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Przedmiot: Petycja nr 0829/2017, którą złożył S.P. (Włochy), w imieniu „meetup 
arcidosso5stelle”, przeciwko produkcji energii geotermalnej na wulkanie 
Amiata

Petycja nr 0845/2017, którą złożył R.C. (Włochy), w imieniu Włoskiego 
Stowarzyszenia Sportu i Kultury, komisja prowincji Viterbo, z 70 
podpisami, w sprawie przeglądu dyrektywy 2009/28/WE w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Petycja nr 1185/2017, którą złożył Lapo Rossi (Włochy), w imieniu 
komitetów działających w dziedzinie środowiska w Monte Amiata, z 
siedmioma podpisami, w sprawie sprzeciwu wobec szkodliwych emisji z 
elektrowni geotermalnych zlokalizowanych w regionie Monte Amiata

Petycja nr 1212/2017, którą złożyła Cinzia Mammolotti (Włochy), w 
imieniu Comitato salvaguardia ambiente del M. Amiata (Komitet 
Ochrony Środowiska w Regionie Monte Amiata), w sprawie sprzeciwu 
wobec modernizacji elektrowni geotermalnych w regionie Monte Amiata

1. Streszczenie petycji nr 0829/2017

Składający petycję sprzeciwia się produkcji energii geotermalnej na wulkanie Amiata na 
południu Toskanii. Podaje szczegółową charakterystykę istniejących elektrowni 
geotermalnych o wysokiej entalpii oraz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty i 
gatunków chronionych, które są zagrożone. Składający petycję podaje również dane 
dotyczące toksyczności substancji w atmosferze i inne informacje dotyczące stanu środowiska 
na przedmiotowym obszarze, a także negatywnych skutków w zakresie zdrowia publicznego. 
Ponadto szczegółowo argumentuje, w jaki sposób Włochy naruszają liczne przepisy prawa 
UE. Niemniej jednak emisje zanieczyszczeń z elektrowni geotermalnych nie są objęte 
zakresem dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (2010/75/UE), mimo że nie są one 
zgodne z zasadą ostrożności (art. 191 TFUE), między innymi z uwagi na brak pomiaru 
ogólnej promieniotwórczości. Składający petycję jest zdania, że elektrownie nie powinny być 
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zaliczane do źródeł energii odnawialnej ani nie powinny otrzymywać z tego tytułu środków 
finansowych z UE na mocy dyrektywy 2009/28/WE. Składający petycję powołuje się też na 
dyrektywę 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy 
bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie 
promieniowania jonizującego (której Włochy jeszcze nie wdrożyły). Co więcej, elektrownie 
geotermalne zanieczyszczają warstwy wodonośne i powodują ich zubożenie (między innymi 
poprzez uwalnianie arsenu), a badanie naukowe z 2015 r. potwierdza związek między 
warstwami wodonośnymi a złożami geotermalnymi. Wynika z tego, że działalność elektrowni 
jest niezgodna także z ramową dyrektywą wodną (2000/60/WE). Wreszcie, co nie mniej 
ważne, z danych statystycznych za ostatnie 10 lat pochodzących z bazy danych ISIDE i 
dotyczących wzgórz zawierających rudy metali oraz ze sprawozdania grupy roboczej ISPRA 
(2014 r.) wynika, że elektrownie te wywołują aktywność sejsmiczną. Z uwagi na wszystkie 
wymienione wyżej czynniki składający petycję wzywa do wprowadzenia całkowitego 
moratorium w odniesieniu do trwających operacji geotermalnych oraz zakazu podejmowania 
eksploatacji w oczekiwaniu na nowe przepisy UE dotyczące elektrowni geotermalnych (w 
zakresie określenia i nałożenia rygorystycznych limitów emisji w celu ochrony środowiska 
naturalnego i zdrowia, jak również wymogu oceny skutków sejsmicznych). Składający 
petycję apeluje ponadto do Komisji o wyeliminowanie niespójności, w wyniku których 
elektrownie geotermalne są finansowane na podstawie tego, że stanowią źródło energii 
odnawialnej, pomimo że są źródłem gazów cieplarnianych. Na koniec składający petycję 
wzywa do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Włochom za naruszenie dyrektywy wodnej i dyrektywy w 
sprawie ochrony przed promieniowaniem.

