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Zadeva: Peticija št. 0829/2017 proti proizvodnji geotermalne energije na gori Amiata, 
ki jo vlaga S. P., državljan Italije, v imenu gibanja Arcidosso5Stelle

Peticija št. 0845/2017 o reviziji Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov, ki jo vlaga R. C., državljan Italije, v imenu 
italijanskega združenja za kulturo in šport, odbor območja Viterbo, skupaj s 
70 podpisi

Peticija št. 1185/2017 proti emisijam onesnaževal geotermalnih elektrarn na 
območju gore Monte Amiata, ki jo vlaga Lapo Rossi, državljan Italije, v 
imenu okoljskih odborov Monte Amiata, skupaj s sedmimi podpisniki

Peticija št. 1212/2017 proti obnovi geotermalnih elektrarn na območju gore 
Monte Amiata, ki jo vlaga Cinzia Mammolotti, državljanka Italije, v imenu 
odbora Comitato salvaguardia ambiente del M. Amiata (Odbor za zaščito 
okolja Monte Amiata)

1. Povzetek peticije 0829/2017

Vlagatelj peticije nasprotuje proizvodnji geotermalne energije na gori Amiata v južni Toskani. 
Podrobno opiše značilnosti obstoječih geotermalnih elektrarn z visoko entalpijo in ogroženih 
lokacij, pomembnih za skupnost, ter zaščitenih vrst. Prilaga tudi podatke o toksičnih snoveh v 
ozračju in druge informacije o razmerah v okolju na tem področju, kot tudi podatke o 
negativnem vplivu na zdravje ljudi ter natančne argumente o tem, da Italija krši številne 
določbe zakonodaje EU. Direktiva 2010/75/EU o industrijskih emisijah pa ne ureja 
onesnaževal iz geotermalnih elektrarn in ta niso v skladu s previdnostnim načelom iz člena 
191 PDEU, predvsem zaradi tega, ker se ne meri skupna radioaktivnost. Vlagatelj peticije 
meni, da elektrarne ne bi smele biti vključene na seznam obnovljivih virov energije in torej ne 
bi smele dobivati sredstev EU v okviru Direktive 2009/28/ES. Prav tako navaja Direktivo 
2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za 
varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (Italija je še ni prenesla v svojo 
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zakonodajo). Geotermalne elektrarne tudi onesnažujejo in siromašijo vodonosnike (med 
drugim z izpusti arzena). Študija iz leta 2015 potrjuje povezavo med vodonosniki in 
geotermalnimi nahajališči. Iz tega sledi, da elektrarne niso v skladu z okvirno direktivo o 
vodah (2000/60/ES). Nenazadnje spodbujajo potresno dejavnost, na kar kažejo statistični 
podatki preteklih desetih let, objavljeni v zbirki podatkov ISIDE o hribovju, kjer so 
nahajališča kovinskih rud, in poročilo delovne skupine ISPRA iz leta 2014. Vlagatelj peticije 
zato poziva k popolnemu moratoriju za geotermalne dejavnosti v teku in prepovedi 
izkoriščanja geotermalnih virov, dokler ne bo sprejeta nova zakonodaja EU o geotermalnih 
elektrarnah (opredelitev emisij in določitev strogih omejitev za zaščito okolja in zdravja, kot 
tudi zahteva po oceni potresnih učinkov). Hkrati tudi poziva Komisijo, naj odpravi neskladje, 
saj geotermalne elektrarne dobivajo sredstva kot vir obnovljive energije, čeprav so vir 
toplogrednih plinov. Vlagatelj peticije na koncu poziva, naj se sproži postopek proti Italiji 
zaradi kršitve direktiv o vodi in zaščiti pred radioaktivnim sevanjem.

