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Framställning nr 0845/2017, ingiven av R.C., italiensk medborgare, för den 
italienska kultur- och idrottsföreningen, provinskommittén i Viterbo, 
och undertecknad av ytterligare 70 personer, om översynen av 
direktiv 2009/28/EG om främjande av förnybar energi

Framställning nr 1185/2017, ingiven av Lapo Rossi, italiensk medborgare, 
för Monte Amiatas miljökommittéer, och undertecknad av ytterligare 
sju personer, om motstånd mot de förorenande utsläppen från de 
geotermiska anläggningarna på Monte Amiata

Framställning nr 1212/2017, ingiven av Cinzia Mammolotti, 
italiensk medborgare, för ”Comitato salvaguardia ambiente del M. Amiata” 
(Monte Amiatas miljöskyddskommitté), om invändningar mot förnybarheten 
hos de geotermiska kraftverken på Monte Amiata

1. Sammanfattning av framställning 0829/2017

Framställaren motsätter sig geotermisk energiutvinning på Monte Amiata i södra Toscana. 
Framställaren beskriver utförligt egenskaperna hos de befintliga geotermiska kraftverken med 
hög entalpi och områdena av gemenskapsintresse som hotas och de skyddade arter som hotas 
av utrotning. Framställaren tillhandahåller även uppgifter om toxiska ämnen i atmosfären och 
annan information rörande områdets miljömässiga tillstånd, samt negativ inverkan på 
folkhälsan, och utförliga argument för hur Italien bryter mot talrika bestämmelser i 
EU:s lagstiftning. Trots detta omfattas förorenande utsläpp från geotermiska kraftverk inte av 
direktivet om industriutsläpp (2010/75/EU), och de är inte förenliga med 
försiktighetsprincipen (artikel 191 i EUF-fördraget), även när det gäller underlåtandet att mäta 
den övergripande radioaktiviteten. Enligt framställaren bör kraftverken inte tas med bland 
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förnybara energikällor, och därför inte heller motta EU-finansiering enligt 
direktiv 2009/28/EG. Framställaren citerar även direktiv 2013/59/Euratom av 
den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de 
faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning (som Italien ännu inte 
införlivat). Geotermiska kraftverk förorenar och utarmar vattenförande lager (bland annat 
genom utsläpp av arsenik). I en vetenskaplig studie (2015) bekräftas kopplingen mellan 
vattenförande lager och geotermiska depåer. Därav följer att kraftverken heller inte efterlever 
ramdirektivet för vatten, 2000/60/EG. Sist men inte minst ger de upphov till seismisk 
aktivitet, vilket påvisas genom den statistik för de senaste tio åren som lämnats av 
ISIDE-tjänsten rörande berg som innehåller metallmalmer och rapporten från arbetsgruppen 
ISPRA (2014). Av alla dessa anledningar efterlyser framställaren ett totalt moratorium för den 
geotermiska verksamhet som pågår och ett förbud mot ny utvinning i väntan på 
EU-lagstiftning om geotermiska kraftverk (som definierar utsläpp och inför strikta 
begränsningar i syfte att skydda miljö och hälsa, samt som kräver bedömningar av de 
seismiska effekterna). Framställaren uppmanar även kommissionen att undanröja den 
inkonsekvens som består i att geotermiska kraftverk finansieras såsom en förnybar 
energikälla, trots att de är en källa till växthusgaser. Avslutningsvis efterlyser framställaren att 
överträdelseförfaranden inleds mot Italien för överträdelser av direktiven om vatten och 
strålskydd.