Streszczenie petycji nr 0845/2017

Składający petycję, który jest przewodniczącym stowarzyszenia, szczegółowo wyjaśnia, że w 
swojej obecnej formie prawo europejskie dotyczące promowania energii ze źródeł 
odnawialnych nie uwzględnia kryterium zrównoważonego rozwoju oraz że gdyby kryterium 
to zostało wzięte pod uwagę, energia geotermalna nie mogłaby być finansowana. W petycji 
poruszono liczne tematy i zawarto szereg odwołań do prawodawstwa UE, w szczególności do 
dyrektywy ptasiej (79/409/EWG), dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG), ramowej dyrektywy 
w sprawie środowiska morskiego (2008/56/WE) i innych. Spośród najbardziej oczywistych 
luk w przepisach składający petycję przytacza te występujące w dyrektywie 2008/1/WE 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, ponieważ w 
rodzajach działalności przemysłowej, w przypadku których wymagane jest pozwolenie, nie 
uwzględniono elektrowni geotermalnych. Składający petycję przedstawia ją w formie sześciu 
wniosków popartych obszerną dokumentacją. 1. Wprowadzenie bezwzględnego ograniczenia 
w odniesieniu do głębokości nowych wierceń geotermalnych na lądzie (które nie powinny 
przekraczać 200 m w głąb podglebia). Składający petycję powołuje się na niektóre 
charakterystyczne przypadki aktywności sejsmicznej wywołanej przez działalność człowieka, 
które miały miejsce w Europie, z powodu szczelinowania hydraulicznego skał w podglebiu. 
2. Definitywne moratorium na wszystkie elektrownie wykorzystujące technologię pary 
impulsowej i szybkie przekształcenie tych elektrowni, które już istnieją. Przywołane dane 
wskazują, że na powierzchnię stale wydostają się substancje toksyczne i zanieczyszczenia 
wywierające szkodliwe skutki (zob. badanie EDRA z 2006 r. w sprawie przedostawania się 
arsenu do odwiertów i strumieni z powodu eksploatacji geotermalnej wulkanu Amiata). 3. 
Obowiązek utrzymania minimalnej odległości wynoszącej co najmniej 35 km między 
odwiertami geotermalnymi a ośrodkami mieszkalnymi, nawet jeśli są one izolowane. 4. 
Wymóg ograniczenia mocy elektrowni do maksymalnie 1 MW.  5. Wymóg ograniczenia 
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przepływu i ciśnienia, a także maksymalnej różnicy temperatury między wodą geotermalną 
wchodzącą i wychodzącą. Ograniczenie wszystkich trzech parametrów doprowadziłoby do 
zmniejszenia skali trzęsień ziemi wywołanych przez działalność człowieka i wynikających z 
nich zniszczeń budynków. Pożądane byłoby również utworzenie europejskiej bazy danych 
poświęconej aktywności sejsmicznej wywołanej przez działalność człowieka. 6. W dziedzinie 
energii ze źródeł odnawialnych należy dokonać rozróżnienia między zrównoważonymi 
źródłami energii, takimi jak panele fotowoltaiczne i energia wiatrowa, oraz innymi źródłami, 
takimi jak energia geotermalna, które nie są zrównoważone, a zatem nie kwalifikują się do 
otrzymywania zachęt finansowych na mocy dyrektywy 2009/28/WE (w 2016 r. włoski sektor 
geotermalny otrzymał prawdopodobnie środki o wartości 216 mln EUR). W tym kontekście 
komisja sygnatariuszy, działająca w imieniu nie tylko mieszkańców obszarów sąsiadujących z 
elektrowniami, lecz również podatników, którzy ponoszą koszty owych zachęt finansowych, 
wzywa instytucje UE do przyjęcia całkowicie odmiennego podejścia do energii geotermalnej, 
począwszy od poddawania projektów związanych z wierceniami ocenom oddziaływania na 
środowisko.