Povzetek peticije 0845/2017

Vlagatelj peticije, ki je predsednik združenja, je podrobno razložil, da evropska zakonodaja o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, kakršna je sedaj, ne upošteva merila 
trajnosti in da če bi ga upoštevala, geotermalne energije ne bi bilo mogoče financirati. Peticija 
odpira številna področja in se sklicuje na zakonodajo EU, zlasti na direktivo o pticah 
(79/409/EGS), direktivo o habitatih (92/43/EGS), okvirno direktivo o morskem okolju 
(2008/56/ES) in druge. Kot najbolj očitne pomanjkljivosti zakonodaje vlagatelj peticije med 
drugim navaja tiste iz Direktive 2008/1/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja, kar ne vključuje geotermalnih elektrarn v okviru industrijskih dejavnosti, za 
katere je potrebno dovoljenje. Vlagatelj peticije podaja peticijo v obliki šestih zahtev, ki jih 
podpira z obširno dokumentacijo. 1. Uvedba absolutne meje globine novega geotermalnega 
vrtanja na kopnem (ne sme presegati 200 m v podtalje). Vlagatelj peticije navaja številne 
tipične primere potresne dejavnosti kot posledice človeške dejavnosti, ki so se v Evropi 
pojavili zaradi hidravličnega lomljenja kamnov v podtalju. 2. Dokončna prepoved vseh 
geotermalnih elektrarn za ločevanje in hitra preobrazba tistih, ki že obstajajo. Podatki, ki jih 
navaja, kažejo, da na površje nenehno prihajajo strupene snovi in onesnaževala, kar ima 
škodljive posledice (glej študijo združenja o raziskavah o okoljskem oblikovanju – 
Environmental Design Research Association – iz leta 2006 o kontaminaciji izvirov in potokov 
z arzenom zaradi geotermalnega izkoriščanja gore Monte Amiata). 3. Zahteva, da se med 
geotermalnimi vrtinami in kraji bivanja ohrani minimalna oddaljenost najmanj 35 km, tudi če 
so izolirani. 4. Zahteva za omejitev zmogljivosti elektrarn do največ 1 MW.  5. Zahteva za 
omejitev pretoka in tlaka ter maksimalne temperaturne razlike med vhodno in izhodno 
geotermalno tekočino. Omejitev vseh treh parametrov bi zmanjšala moč potresov, ki so 
posledica človeške dejavnosti, in posledično škodo na zgradbah. Zaželeno je tudi, da se 
vzpostavi evropska zbirka podatkov o potresni dejavnosti, ki je posledica človeške dejavnosti. 
6. Na področju energije iz obnovljivih virov bi bilo treba razlikovati med trajnostnimi viri 
energije (kot sta fotovoltaika in vetrna energija) ter drugimi viri (kot je geotermalna energija), 
ki niso trajnostni in zato niso upravičeni do finančnih spodbud v skladu z 
Direktivo 2009/28/ES (italijanska geotermalna industrija naj bi leta 2016 dobila 216 
milijonov EUR). Glede na vse te informacije odbor podpisnikov ne le v imenu prebivalcev 
območij, ki se nahajajo zraven teh elektrarn, ampak tudi davkoplačevalcev, ki krijejo stroške 
teh spodbud, v peticiji poziva institucije EU, naj sprejmejo povsem drugačen pristop k 
geotermalni energiji, začenši s projekti vrtanja, za katere je treba opraviti presojo vplivov na 
okolje.
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Povzetek peticije 1185/2017

