitgebreid tot alle 
toepassingen van bio-energie. 

Er zij op gewezen dat het vaak moeilijk is een onderscheid te maken tussen de door de mens 
veroorzaakte uitstoot van een geothermische installatie en de emissies die van nature 
voorkomen vanwege de natuurlijke geothermische activiteit van de locatie. Om de uitstoot 
van koolstofdioxide van geothermische energie gedurende de hele levenscyclus te 
kwantificeren, moet niet alleen de productie van elektriciteit in aanmerking worden genomen. 

Italië meldt een nulniveau van broeikasgasemissies uit geothermische verbranding. Dit lijkt in 
overeenstemming met de richtsnoeren 2006 van het Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) waarin staat dat er in deze fase geen methode voorhanden is om antropogene 
emissies te ramen die verband houden met het gebruik van geothermische energie. Wanneer 
echter deze emissies wel kunnen worden gemeten, moeten zij worden gerapporteerd, in 
overeenstemming met de voorschriften van de verordening betreffende het 
klimaatbewakingssysteem3.

Er zij op gewezen dat geothermische centrales aanzienlijk minder uitstoten dan steenkool- of 
aardgasgestookte elektriciteitscentrales. Geothermische installaties stoten ongeveer 5 % van 
de koolstofdioxide, 1 % van de zwaveldioxide, en minder dan 1 % van de stikstofoxiden uit 
die door kolengestookte centrales van gelijke grootte worden uitgestoten, en er zijn bepaalde 

1 Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, PB L 140 van 
5.6.2009.
2 COM(2016) 76 final.
3 Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een 
bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor 
overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering, en 
tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 13).
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soorten geothermische centrales met bijna-nulemissies1. Afhankelijk van de geologische 
kenmerken van een gebied, de efficiëntie van de concrete installatie en de gebruikte 
technologie ter voorkoming van de emissie van gassen ondergronds, kunnen de werkelijke 
emissies hoger liggen. De ontwikkeling van emissievrije installaties is een van de 
belangrijkste R&D-doelstellingen die door EU-onderzoeksprogramma’s worden gesteund, 
zoals het Europees strategisch plan voor energietechnologie, met betrekking tot de 
ontwikkeling van geothermische energie. In dit verband is de Commissie bezig met een 
onderzoek naar de emissies van geothermische centrales, dat zal voorzien in nog meer 
feitenmateriaal over de behoefte aan aanvullende maatregelen op EU-niveau. 

Op grond van de kaderrichtlijn water2 zijn de lidstaten verplicht verslechtering van de 
toestand van waterlichamen te voorkomen en een goede toestand te bereiken. Voorts schrijft 
de grondwaterrichtlijn (GWR)3 voor dat de lidstaten drempelwaarden voor verontreinigende 
stoffen vaststellen, met inbegrip van arseen, om grondwaterlichamen te beschermen. De 
lidstaten moeten bovendien met trendbeoordelingen controleren dat pluimen van 
verontreinigde locaties zich niet verder uitbreiden en de chemische toestand niet verslechtert. 
De kaderrichtlijn water wijst tevens op de noodzaak van verdere analyse van de kenmerken 
van grondwaterlichamen die als gevaar lopend moeten worden aangemerkt. Deze analyse van 
kenmerken moet relevante informatie omvatten over de effecten van menselijke activiteiten, 
die wordt opgenomen in de stroomgebiedbeheersplannen (SGBP’s), die elke zes jaar worden 
bijgewerkt. 

Er zij op gewezen dat de lidstaten volledig verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging 
van de EU-wetgeving en dat derhalve de Italiaanse autoriteiten de bevoegdheid hebben om te 
beslissen welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de 
kaderrichtlijn water en de grondwaterrichtlijn, en deze ten uitvoer moeten leggen.

De Commissie voert een algemene evaluatie uit van de door de Italiaanse autoriteiten 
verstrekte informatie over de geactualiseerde stroomgebiedbeheersplannen in het kader van de 
kaderrichtlijn water, met inbegrip van de Noordelijke Apennijnen. De Commissie zal eind 
2018 een verslag publiceren over de algemene tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water, 
dat gericht is op de systemische problemen met betrekking tot SGBP’s. De Commissie zal 
dan beter in staat zijn om te beoordelen of de door de Italiaanse autoriteiten voorgenomen 
maatregelen in het algemeen toereikend zijn om milieudoelstellingen van Europese richtlijnen 
te verwezenlijken en om te beslissen over de meest geschikte manieren om de naleving te 
waarborgen.