Streszczenie petycji nr 1185/2017

Osoby składające petycję wzywają komisje odpowiedzialne za politykę energetyczną i 
ograniczenie emisji wpływających na zmianę klimatu do ustanowienia wielkości granicznych 
dla emisji dwutlenku węgla (CO2) uwalnianych do atmosfery z kolumn chłodniczych 
elektrowni geotermalnych ENEL (szczególnie z elektrowni z bezpośrednim odparowywaniem 
płynu w Monte Amiata, które przy pomocy turbin przekształcają wrzącą głęboko pod ziemią 
wodę w parę).  Emisje z tych elektrowni są dwa razy większe niż z analogicznych elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi. W szczególności składający petycję domagają się 
uregulowania, na szczeblu Unii, eksploatacji zasobów geotermalnych i istniejących 
elektrowni, które są nimi zasilane (34 we Włoszech, skoncentrowane na dwóch małych 
obszarach w Toskanii). Osoby składające petycję podkreślają palącą potrzebę interwencji 
regulacyjnej ze strony UE, zanim ów sektor energii rozrośnie się jeszcze bardziej pod 
względem liczby elektrowni i objęcia kolejnych obszarów geograficznych we Włoszech. 
Obecnie (dane pochodzą z Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego – MISE) płyn geotermalny 
pozyskuje się w dziewięciu lokalizacjach, ponadto przyznano już kolejne koncesje, wszczęto 
procedury OOŚ, a także wydano liczne pozwolenia na wydobycie płynów geotermalnych. 
Jest to niezgodne z artykułami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dotyczącymi 
środowiska (art. 37) oraz Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 191–193), 
dlatego też osoby składające petycję wzywają instytucje UE do, między innymi, wykreślenia 
wspomnianych elektrowni z listy odnawialnych źródeł energii, ustalenia składu emisji 
wszystkich emitowanych przez nie zanieczyszczeń, które stanowią zagrożenie dla ludzi i 
środowiska, oraz ustanowienia dla nich wielkości granicznych, zmierzenia naturalnych emisji 
pochodzących z gleby na wybranych obszarach oraz wprowadzenia przepisów dotyczących 
odporności na trzęsienia ziemi w przypadku wierceń, wydobycia i ponownego zatłaczania 
płynów geotermalnych do złoża.

Streszczenie petycji nr 1212/2017

Składająca petycję apeluje o zaprzestanie wspierania górnictwa geotermalnego poprzez 
modernizację elektrowni, które już istnieją w tym regionie i które wykorzystują płyny 
geotermalne, a tym bardziej o zaprzestanie certyfikowania ich jako ekologiczne, jak gdyby 
produkowały one zrównoważoną energię, gdy tymczasem emitują one więcej zanieczyszczeń 
przyczyniających się do zmiany klimatu niż elektrownie korzystające z paliw kopalnych. 
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Wzywa ona zatem do odmowy wydania wyżej wspomnianym elektrowniom zezwoleń na 
modernizację.

2. Dopuszczalność

Petycje nr 0829/2017 i nr 0845/2017 zostały uznane za dopuszczalne dnia 6 grudnia 2017 r.
Petycja nr 1185/2017 została uznana za dopuszczalną dnia 20 marca 2018 r. 
Petycja nr 1212/2017 została uznana za dopuszczalną dnia 4 kwietnia 2018 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu – dawny art. 
216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 marca 2018 r.

Na mocy dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych1 energię geotermalną 
określono jako jedno z odnawialnych źródeł energii. Oddziaływanie projektów dotyczących 
energii ze źródeł odnawialnych na środowisko zostało uwzględnione w ustawodawstwie 
dotyczącym ochrony środowiska, takim jak dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko (85/337/EWG). Ponadto dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych 
zawiera szczegółowe kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw zarówno w celu 
uniknięcia niezamierzonych, bezpośrednich skutków dla użytkowania gruntów wynikających 
z produkcji surowca, jak i możliwie największego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w ciągu całego cyklu życia w stosunku do paliw kopalnych. Kryteria te zostały wzmocnione i 
rozszerzone w projekcie z 2016 r. dotyczącym przeglądu dyrektywy w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych2 na okres po 2020 r., aby objąć nimi wszystkie zastosowania bioenergii. 

Należy zauważyć, że często trudno jest dokonać rozróżnienia między emisjami 
powodowanymi przez człowieka z powodu eksploatacji elektrowni geotermalnych a 
emisjami, do których dochodzi w sposób naturalny ze względu na naturalną aktywność 
geotermalną danego obszaru. W celu ilościowego określenia emisji dwutlenku węgla z energii 
geotermalnej w całym cyklu życia nie należy brać pod uwagę jedynie produkcji energii 
elektrycznej. 

Włochy deklarują zerową emisję gazów cieplarnianych ze spalania geotermalnego. Wydaje 
się to zgodne z wytycznymi opracowanymi w 2006 r. przez Międzyrządowy Zespół ds. 
Zmian Klimatu (IPCC), które stanowią, że w chwili obecnej nie są dostępne metody 
pozwalające na dokonanie oceny emisji antropogenicznych związanych z wykorzystaniem 
energii geotermalnej. Jednak jeżeli emisje te można mierzyć, powinny być one deklarowane 
zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie mechanizmu monitorowania klimatu3.