Vlagatelji peticije pozivajo odbore, pristojne za energetsko politiko in zmanjševanje emisij, ki 
povzročajo podnebne spremembe, naj določijo mejne vrednosti za emisije ogljikovega 
dioksida (CO2), ki se sproščajo v ozračje iz hladilnih kolon geotermalnih elektrarn ENEL 
(zlasti iz „flash“ elektrarn na območju gore Monte Amiata, ki s pomočjo turbin vrelo vodo 
globoko pod zemljo spreminjajo v paro).  Emisije teh elektrarn so, kot kaže, dvakrat večje kot 
emisije podobnih elektrarn na fosilno gorivo. Predvsem pozivajo k ureditvi izkoriščanja 
geotermalnih virov in obstoječih elektrarn, ki jih uporabljajo, na ravni EU (v Italiji je takih 
elektrarn 34, vse pa so zgoščene na dveh malih območjih v Toskani). Poudarjajo, da je 
regulativno ukrepanje EU nujno potrebno, še preden se bo energetski sektor dodatno razširil v 
smislu števila elektrarn in zadevnih geografskih območij v Italiji. Trenutno (podatki 
ministrstva za gospodarski razvoj – MISE) se, kot kaže, izkorišča devet rudnikov geotermalne 
tekočine, odobrene pa so že bile tudi druge koncesije, začeti so bili postopki presoje vplivov 
na okolje in odobrena številna dovoljenja za raziskovanje geotermalnih tekočin. Ker je to 
neskladno s členi o okolju iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (člen 37) in 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (členi 191–193), vlagatelji peticije pozivajo institucije 
EU, naj med drugim zadevne elektrarne odstranijo s seznama obnovljivih virov energije, 
določijo mejne vrednosti za vsa onesnaževala, ki jih izpuščajo v ozračje in so škodljiva za 
ljudi in okolje, potem, ko se ugotovi njihova sestava, vnaprej izmerijo naravne emisije iz tal 
na izbranih območjih in določijo pravila za protipotresno varnost pri vrtanju, ekstrakciji in 
ponovnem vnosu geotermalnih tekočin.

Povzetek peticije 1212/2017

Vlagateljica peticije poziva, naj se ne spodbuja geotermalnega rudarstva na gori Monte 
Amiata z obnovo elektrarn, ki že obstajajo na tem območju in uporabljajo geotermalne 
tekočine, in naj se ne certificirajo kot okolju prijazne, kot da bi šlo za trajnostni vir energije, 
saj v resnici pripomorejo k emisijam, ki povzročajo podnebne spremembe, bolj kot elektrarne 
na fosilna goriva. Zato poziva, da zavrnejo dovoljenje za obnovo omenjenih elektrarn.

2. Dopustnost

Peticiji 0829/2017 in 0845/2017 sta bili označeni za dopustni dne 6. decembra 2017.
Peticija 1185/2017 je bila označena za dopustno dne 20. marca 2018. 
Peticija 1212/2017 je bila označena za dopustno dne 4. aprila 2018.
Komisija je bila zaprošena za informacije v skladu s členom 216(6) Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, prejet 28. marca 2018

V skladu z direktivo o energiji iz obnovljivih virov1 je geotermalna energija opredeljena kot 
eden izmed obnovljivih virov energije. Vplivi projektov za pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov na okolje se obravnavajo v okoljski zakonodaji, kot je direktiva o presoji 
vplivov na okolje (85/337/EGS). Poleg tega direktiva o energiji iz obnovljivih virov vključuje 
posebna trajnostna merila za biogoriva, da bi se izognili nenamernim vplivom neposredne 
rabe tal in čim bolj povečali prihranke emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu v 
primerjavi s fosilnimi gorivi. Ta merila so bila leta 2016 okrepljena in razširjena v predlogu 

1 Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, UL L 140, 5.6.2009.
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revidirane direktive o energiji iz obnovljivih virov1 za obdobje po letu 2020, da bi bile zajete 
vse vrste uporabe bioenergije. 

Opozoriti je treba, da je pogosto težko razlikovati med emisijami, ki jih povzroči človek z 
geotermalno elektrarno, in emisijami, ki bi nastale naravno zaradi naravne geotermalne 
dejavnosti na območju. Pri določanju količine emisij ogljikovega dioksida iz geotermalne 
energije v celotnem življenjskem ciklu se ne sme upoštevati samo proizvodnja električne 
energije. 