De productie van geothermische energie wordt ook vanuit het oogpunt van 
stralingsbescherming in aanmerking genomen. Richtlijn 2013/59/Euratom4 van de Raad (de 
meest recente “richtlijn inzake basisveiligheidsnormen”) richt zich onder meer op coherente 

1 GEOELEC-project "Intelligente energie - Europa" 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec.
2 PB L 327 van 22.12.2000.
3 Richtlijn 2006/118/EG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang 
van de toestand (PB L 372 van 27.12.2006, blz. 19).
4 Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de 
bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking 
van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom (PB 
L 13 van 17.1.2014, blz. 1).

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
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wijze op alle menselijke activiteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aanwezig zijn en 
vermeldt in bijlage VI geothermische energieproductie uitdrukkelijk als een van de industriële 
sectoren die moeten worden onderworpen aan officiële controle. De richtlijn bevat een 
alomvattend wettelijk kader voor de officiële controle van deze activiteiten en bepalingen met 
het oog op de bescherming van de werknemers en het publiek die aan deze stralingsbronnen 
blootgesteld worden. De productie van geothermische energie in Monte Amiata, Italië, valt 
binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn.

Italië moet net als de andere EU-lidstaten de voorschriften van de richtlijn in nationale 
wetgeving omzetten – de uiterste termijn verstreek op 6 februari 2018. De Italiaanse 
autoriteiten hebben de Commissie nog niet in kennis gesteld van hun omzettingsmaatregelen. 
De Commissie zal nauwlettend toezien op de omzetting van de richtlijn inzake 
basisveiligheidsnormen en zal in geval van niet-omzetting of niet-naleving van de 
voorschriften van de richtlijn, passende maatregelen nemen, waaronder eventueel het inleiden 
van een inbreukprocedure.

Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies is van toepassing op activiteiten die zijn 
opgenomen in bijlage I ervan, met inbegrip van energie-industrieën zoals het stoken van 
brandstoffen, raffinage, productie van cokes en het vergassen of vloeibaar maken. 
Geothermische energieproductie is evenwel niet opgenomen in bijlage I. De belangrijkste 
doelstelling van Richtlijn 2010/75/EU is het voorkomen van verontreinigende emissies in 
lucht, water en bodem. In artikel 9, lid 1, wordt voorts bepaald dat de vergunning van een 
RIE-installatie geen emissiegrenswaarde voor directe emissies van broeikasgassen omvat, 
tenzij zulks noodzakelijk is om te verzekeren dat er geen significante plaatselijke 
verontreiniging wordt veroorzaakt. 

Conclusie

De milieueffecten die kunnen worden verbonden aan de productie van geothermische energie 
worden aangepakt via de EU-milieuwetgeving, zoals de milieueffectbeoordelingsrichtlijn. De 
Commissie houdt nauwlettend toezicht op de uitvoering van die EU-wetgeving door de 
Italiaanse autoriteiten en zal, indien nodig, passende maatregelen nemen. De Commissie is 
van mening dat het in dit stadium niet passend is om regels te stellen voor de 
broeikasgasemissies van geothermische centrales in de herziene EU-richtlijn hernieuwbare 
energie.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 mei 2019

Verzoekschriften nrs. 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 en 1212/2017

De Commissie merkt op dat de ingediende aanvullende documenten geen fundamentele 
nieuwe elementen bevatten met betrekking tot de bewering van indieners dat een breed scala 
aan Europese milieu- en Euratom-wetgeving door Italië geschonden wordt. 

Met betrekking tot het verzoek van indieners om de richtlijn hernieuwbare energie1 te herzien 
om daarin ook voor geothermische energie duurzaamheidscriteria en criteria inzake 

1 Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG (voor de EER relevante tekst), PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16.