Należy zauważyć, że współczynniki emisji związane z elektrowniami geotermalnymi są 
znacznie niższe niż emisje z elektrowni węglowych lub zasilanych gazem ziemnym. 
Elektrownie geotermalne emitują ok. 5% dwutlenku węgla, 1% dwutlenku siarki i mniej niż 
1% podtlenku azotu emitowanych przez tej samej wielkości elektrownie węglowe, a niektóre 

1 Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 140 z 
5.6.2009.
2 COM/2016/076
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych 
informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję 
nr 280/2004/WE, Dz.U. L 165 z 16.6.2013.
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rodzaje elektrowni geotermalnych wytwarzają emisje równe niemal zeru1. W zależności od 
charakterystyki geologicznej obszaru oraz wydajności elektrowni i technologii zastosowanej 
w celu uniknięcia emisji gazów pod ziemią rzeczywiste emisje mogą być wyższe. W związku 
z tym udoskonalanie elektrowni bezemisyjnych jest jednym z kluczowych celów w zakresie 
badań i rozwoju wspieranych w ramach unijnych programów badawczych, takich jak 
strategiczny plan UE na rzecz technologii energetycznych, w związku z rozwijaniem sektora 
energii geotermalnej. W tym kontekście Komisja prowadzi badanie dotyczące emisji z 
elektrowni geotermalnych, które dostarczy dalszej bazy dowodowej w zakresie konieczności 
podjęcia dodatkowych działań na szczeblu UE. 

Ramowa dyrektywa wodna2 wymaga od państw członkowskich, by unikały pogarszania się 
stanu zbiorników wodnych oraz by osiągnęły ich dobry stan. Ponadto dyrektywa w sprawie 
ochrony wód podziemnych3 zobowiązuje państwa członkowskie do ustalenia wielkości 
progowych dla różnych substancji zanieczyszczających, w tym dla arsenu, w celu ochrony 
wód podziemnych. Poza tym państwa członkowskie mają obowiązek przeprowadzać oceny 
trendów, w ramach których sprawdzają, czy plamy zanieczyszczeń pochodzących ze 
skażonych miejsc nie rozszerzają się ani nie powodują pogorszenia stanu chemicznego. 
Ramowa dyrektywa wodna odnosi się również do potrzeby dalszej charakterystyki tych 
zbiorników wód podziemnych, które zidentyfikowano jako zagrożone. Charakterystyka taka 
powinna zawierać istotne informacje na temat wpływu działalności człowieka, które należy 
przekazywać w ramach aktualizowanych co sześć lat planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu. 

Należy zauważyć, że państwa członkowskie są w pełni odpowiedzialne za wdrażanie 
ustawodawstwa unijnego oraz że to władze włoskie posiadają uprawnienia do podejmowania 
decyzji o tym, jakie środki są konieczne do spełnienia obowiązków określonych w ramowej 
dyrektywie wodnej i w dyrektywie w sprawie ochrony wód podziemnych oraz do ich 
wdrożenia.

Komisja prowadzi obecnie ogólną ocenę informacji przekazanych przez władze włoskie w 
sprawie zaktualizowanych planów gospodarowania wodami w dorzeczu na mocy ramowej 
dyrektywy wodnej, w tym informacji dotyczących wód w północnych Apeninach. Do końca 
2018 r. Komisja opublikuje sprawozdanie w sprawie ogólnego wdrażania ramowej dyrektywy 
wodnej, które skupi się na kwestiach systemowych w planach gospodarowania wodami w 
dorzeczu. Komisja będzie wówczas w stanie lepiej ocenić, czy środki przewidziane przez 
władze włoskie są ogólnie odpowiednie dla osiągnięcia celów środowiskowych w ramach 
dyrektyw UE, a także będzie mogła podjąć decyzję co do najbardziej odpowiednich 
rozwiązań w celu zapewnienia zgodności.

Produkcja energii geotermalnej jest także rozpatrywana z punktu widzenia ochrony przed 
promieniowaniem. W dyrektywie Rady 2013/59/Euratom4 (ostatnia „dyrektywa w sprawie 
podstawowych norm bezpieczeństwa”) uwzględniono – między innymi –w sposób spójny 

1 Projekt Intelligent Energy Europe GEOELEC 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
2 Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
3 Dyrektywa 2006/118/WE w sprawie ochrony wód podziemnych, Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19.
4 Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa 
w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz 
uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom 
(Dz.U. L 13 z 17.1.2014, s. 1–73).