Italija poroča o ničnih emisijah toplogrednih plinov iz geotermalnega izgorevanja. To se zdi v 
skladu s smernicami Medvladnega odbora za podnebne spremembe iz leta 2006, v katerih je 
navedeno, da v tej fazi ni na voljo nobena metodologija za ocenjevanje antropogenih emisij, 
povezanih z uporabo geotermalne energije. Če pa je te emisije mogoče meriti, je o njih treba 
poročati v skladu z zahtevami uredbe o mehanizmu za spremljanje podnebja2.

Opozoriti je treba, da so stopnje emisij, povezane z geotermalnimi elektrarnami, znatno nižje 
od emisij iz termoelektrarn na premog ali zemeljski plin. Geotermalne elektrarne izpuščajo 
okrog 5 % ogljikovega dioksida, 1 % žveplovega dioksida in manj kot 1 % dušikovega 
oksida, ki ga izpušča termoelektrarna na premog enake velikosti, in nekatere vrste 
geotermalnih elektrarn ustvarijo skoraj nične emisije3. Odvisno od geoloških značilnosti 
območja in konkretne učinkovitosti elektrarne ter tehnologije, ki se uporablja za 
preprečevanje emisij podzemnih plinov, so lahko dejanske emisije večje. Zato je razvoj 
elektrarn z ničnimi emisijami eden ključnih razvojno-raziskovalnih ciljev glede razvoja 
geotermalnega energetskega sektorja, ki so podprti z raziskovalnimi programi EU, kot je 
strateški načrt EU za energetsko tehnologijo. V tem okviru Komisija začenja študijo o 
emisijah iz geotermalnih elektrarn, ki bo zagotovila nadaljnjo zbirko dokazov o potrebi po 
nadaljnjem ukrepanju EU. 

Okvirna direktiva o vodah4 zahteva, da se države članice izogibajo poslabšanju stanja vodnih 
teles in da dosežejo njihovo dobro stanje. Poleg tega direktiva o podzemnih vodah5 zahteva 
od držav članic, da postavijo mejne vrednosti za različna onesnaževala, vključno z arzenom, 
da zavarujejo telesa podzemne vode. Nadalje zahteva, da države članice z ocenjevanjem 
trendov zagotovijo, da se obsegi onesnaženja ne širijo z onesnaženih mest in da ne slabšajo 
kemijskega stanja. Okvirna direktiva o vodah se nanaša tudi na potrebo po dodatni opredelitvi 
teles podzemne vode, za katera je bila ugotovljena ogroženost. Taka opredelitev mora 
vključevati ustrezne informacije o vplivu človekove dejavnosti, navedene v načrtih 
upravljanja povodij, ki se posodabljajo vsakih šest let. 

Opozoriti je treba, da so države članice v celoti odgovorne za izvajanje zakonodaje EU in da 
so torej italijanski organi pristojni za odločanje, kateri ukrepi so potrebni za izpolnjevanje 

1 COM/2016/076
2 Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje 
emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi 
spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES, UL L 165, 
16.6.2013.
3 Program Inteligentna energija – Evropa GEOELEC 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec.
4 UL L 327, 22.12.2000.
5 Direktiva o podzemnih vodah 2006/118/ES, UL L 372, 27.12.2006, str. 19.

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
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obveznosti iz okvirne direktive o vodah in direktive o podzemnih vodah, ter za njihovo 
izvajanje.

Komisija izvaja splošno ocenjevanje informacij, ki jih sporočajo italijanski organi o 
posodobljenih načrtih upravljanja povodij na podlagi okvirne direktive o vodah, vključno s 
severnimi Apenini. Komisija bo do konca leta 2018 objavila poročilo o celotnem izvajanju 
okvirne direktive o vodah v EU, ki bo osredotočeno na sistemska vprašanja v načrtih 
upravljanja povodij. Komisija bo nato imela boljše izhodišče, da odloči, ali so ukrepi, ki so jih 
predvideli italijanski organi, na splošno primerni za doseganje okoljskih ciljev na podlagi 
direktiv EU in da določi najprimernejše načine za zagotavljanje skladnosti.