Sammanfattning av framställning 0845/2017

Framställaren, som är föreningens ordförande, lämnar en utförlig redovisning som är avsedd 
att visa att europeisk lagstiftning för främjande av förnybar energi, i sin nuvarande form, inte 
beaktar hållbarhetskriteriet, och att geotermisk energi, om kriteriet tillämpades, inte skulle 
kunna finansieras. I framställningen lyfts otaliga ämnen fram samt hänvisningar till 
EU-lagstiftning, i synnerhet fågeldirektivet (79/409/EEG), habitatdirektivet (92/43/EEG), 
ramdirektivet om havsmiljön (2008/56/EG) och andra. Bland lagstiftningens mest uppenbara 
brister citerar framställaren de i direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar, som inte inkluderar geotermiska kraftverk bland 
tillståndskrävande industriverksamheter. Framställaren formulerar framställningen i form av 
sex begäranden, med stöd av riklig dokumentation. 1. Införandet av en absolut gräns för 
djupet vid ny geotermisk borrning i torrmark (som inte bör överstiga 200 meter ner i den 
undre delen av jordmånen). Framställaren citerar ett antal typiska fall av seismisk aktivitet 
som orsakats av människan och som inträffat i Europa på grund av hydraulisk stenspräckning 
i den undre delen av jordmånen. 2. Ett definitivt moratorium för alla separationsanläggningar 
för jordvärme och en snabb omvandling av dem som redan finns. De uppgifter som citeras 
sägs tyda på att giftiga och förorenande ämnen hela tiden förs upp till ytan vilket har skadliga 
effekter (se EDRA-studien från 2006 om arsenik som hamnar i brunnar och vattendrag på 
grund av jordvärmeutvinning på Monte Amiata). 3. Ett krav på att hålla ett minsta avstånd på 
åtminstone 35 km mellan borrhål för jordvärme och bostadsområden, även om de är isolerade. 
4. Ett krav på att begränsa kraftverkens kapacitet till högst 1 MW. 5. Ett krav på att begränsa 
flöde och tryck, och en högsta skillnadstemperatur mellan inflödet och utflödet av den 
geotermiska vätskan. En begränsning av alla tre parametrarna skulle minska omfattningen av 
jordbävningar som orsakas av människan och de därpå följande skadorna på byggnader. Det 
vore även önskvärt med en europeisk databas om seismisk aktivitet som orsakats av 
människan. 6. På området för förnybar energi bör man skilja mellan hållbara energikällor, 
såsom solceller och vindkraft, och andra källor, såsom jordvärme, som inte är hållbara och 
därför inte berättigade till ekonomiska incitament inom ramen för direktiv 2009/28/EG 
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(under 2016 sägs den italienska jordvärmeindustrin ha mottagit 216 miljoner euro). I ljuset av 
allt detta uppmanar signatärkommittén, som representant inte enbart för de boende i områden 
som ligger bredvid kraftverken, utan även för skattebetalarna som bär kostnaden för 
incitamenten, i sin framställning EU:s institutioner att anta en radikalt annorlunda strategi för 
geotermisk energi, med början med de borrprojekt som är föremål för 
miljökonsekvensbedömningar.

Sammanfattning av framställning 1185/2017

Framställarna uppmanar de utskott som ansvarar för energipolitik och minskning av utsläpp 
som bidrar till klimatförändringarna att fastställa gränsvärden för koldioxidutsläppen till 
atmosfären från kyltornen vid ENEL:s geotermiska kraftverk (i synnerhet anläggningar för 
flashad ånga på Monte Amiata, som omvandlar kokande vatten djupt under jorden till ånga 
med hjälp av turbiner). Utsläppen från dessa anläggningar är tydligen dubbelt så höga som de 
från motsvarande kraftverk som eldas med fossila bränslen. De efterlyser i synnerhet 
reglering på EU-nivå av utvinning av jordvärmeresurserna och av de befintliga anläggningar 
som utnyttjar dem (34 i Italien, koncentrerade i två små områden i Toscana). Framställarna 
betonar det brådskande behovet av EU-reglering innan denna energisektor växer ytterligare, 
med avseende på antalet anläggningar och geografiska områden som berörs i Italien. För 
närvarande (enligt uppgifter från ministeriet för ekonomisk utveckling – MISE) finns 
uppenbarligen nio geotermiska brunnar där utvinning sker, utöver andra koncessioner som 
redan har beviljats, miljökonsekvensbedömningar som inletts och otaliga 
undersökningstillstånd för geotermiska vätskor. Framställarna, som anser att detta är 
oförenligt med de miljörelaterade artiklarna i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (artikel 37) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(artiklarna 191–193), uppmanar bl.a. EU:s institutioner att exkludera de berörda kraftverken 
från förteckningen över förnybara energikällor, att fastställa gränsvärden för alla förorenande 
ämnen de släpper ut som är skadliga för människor och miljön, efter att ha fastställt dessas 
sammansättning, att i förväg mäta de naturliga utsläppen från marken på de valda platserna 
och att fastställa bestämmelser för motståndskraften mot jordbävningar för borrning, 
utvinning och återföring av geotermiska vätskor.