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
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wszystkie rodzaje działalności człowieka, które wiążą się z obecnością naturalnych źródeł 
promieniowania oraz wyraźnie wymieniono (w załączniku VI) produkcję energii 
geotermalnej jako jeden z sektorów przemysłu, który należy uznać za podlegający kontroli 
regulacyjnej. Dyrektywa zapewnia kompleksowe ramy prawne dotyczące kontroli 
regulacyjnej tych działań oraz przepisy mające na celu ochronę pracowników i obywateli 
narażonych na działanie źródeł promieniowania. Produkcja energii geotermalnej w Monte 
Amiata (Włochy) wchodzi w zakres tej dyrektywy.

Włochy, podobnie jak pozostałe państwa członkowskie UE, muszą dokonać transpozycji do 
prawa krajowego wymogów zapisanych w tej dyrektywie (termin minął 6 lutego 2018 r.). 
Władze włoskie nie powiadomiły jeszcze Komisji o środkach transpozycji. Komisja będzie 
ściśle monitorować proces transpozycji dyrektywy w sprawie podstawowych norm 
bezpieczeństwa i podejmie odpowiednie kroki (obejmujące także możliwość wszczęcia 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego) w przypadku 
braku transpozycji lub braku zgodności z wymogami określonymi w dyrektywie.

Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych ma zastosowanie do rodzajów 
działalności wymienionych w załączniku I, w tym do działalności sektora energetycznego 
takiej jak spalanie paliw, rafinacja, produkcja koksu oraz działalność związana z gazyfikacją 
lub skraplaniem. W załączniku 1 nie wymieniono jednak produkcji energii geotermalnej. 
Głównym celem dyrektywy 2010/75/UE jest zapobieganie emisjom zanieczyszczeń do 
powietrza, wody i gleby. Art. 9 ust. 1 dyrektywy stanowi ponadto, że pozwolenie na instalację 
objętą dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych nie zawiera dopuszczalnej wielkości 
bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych, chyba że jest to niezbędne do zagwarantowania, 
że nie dojdzie do żadnego znaczącego zanieczyszczenia lokalnego. 

Podsumowanie

Skutki dla środowiska, jakie mogą wiązać się z produkcją energii geotermalnej, 
uwzględniono w ramach unijnego ustawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, w tym 
m.in. w dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Komisja uważnie 
monitoruje wdrażanie tego ustawodawstwa UE przez władze włoskie i podejmie odpowiednie 
działania, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Komisja uważa, że regulowanie na tym etapie emisji 
gazów cieplarnianych z elektrowni geotermalnych w ramach zmienionej dyrektywy w 
sprawie energii ze źródeł odnawialnych byłoby działaniem niewłaściwym.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 21 maja 2019 r.

dotycząca petycji 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 oraz 1212/2017

Komisja zauważa, że przedłożone dokumenty dodatkowe zasadniczo nie dodają nowych 
elementów do wniosku składających petycję dotyczącego rzekomego naruszenia przez 
Włochy szerokiego zakresu prawodawstwa UE/Euratom w dziedzinie ochrony środowiska. 

Jeśli chodzi o przedstawiony przez składających petycję wniosek dotyczący przeglądu 
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii1 w celu uwzględnienia kryteriów 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16–62.
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zrównoważonego rozwoju i emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do energii 
geotermalnej w taki sam sposób, jak uczyniono to w przypadku biopaliw, Komisja zauważa, 
co następuje:

Parlament Europejski i Rada przyjęły niedawno przekształconą dyrektywę w sprawie 
odnawialnych źródeł energii1 (zwaną dalej nową dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł 
energii), która nie zmieniła znacząco statusu prawnego energii geotermalnej jako 
odnawialnego źródła energii. Przekształcona dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł 
energii została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21 grudnia 2018 r. 
i weszła w życie 24 grudnia 2018 r. 

Przekształcona dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii zalicza energię 
geotermalną do odnawialnych źródeł energii (zob. art. 2 pkt 1 i 3), bez wchodzenia w inne 
kwestie związane z emisją gazów cieplarnianych lub jakimkolwiek innym oddziaływaniem na 
środowisko. Wszelkie oddziaływanie na środowisko wynikające z realizacji projektów w 
zakresie energii geotermalnej nadal podlega indywidualnej ocenie państw członkowskich pod 
względem zgodności z prawem unijnym, w tym w ramach prawodawstwa UE dotyczącego 
oceny oddziaływania na środowisko. 