Proizvodnja geotermalne energije se obravnava tudi z vidika varstva pred sevanjem. Direktiva 
Sveta 2013/59/Euratom1 (najnovejša direktiva o temeljnih varnostnih standardih) med 
drugimpovezano obravnava vse človekove dejavnosti, ki vključujejo prisotnost naravnih virov 
sevanja in v svoji Prilogi VI izrecno navaja proizvodnjo geotermalne energije kot enega od 
industrijskih sektorjev, ki bi bil lahko predmet regulativnega nadzora. Direktiva ponuja 
celovit zakonodajni okvir za regulativni nadzor teh dejavnosti in vsebuje določbe za varstvo 
delavcev in javnosti, izpostavljenih tem virom sevanja. Proizvodnja geotermalne energije na 
gori Monte Amiata v Italiji spada na področje uporabe te direktive.

Italija mora tako kot druge države članice EU prenesti zahteve direktive v nacionalno 
zakonodajo, pri čemer je rok za prenos potekel 6. februarja 2018. Italijanski organi še niso 
obvestili Komisije o svojih ukrepih za prenos. Komisija bo pozorno spremljala proces prenosa 
direktive o temeljnih varnostnih standardih in bo sprejela ustrezne ukrepe, vključno z 
možnostjo začetka postopka za ugotavljanje kršitev, če zahteve direktive ne bodo prenesene 
ali izpolnjene.

Direktiva 2010/75/EU o industrijskih emisijah se uporablja za dejavnosti, navedene v njeni 
Prilogi I, vključno z energetiko, kot so izgorevanje goriv, rafiniranje, proizvodnja koksa in 
uplinjanje ali utekočinjanje. Vendar v Prilogi I ni navedena proizvodnja geotermalne energije. 
Glavni cilj Direktive 2010/75/EU je preprečiti emisije onesnaževal v zrak, vodo in tla. 
Člen 9(1) nadalje določa, da dovoljenje direktive o industrijskih emisijah ne vključuje mejne 
vrednosti emisij za neposredne emisije toplogrednih plinov, če to ni potrebno za zagotovitev, 
da se ne povzroči znatno lokalno onesnaženje. 

Sklepna ugotovitev

Okoljski vplivi, ki so lahko povezani s proizvodnjo geotermalne energije, so obravnavani v 
okoljski zakonodaji EU, med drugim tudi v direktivi EU o presoji vplivov na okolje. Komisija 
pozorno spremlja, kako italijanski organi izvajajo to zakonodajo EU, in bo po potrebi 
ustrezno ukrepala. Komisija meni, da v tej fazi ni primerno urejati emisij toplogrednih plinov 
iz geotermalnih elektrarn na podlagi revidirane direktive EU o energiji iz obnovljivih virov.

4. Odgovor Komisije, prejet 21. maja 2019

1 Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za 
varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L 13, 17.1.2014, str. 1–73).



PE620.772v04-00 6/7 CM\1185605SL.docx

SL

Peticije 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 in 1212/2017

Komisija ugotavlja, da predloženi dodatni dokumenti ne dodajajo bistvenih novih elementov 
v zvezi s trditvami vlagateljev peticij glede kršitev okoljske zakonodaje EU in zakonodaje 
Euratom v Italiji. 

Kar zadeva zahtevo vlagateljev peticij glede revizije direktive o obnovljivih virih energije1, da  
bi vanjo vključili merila glede trajnosti in emisij toplogrednih plinov za geotermalno energijo, 
kot je to že bilo storjeno za biogoriva, Komisija ugotavlja:

Evropski parlament in Svet sta nedavno sprejela prenovljeno direktivo o obnovljivih virih 
energije2 (v nadaljevanju: nova direktiva o obnovljivih virih energije), ki ni bistveno 
spremenila pravnega statusa geotermalne energije kot obnovljivega vira. Prenovljena 
direktiva o obnovljivih virih energije je bila 21. decembra 2018 objavljena v Uradnem listu 
Evropske unije in je začela veljati 24. decembra 2018.  

