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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0196/2012, внесена от Gérard Aubery, с френско гражданство, 
относно неправилно транспониране от страна на Франция на Директива 
2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се обръща към президента на Френската национална асамблея 
и обосновава включването на малки хидроцентрали във френското законодателство, 
което транспонира директивата на ЕС за насърчаването на използването на енергия от 
възобновяеми източници. Френското законодателство предвижда стимули за 
производство на електричество в малък мащаб от редица възобновяеми източници, но 
не и вода. После следва дълго обяснение защо големите водноелектрически инсталации 
всъщност не са твърде екологични и поради тази причина е още по-несправедливо, че 
малките инсталации не се насърчават.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Тази петиция е адресирана от регионалната асоциация на приятелите на мелниците в 
Ендър до председателя на френския парламент. Според вносителя на петицията, 
неотдавнашното постановление относно разрешението за експлоатация на 
електрогенериращи инсталации (Постановление № 2011-1893) не е в съответствие с 
Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 
(Директива 2009/28/ЕО), и по-специално с член 13 от нея, на основание, че 
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постановлението премахва отчетния режим, който се прилагаше към всички 
съоръжения с капацитет по-малък от 4,5 MW (включително водноелектрическите). С 
постановлението се установява от сега нататък разлика между съоръжения за 
производство на електроенергия, изискващи разрешение и онези, които се смятат за 
разрешени. Списъкът с оторизирани инсталации не включва водноелектрическите 
съоръжения. Вносителят на петицията цитира няколко източника, които показват, че 
малките ВЕЦ не са причина за отрицателни последици за околната среда.

Член 13 от Директива 2009/28/ЕО изисква държавите членки да предприемат мерки, за 
да гарантират, че административните процедури са рационализирани и ускорени и че 
правилата, регулиращи издаването на разрешителни са обективни, прозрачни и 
пропорционални и са опростени, доколкото позволява нормативната рамка. 

Постановление № 2011-1893 изменя правния режим за водноелектрически инсталации 
с капацитет по-малък от 4,5 MW (отчетният режим стана разрешителен режим). 
При все това във Франция, водноелектрическите инсталации с капацитет под 4,5 MW 
вече подлежат на разрешителен режим по силата на закона от 16 октомври 1919 г. 
(кодифициран в книга V „разпоредби, свързани с използването на водноелектрическа 
енергия“ от Енергийния кодекс). Въз основа на информацията, предоставена от 
френските национални органи, Комисията разбира, че съоръженията, разрешени по 
тази схема, също се считат за разрешени съгласно общите разпоредби, свързани с 
електроенергията (включително Постановление № 2011-1893 за прилагане на член L 
311.6 от Енергийния кодекс) и следователно не се нуждаят от друг вид енергийно 
разрешително.
Поради това с Постановление № 2011-1893 изглежда не се въвеждат на практика 
правила или допълнителни разпоредби за малките централи за експлоатация на водна 
тяга като основна или изключителна. 

Съгласно член 2, буква а) от Директива 2009/28/ЕО, водната енергия е възобновяем 
източник на енергия и също се счита за такъв съгласно френското право. Директива 
2009/28/ЕО (член 13) изисква държавите членки да опростят разрешителните правила, 
ако нормативната рамка го позволява. В светлината на анализираните френски 
регулаторни документи и на разясненията, представени от френските органи, 
Комисията е на мнение, че Постановление № 2011-1893 не изключва 
водноелектрическите централи като възобновяем източник на енергия и не въвежда по-
строги административни разпоредби за малките централи за експлоатация на водна тяга 
като основна или изключителна. 