Sammanfattning av framställning nr 1212/2017

Framställaren pekar på behovet av att inte uppmuntra till geotermisk utvinning på 
Monte Amiata genom renovering av de anläggningar som redan finns i området, i vilka 
geotermiska vätskor används. Särskilt pekar hon på behovet av att dessa anläggningar inte 
certifieras som ”gröna”, som om det skulle röra sig om hållbara energikällor, när de i själva 
verket bidrar mer till de klimatförändrande utsläppen än anläggningar som drivs med fossila 
bränslen. Hon anser därför att dessa anläggningar bör nekas renoveringstillstånd.

2. Tillåtlighet

Framställningarna 0829/2017 och 0845/2017 förklarades tillåtliga den 6 december 2017.

Framställning 1185/2017 förklarades tillåtlig den 20 mars 2018. 

Framställning 1212/2017 förklarades tillåtlig den 4 april 2018.

Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 28 mars 2018

Enligt direktivet om förnybar energi1 definieras geotermisk energi som en av de förnybara 
energikällorna. Miljökonsekvenser av projekt för förnybar energi hanteras genom 
miljölagstiftning såsom direktivet om bedömning av inverkan på miljön (85/337/EEG). 
Direktivet om förnybar energi innehåller dessutom särskilda hållbarhetskriterier för 
biobränslen både för att undvika oavsiktlig direktpåverkan på markanvändningen till följd av 
produktionen av råmaterial och för att få till stånd en så stor minskning som möjligt av 
växthusgasutsläppen under deras livscykel jämfört med fossila bränslen. I förslaget från 2016 
om en ändring av direktivet2 om förnybar energi för perioden efter 2020 har dessa kriterier 
skärpts och breddats till att omfatta samtliga former av bioenergianvändning. 

Det bör noteras att det ofta är svårt att skilja mellan utsläpp från ett geotermiskt kraftverk som 
orsakats av människan och naturliga utsläpp som förekommer på grund av platsens naturliga 
geotermiska aktivitet. Om man ska kunna mäta koldioxidutsläppen från geotermisk energi 
under hela dess livscykel får man inte bara titta på elproduktionen. 

Italien rapporterar nollutsläpp av växthusgaser från geotermisk förbränning. Detta förefaller 
vara i linje med riktlinjerna från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar från 2006, 
i vilka det anges att det hittills inte finns någon metod för att beräkna utsläpp orsakade av 
människan som kan knytas till användningen av geotermisk energi. Om dessa utsläpp kan 
mätas bör de emellertid rapporteras, i enlighet med kraven i förordningen om en mekanism 
för övervakning av klimatförändringar3.

Det bör noteras att utsläppen från geotermiska kraftverk är betydligt lägre än utsläppen från 
koleldade eller naturgasdrivna kraftverk. Geotermiska kraftverk släpper ut omkring 5 % av 
den koldioxid, 1 % av den svaveldioxid och mindre än 1 % av den dikväveoxid som 
ett koleldat kraftverk av samma storlek släpper ut, och vissa typer av geotermiska kraftverk 
har nära nollutsläpp4. Beroende på ett områdes geologiska egenskaper och den konkreta 
anläggningens effektivitet liksom den teknik som används för att förhindra utsläpp av 
underjordiska gaser kan de faktiska utsläppen vara högre. Följaktligen är utvecklingen av 
nollutsläppsanläggningar ett av de centrala forsknings- och utvecklingsmål som får stöd 
genom EU:s forskningsprogram, såsom EU:s strategiska plan för energiteknik, vad gäller 
utvecklingen av sektorn för geotermisk energi. Kommissionen håller här på att genomföra 
en studie om utsläppen från geotermiska kraftverk som kommer att bredda faktaunderlaget 
i fråga om huruvida det behövs kompletterande EU-åtgärder. 

Enligt ramdirektivet om vatten5 måste medlemsstaterna undvika att statusen hos 
vattenförekomster försämras och uppnå god status för dem. Enligt grundvattendirektivet6 

1 Direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 
(EUT L 140, 5.6.2009).
2 COM(2016)076
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att 
övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och 
unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG 
(EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).
4 Projektet Geoelec inom programmet Intelligent energi – Europa 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
5 EGT L 327, 22.12.2000.
6 Grundvattendirektivet 2006/118/EG (EUT L 372, 27.12.2006, s. 19).