V prenovljeni direktivi je geotermalna energija našteta med obnovljivimi viri energije (glej 
točki (1) in (3) člena 2), niso pa obravnavani drugi vidiki na podlagi emisij toplogrednih 
plinov ali drugi okoljski učinki. Okoljski učinki pridobivanja geotermalne energije so še 
naprej predmet individualne ocene držav članic glede skladnosti z zakonodajo EU, tudi v 
okviru zakonodaje EU o presoji vplivov na okolje. 

Vendar pa nova direktiva o obnovljivih virih vključuje novo uvodno izjavo (46), ki se glasi: 
„Geotermalna energija je pomemben lokalni obnovljivi vir energije, ki običajno proizvaja 
znatno nižje emisije kot fosilna goriva, nekatere vrste geotermalnih elektrarn pa proizvajajo 
skoraj nične emisije. Toda pri proizvodnji geotermalne energije lahko glede na geološke 
značilnosti območja pride do zdravju in okolju škodljivih izpustov toplogrednih plinov in 
drugih snovi iz podzemskih tokov in drugih podtalnih geoloških formacij. Komisija bi zato 
morala spodbujati le uvajanje geotermalne energije, ki ne bi imela velikega vpliva na okolje 
in bi imela za posledico prihranke emisij toplogrednih plinov v primerjavi z neobnovljivimi 
viri.“ 

V skladu s to uvodno izjavo Komisija trenutno preučuje emisije geotermalnih elektrarn in 
emisije od uporabe tovrstne energije, da bi zagotovila jasen in celovit pregled emisij vseh 
načinov uporabe geotermalne energije v celotnem življenjskem krogu, tako pri proizvodnji 
elektrike kot pri segrevanju in ohlajanju. 

Ne glede na omenjeno študijo in kljub temu, da ne želi soditi vnaprej, je Komisija seznanjena 
s stalnimi pritožbami v zadevnih peticijah. Prav tako ugotavlja, da se te peticije nanašajo 
predvsem na določene italijanske regije in da navajajo nekatere študije, izjave in informacije, 
ki jih je treba bolje preveriti in oceniti.  Glede na uvodno izjavo (46) si Komisija prizadeva za 
globlje razumevanje okoliščin, ki so podlaga za peticije na lokalni ravni, in za ugotavljanje 
njihovega lokalnega, nacionalnega pomena ali pomena na ravni EU za zakonodajo EU v zvezi 
z uporabo geotermalne energije. V ta namen mora Komisija zbrati informacije o smiselnosti 

1 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (Besedilo velja za 
EGP), UL L 140, 5.6.2009, str. 16–62.
2 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (Besedilo velja za EGP), UL L 328, 21.12.2018, str. 82–209.
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peticij, med drugim tudi od nacionalnih organov. 

Sklepna ugotovitev

Komisija izvaja študijo o emisijah geotermalnih elektrarn in načinov uporabe geotermalne 
energije, katere rezultate bo upoštevala, ko bo obravnavala potrebo po zaščitnih ukrepih. Na 
ta način bo zagotovila, da bo podpirala samo uporabo geotermalne energije z nizkim 
okoljskim učinkom in s tem zagotovila prihranke emisij toplogrednih plinov v primerjavi z 
neobnovljivimi viri. 

Ob upoštevanju omenjene uvodne izjave namerava Komisija italijanske oblasti zaprositi za 
dodatne informacije, da bi ugotovila smiselnost predlogov iz peticij in težo pomislekov glede 
uporabe geotermalne energije na lokalni in nacionalni ravni ter ravni EU.  