CM\1185605NL.docx 7/8 PE620.772v04-00

NL

broeikasgasemissies op te nemen als voor biobrandstoffen, merkt de Commissie het volgende 
op:

Het Europees Parlement en de Raad hebben onlangs de herschikte richtlijn hernieuwbare 
energie1 aangenomen (hierna: de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie), die de juridische 
status van geothermische energie als hernieuwbare energiebron niet significant heeft 
gewijzigd. De herschikte richtlijn hernieuwbare energie is op 21 december 2018 gepubliceerd 
in het Publicatieblad van de Europese Unie en op 24 december 2018 in werking getreden. 

In de herschikte richtlijn hernieuwbare energie is geothermische energie opgenomen als 
hernieuwbare energiebron (zie de punten 1) en 3) van artikel 2), zonder rekening te houden 
met andere overwegingen op basis van broeikasgasemissies of andere milieueffecten. Alle 
milieueffecten van de ontwikkeling van projecten op het gebied van geothermische energie 
blijven het voorwerp van een individuele beoordeling door de lidstaten met betrekking tot de 
naleving van het EU-recht, onder meer in het kader van de EU-wetgeving inzake 
milieueffectbeoordeling. 

De herschikte richtlijn hernieuwbare energie bevat echter een nieuwe overweging 46 die luidt: 
“Geothermische energie is een belangrijke lokale hernieuwbare energiebron die gewoonlijk 
minder uitstoot produceert dan fossiele brandstoffen, en bepaalde typen geothermische 
centrales produceren haast helemaal geen uitstoot. Afhankelijk van de geologische 
kenmerken van een gebied kan de productie van geothermische energie echter broeikasgassen 
en andere stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu vrijmaken uit 
ondergrondse vloeistoffen en andere ondergrondse geologische formaties. De Commissie 
dient derhalve enkel de inzet van geothermische energie met gering milieueffect te 
bevorderen, wat leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met niet-
hernieuwbare bronnen”. 

In het licht van deze overweging voert de Commissie momenteel een studie uit over de 
emissies van geothermische centrales en toepassingen om een duidelijk en volledig overzicht 
te verkrijgen van de emissies van alle toepassingen van geothermische energie gedurende de 
hele levenscyclus ervan, zowel voor elektriciteitsproductie als voor verwarming en koeling. 

Niettegenstaande deze studie en het feit dat niet vooruit mag worden gelopen op de resultaten 
ervan, neemt de Commissie kennis van de aanhoudende klachten die in de verzoekschriften in 
kwestie zijn geformuleerd. De Commissie merkt ook op dat deze verzoekschriften blijkbaar 
voornamelijk betrekking hebben op specifieke regio’s in Italië en dat er een aantal studies, 
verklaringen en gegevens in worden vermeld die ruimere verificaties en een gedegen 
evaluatie vereisen. In het licht van overweging 46 streeft de Commissie naar meer inzicht in 
de omstandigheden die aanleiding geven tot de verzoekschriften op lokaal niveau en wil zij 
nagaan of de verzoekschriften lokaal, nationaal of Europees relevant zijn voor het EU-recht 
inzake de inzet van geothermische energie. Om meer inzicht te krijgen moet de Commissie 
informatie vergaren over de gegrondheid van de verzoekschriften, onder meer bij de bevoegde 
nationale autoriteiten. 

Conclusie

1 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (voor de EER relevante tekst), PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82.
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De Commissie voert een studie uit over de emissies van geothermische centrales en 
toepassingen en zal met de resultaten hiervan rekening houden in haar beoordeling van de 
vraag of waarborgen vereist zijn om te garanderen dat de Commissie enkel de inzet bevordert 
van geothermische energie met een gering milieueffect die leidt tot minder uitstoot van 
broeikasgassen in vergelijking met niet-hernieuwbare bronnen. 

Onder verwijzing naar dezelfde overweging is de Commissie voornemens de Italiaanse 
autoriteiten om informatie te verzoeken met het oog op een beoordeling van de verdiensten 
van de in de verzoekschriften geformuleerde suggesties en van het gegronde karakter van de 
bezorgdheid over de inzet van geothermische energie op lokaal, nationaal en EU-niveau.