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
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måste dessutom medlemsstaterna fastställa tröskelvärden för olika förorenande ämnen, 
inbegripet arsenik, för att skydda grundvattenförekomsterna. Medlemsstaterna är även 
skyldiga att med hjälp av trendbedömningar kontrollera att plymerna från kontaminerade 
områden varken breder ut sig eller försämrar den kemiska statusen. Ramdirektivet om vatten 
hänvisar också till behovet av ytterligare karakterisering av de grundvattenförekomster som 
anses vara i riskzonen. Denna karakterisering ska omfatta relevant information om 
konsekvenserna av mänsklig verksamhet, som ska anges i förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt, som ska uppdateras vart sjätte år. 

Det bör noteras att medlemsstaterna bär det fulla ansvaret för genomförandet av 
EU-lagstiftningen och att det därför åligger de italienska myndigheterna att besluta om vilka 
åtgärder som behövs för att fullgöra skyldigheterna i ramdirektivet om vatten och 
grundvattendirektivet och genomföra dem.

Kommissionen gör för närvarande en allmän bedömning av den information som har lämnats 
av de italienska myndigheterna om de uppdaterade förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt 
enligt ramdirektivet om vatten, inbegripet planerna för norra Apenninerna. Kommissionen 
kommer att offentliggöra en rapport om det övergripande genomförandet av ramdirektivet om 
vatten i slutet av 2018, vilken kommer att fokusera på systemrelaterade problem i 
förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten. Kommissionen kommer då lättare att kunna 
avgöra om de åtgärder som de italienska myndigheterna har planerat att vidta i stort lämpar 
sig för att uppnå miljömålen enligt EU:s direktiv, och besluta om de lämpligaste formerna för 
att säkerställa efterlevnad.

Geotermisk energiproduktion behandlas också med utgångspunkt i frågan om 
strålningsskydd. Rådets direktiv 2013/59/Euratom1 (det senaste direktivet om grundläggande 
säkerhetsnormer) tar följdriktigt upp bl.a. alla mänskliga aktiviteter som inbegriper 
förekomsten av naturliga strålkällor och anger uttryckligen i sin bilaga VI att 
geotermisk energiproduktion är en av de industrisektorer som ska vara föremål för reglering. 
Direktivet erbjuder en omfattande rättslig ram för reglering av dessa aktiviteter liksom 
bestämmelser avseende skydd för arbetstagare och allmänhet som utsätts för strålning. 
Geotermisk energiproduktion på Monte Amiata i Italien omfattas av detta direktiv.

Precis som övriga EU-medlemsstater måste Italien införliva kraven i direktivet i sin nationella 
lagstiftning – tidsfristen för detta löpte ut den 6 februari 2018. De italienska myndigheterna 
har ännu inte underrättat kommissionen om sina införlivandeåtgärder. Kommissionen 
kommer noggrant att följa förfarandet för införlivande av direktivet om grundläggande 
säkerhetsnormer och kommer att vidta lämpliga åtgärder, inbegripet möjligheten att inleda 
ett överträdelseförfarande, om inget införlivande sker eller om kraven i direktivet inte följs.

Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp är tillämpligt på verksamhet som förtecknas i 
direktivets bilaga I, däribland industrier inom energisektorn såsom förbränning av bränsle, 
raffinering, produktion av koks och förgasnings- eller förvätskningsverksamhet. Geotermisk 
energiproduktion förtecknas emellertid inte i bilaga I. Det huvudsakliga syftet med direktiv 
2010/75/EU är att förebygga förorenande utsläpp till luft, vatten och mark. I direktivets 

1 Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer 
för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av 
direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom 
(EUT L 13, 17.1.2014, s. 1).
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artikel 9.1 fastställs det vidare att tillståndet för en anläggning enligt direktivet om 
industriutsläpp inte ska omfatta ett gränsvärde för direkta utsläpp av växthusgaser, såvida inte 
det är nödvändigt för att förhindra betydande lokala föroreningar. 

Slutsats

Den miljöpåverkan som kan knytas till geotermisk energiproduktion hanteras genom 
EU:s miljölagstiftning, bl.a. EU:s direktiv om bedömning av inverkan på miljön. 
Kommissionen följer noggrant de italienska myndigheternas genomförande av sådan 
EU-lagstiftning och kommer vid behov att vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen anser att 
det i detta skede inte är lämpligt att reglera utsläpp av växthusgaser från geotermiska 
anläggningar genom det ändrade EU-direktivet om förnybar energi.