Przekształcona dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii zawiera jednak nowy 
motyw (46) w brzmieniu: „Energia geotermalna jest istotnym lokalnym odnawialnym 
źródłem energii, w przypadku którego emisje są zazwyczaj niższe niż w przypadku paliw 
kopalnych, a emisje niektórych rodzajów elektrowni geotermalnych są bliskie zeru. Niemniej 
jednak w zależności od charakterystyki geologicznej danego obszaru produkcja energii 
geotermalnej może uwalniać gazy cieplarniane i inne szkodliwe dla zdrowia i środowiska 
substancje z podziemnych płynów i innych podziemnych formacji geologicznych. Komisja 
powinna zatem ułatwiać rozwój energii geotermalnej jedynie, gdy ma to niewielkie 
oddziaływanie na środowisko i prowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w 
porównaniu ze źródłami nieodnawialnymi”. 

W świetle powyższego motywu Komisja rozpoczyna obecnie badanie dotyczące elektrowni 
geotermalnych i emisji pochodzących z zastosowań tej energii, którego celem jest 
opracowanie jasnego i kompleksowego przeglądu emisji ze wszystkich zastosowań energii 
geotermalnej w całym cyklu ich życia, w odniesieniu zarówno do produkcji energii 
elektrycznej, jak i ogrzewania i chłodzenia. 

Niezależnie od ww. badania i mając na uwadze potrzebę nieprzesądzania o jego wynikach, 
Komisja odnotowuje ponawiane skargi przedstawione w omawianych petycjach. Komisja 
zauważa również, że petycje te wydają się odnosić głównie do konkretnych regionów Włoch i 
że powołują się one na szereg badań, oświadczeń i informacji, które wymagają szerszej 
weryfikacji i rzetelnej oceny. W świetle motywu nr 46 Komisja dąży do głębszego 
zrozumienia okoliczności, które doprowadziły do złożenia petycji na szczeblu lokalnym, oraz 
do ustalenia ich znaczenia na szczeblu lokalnym, krajowym lub unijnym dla prawa UE w 
odniesieniu do eksploatacji energii geotermalnej. Takie głębsze zrozumienie wymaga od 
Komisji zgromadzenia informacji na temat zasadności tych petycji, w tym informacji od 
właściwych organów krajowych. 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 328 z 
21.12.2018, s. 82–209.
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Podsumowanie

Komisja rozpoczyna badanie dotyczące elektrowni geotermalnych i emisji pochodzących z 
zastosowań tej energii, którego wyniki zostaną wzięte pod uwagę w opinii Komisji dotyczącej 
ewentualnej potrzeby wprowadzenia środków ochronnych; celem jest tu zadbanie o to, by 
Komisja ułatwiała eksploatację jedynie takiej energii geotermalnej, która w niewielkim 
stopniu wpływa na środowisko naturalne i prowadzi do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w porównaniu ze źródłami nieodnawialnymi. 

W odniesieniu do ww. motywu Komisja zamierza zwrócić się do władz włoskich o udzielenie 
informacji w celu ustalenia zasadności sugestii zawartych w petycjach oraz obaw dotyczących 
wykorzystania energii geotermalnej na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym.

5. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 21 maja 2019 r.

dotycząca petycji 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 oraz 1212/2017

Uwagi Komisji

Jeśli chodzi o wnioski składających petycję o to, by elektrownie geotermalne nie były 
zaliczane do odnawialnych źródeł energii, Komisja zauważa, że energia geotermalna może w 
większości przypadków zapewniać ogrzewanie, chłodzenie i energię elektryczną przy bardzo 
niskiej lub zerowej emisji, w tym emisji gazów cieplarnianych, pod warunkiem zastosowania 
odpowiedniej technologii. Energia geotermalna nie jest formą energii ze źródeł kopalnych i 
charakteryzuje się zerową emisją bezpośrednią, ponieważ podczas jej wykorzystywania do 
produkcji ciepła, energii elektrycznej lub obu tych rodzajów energii nie dochodzi do spalania 
paliw kopalnych. Cechy i uzupełniający charakter energii geotermalnej uzasadniają 
zakwalifikowanie jej jako odnawialne źródło energii zgodnie z dyrektywą w sprawie 
odnawialnych źródeł energii (dyrektywa 2009/28/WE1 i przekształcona dyrektywa (UE) 
2018/20012). 