4. Kommissionens svar, mottaget den 21 maj 2019

Framställningarna nr 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 och 1212/2017

Kommissionen konstaterar att det av de ytterligare dokument som lagts fram inte i grund och 
botten framkommer något nytt om framställarens påståenden om att Italien brutit mot 
åtskilligt i EU:s och Euratoms miljölagstiftning. 

Angående framställarens begäran om en översyn av direktivet om förnybar energi1 för att man 
i det direktivet också skulle få med hållbarhetskriterier och kriterier för växthusgasutsläpp för 
geotermisk energi, liksom det redan gjorts för biodrivmedel, konstaterar kommissionen 
följande:

Europaparlamentet och rådet har nyligen antagit det omarbetade direktivet om förnybar 
energi2 (nedan kallat det nya direktivet), som inte innebar någon större ändring i juridiskt 
hänseende av geotermisk energi som förnybar energikälla. Det nya direktivet offentliggjordes 
i Europeiska unionens officiella tidning den 21 december 2018 och trädde i kraft den 
24 december 2018. 

I det nya direktivet tas geotermisk energi med bland de förnybara energikällorna 
(se artikel 2.1 och 2.3), utan att det görs några överväganden utgående från växthusgasutsläpp 
eller annan miljöpåverkan. All miljöpåverkan till följd av utveckling av projekt för förnybar 
energi ska fortfarande av medlemsstaterna bedömas från fall till fall, varvid det ska ses efter 
om projekten är förenliga med unionsrätten, också inom ramen för EU-lagstiftningen om 
miljökonsekvensbedömning. 

I det nya direktivet ingår dock ett nytt skäl (nr 46) där det står följande: ”Geotermisk energi 
är en viktig lokal förnybar energikälla som i allmänhet ger betydligt lägre utsläpp än fossila 
bränslen och vissa typer av geotermiska anläggningar genererar nästan inga utsläpp alls. 
Produktionen av geotermisk energi kan, beroende på produktionsområdets geologiska 
egenskaper, leda till utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som är skadliga för 
människors hälsa och miljön från flöden och andra geologiska formationer under jord. 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av 
energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 
2003/30/EG (Text av betydelse för EES) (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av 
användningen av energi från förnybara energikällor (Text av betydelse för EES) (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).



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

SV

Kommissionen bör därför endast främja utbyggnad av geotermisk energi som har låg 
miljöpåverkan och som leder till minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med 
icke-förnybara energikällor.” 

Texten i detta skäl har föranlett kommissionen att i dagens läge arbeta med en studie om 
utsläpp från geotermiska kraftverk och tillämpningar för att ta fram en tydlig och heltäckande 
översikt av utsläppen från alla tillämpningar för geotermisk energi under hela deras livscykel, 
antingen de används för elproduktion eller för uppvärmning och kylning. 

Trots den ovannämnda studien och trots att man inte får föregripa dess resultat noterar 
kommissionen de ihärdiga klagomål som förts på tal i de ifrågavarande framställningarna. 
Kommissionen noterar också att dessa framställningar i huvudsak verkar handla om vissa 
regioner i Italien, och att där citeras ett antal studier, uttalanden och upplysningar som kräver 
mer omfattande bekräftelse, jämte en gedigen utvärdering. Skäl 46 föranleder kommissionen 
att sträva efter fördjupade insikter i de omständigheter på det lokala planet vilka legat till 
grund för framställningarna, samt att förvissa sig om deras relevans på lokal, nationell eller 
EU-nivå med tanke på unionslagstiftningen om utbyggnaden av geotermisk energi. För att 
vinna sådana fördjupade insikter måste kommissionen samla in upplysningar om huruvida 
framställningarna har fog för sig, också från de behöriga nationella myndigheterna. 

Slutsats

Kommissionen arbetar med en studie om utsläpp från geotermiska kraftverk och 
tillämpningar, och resultaten av denna studie kommer sedan att beaktas vid behandlingen av 
om det behövs åtgärder för att säkerställa att kommissionen främjar utbyggnaden endast av 
sådan geotermisk energi som har låg miljöpåverkan och leder till inbesparingar av 
växthusgasutsläpp jämfört med icke-förnybara källor. 

Samma skäl föranleder också kommissionen att begära upplysningar från de 
italienska myndigheterna för att få visshet om det befogade, dels i det som föreslås i 
framställningarna, dels i de farhågor som yppats inför utbyggnaden av geotermisk energi på 
lokal, nationell och EU-nivå.