W niektórych konkretnych miejscach wykorzystanie energii geotermalnej może pociągać za 
sobą uwolnienie z podziemnych formacji geologicznych emisji nieantropogenicznych, w tym 
emisji gazów cieplarnianych takich jak CO2. Z tych powodów proces wydawania pozwoleń 
na projekty geotermalne powinien obejmować kontrolę takich zagrożeń emisjami oraz 
sposoby ich łagodzenia. Wydawanie pozwoleń na budowę i eksploatację elektrowni lub 
projektów geotermalnych należy do kompetencji organów krajowych, które są 
odpowiedzialne za zapewnienie zgodności tych elektrowni lub projektów z prawem Unii w 
dziedzinie ochrony środowiska. Przedstawiona dodatkowa dokumentacja nie zawierała 
nowych elementów wystarczających, aby wykazać, że naruszono przepisy dyrektywy w 
sprawie odnawialnych źródeł energii lub unijnego prawa ochrony środowiska. Komisja 
zauważa, że państwa członkowskie mają możliwość stosowania bardziej rygorystycznych 
przepisów w zakresie ochrony środowiska niż te, które są wymagane na mocy prawa UE. 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16–62, dostępna pod adresem: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82–209, dostępna pod 
adresem: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018L2001

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
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Jeśli chodzi o postulat składających petycję, że elektrownie geotermalne nie powinny 
otrzymywać finansowania UE ze względu na uznanie ich za odnawialne źródła energii na 
podstawie dyrektywy 2009/28/WE, Komisja pragnie podkreślić, że energia geotermalna jako 
forma energii odnawialnej może kwalifikować się do wsparcia publicznego, pod warunkiem 
że wsparcie to jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. 

Jeżeli chodzi o apel składających petycję o całkowite moratorium na prowadzone działania 
geotermalne i zakaz nowej eksploatacji, taki ogólny zakaz stosowany bez rozróżnienia do 
wszystkich projektów i elektrowni geotermalnych byłby nieproporcjonalny i nieuzasadniony 
ze względu na szerokie korzyści płynące z energii geotermalnej i jej możliwości świadczenia 
szerokiego zakresu usług energetycznych, od produkcji energii elektrycznej po ogrzewanie i 
chłodzenie oraz magazynowanie energii przy emisji zerowej lub niższej niż z paliw 
kopalnych. Jeżeli projekty geotermalne mogą powodować zagrożenia dla środowiska i emisje 
gazów cieplarnianych lub inne emisje, należy zająć się nimi zgodnie z przepisami unijnymi i 
krajowymi dotyczącymi ochrony środowiska, które obejmują również energię geotermalną. 
Do kompetencji władz krajowych i lokalnych należy zapewnienie właściwej oceny zagrożeń 
dla środowiska i emisji w cyklu życia w związku z wydawaniem pozwoleń na elektrownie i 
projekty geotermalne i ich eksploatacją. 

Jeśli chodzi o apel składających petycję do Komisji o wyeliminowanie niespójności 
polegającej na tym, że elektrownie geotermalne są finansowane w oparciu o to, że są źródłem 
energii ze źródeł odnawialnych, mimo że są źródłem emisji gazów cieplarnianych, Komisja 
przypomina, że elektrownie geotermalne, wnoszące bardzo duży wkład w dekarbonizację, 
kwalifikują się do finansowania w ramach licznych programów finansowych ujętych w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 i ze środków NextGenerationEU. Co 
ważne, znaczny wkład geotermalnej energii elektrycznej i cieplnej został uznany w niedawno 
przyjętym przez Komisję przełomowym akcie prawnym, tj. akcie delegowanym w sprawie 
unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu1. Systematyka UE jest pierwszym 
zharmonizowanym systemem klasyfikacji zrównoważonej środowiskowo działalności 
gospodarczej. Jest to narzędzie służące przejrzystości, które nakłada na przedsiębiorstwa 
finansowe i niefinansowe obowiązki ujawniania informacji, a w ostatecznym rozrachunku 
pomaga ukierunkowywać zrównoważony rozwój przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych.

Kryteria określające zrównoważenie środowiskowe działalności gospodarczej określono w 
unijnym akcie delegowanym w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu: w 
załączniku I określono kryteria kwalifikacji istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu i 
niewyrządzania poważnych szkód względem pozostałych pięciu celów środowiskowych2. 
Uznaje się, że wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu (w tym kogeneracja) z energii 
geotermalnej istotnie przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu (tj. redukcji emisji gazów 
cieplarnianych), jeżeli emisje w całym cyklu życia, udokumentowane w ocenie cyklu życia, 
są niższe niż 100 g CO2e/kWh. Ten sam obiekt musiałby również spełniać kryteria 
niewyrządzania poważnych szkód określone w załączniku I. Na przykład w przypadku 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli załącznik określa wymóg dotyczący działania 
systemów geotermalnych o wysokiej entalpii, które muszą posiadać odpowiednie systemy 
redukcji emisji, aby nie utrudniać osiągnięcia dopuszczalnych wartości jakości powietrza 

1 Implementing and delegated acts | European Commission (europa.eu)
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF

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/PL/TXT/PDF/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF
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określonych w dyrektywach 2004/107/WE1 i 2008/50/WE2.

Załącznik II3 do aktu delegowanego w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany 
klimatu stanowi, że aby adaptację elektrowni można było zakwalifikować jako działanie na 
rzecz przystosowania się do zmiany klimatu, musi ona spełniać szczególne kryteria 
znacznego wkładu i nie może szkodzić w istotny sposób żadnym z pozostałych pięciu celów 
środowiskowych. Z brakiem istotnych szkód dla łagodzenia zmiany klimatu w przypadku 
wytwarzania energii elektrycznej, ciepła/chłodu i kogeneracji z energii geotermalnej mamy do 
czynienia, gdy emisje bezpośrednie nie przekraczają 270 g CO2e/kWh. 

Zgodnie z motywem 46 przekształconej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej, w którym 
stwierdza się, że „Komisja powinna [...] ułatwiać rozwój energii geotermalnej jedynie, gdy 
ma to niewielkie oddziaływanie na środowisko i prowadzi do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w porównaniu ze źródłami nieodnawialnymi”, Komisja jest zobowiązana 
zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych za 
pomocą zastosowań energii geotermalnej i w wyniku ich stosowania. W Europejskim 
Zielonym Ładzie4 i planie w zakresie celów klimatycznych5 wzmocniono te zobowiązania. 
Na ich podstawie Europa musi, odpowiednio, stać się neutralna pod względem emisji 
dwutlenku węgla do 2050 r. i ograniczyć emisje CO2 o 55% już w 2030 r. Energia 
geotermalna charakteryzująca się zerową lub bardzo niską emisją gazów cieplarnianych oraz 
wysoką efektywnością środowiskową będzie miała zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie i planie w zakresie celów klimatycznych. 

Podsumowanie

Komisja zauważa, że dodatkowe dokumenty przedłożone przez składających petycje 
zasadniczo nie dodają nowych elementów do ich zarzutu dotyczącego rzekomego naruszenia 
przez Włochy dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (2009/28/UE i jej wersji 
przekształconej 2018/2001/UE) oraz szerokiego zakresu prawodawstwa UE/Euratom w 
dziedzinie ochrony środowiska.

Komisja uważa, że wyrażone przez składających petycje obawy co do finansowania 
projektów geotermalnych charakteryzujących się wysokim poziomem emisji gazów 
cieplarnianych i innym oddziaływaniem na środowisko zostały uwzględnione w unijnych i 
krajowych przepisach dotyczących środowiska. Programy finansowe UE na lata 2021–2027 
włączają energię elektryczną i cieplną opartą na energii geotermalnej do wykazu 
kwalifikujących się, a często priorytetowych obszarów docelowych. Co ważne, w 
systematyce UE, sztandarowej inicjatywie UE dotyczącej zrównoważonego finansowania, 

1 Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, 
kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu, Dz.U. L 23 
z 26.1.2005, s. 3, dostępna pod adresem: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32004L0107
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy, Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1–44, dostępna pod adresem: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_3&format=PDF
4 Komunikat Komisji Europejskiej „Europejski Zielony Ład”, COM(2019)0640 final z 11.12.2009, dostępny na 

stronie: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
5 Komunikat Komisji Europejskiej „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r.”, dostępny pod adresem: 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_pl

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32004L0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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PL

uznano rolę energii geotermalnej zarówno w łagodzeniu zmiany klimatu, jak i w 
przystosowywaniu się do niej w sposób neutralny pod względem technologicznym. Promuje 
się w niej wykorzystywanie danych dotyczących cyklu życia i opiera się w szerokim zakresie 
na przepisach UE w zakresie ochrony środowiska przy definiowaniu zasady „nie czyń 
poważnych szkód” w realizacji celów środowiskowych. 


