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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0196/2012 af Gérard Aubery, fransk statsborger, om Frankrigs 
mangelfulde gennemførelse af direktiv 2009/28/EF om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

1. Sammendrag

Andrageren henvender sig til formanden for den franske Nationalforsamling og argumenterer 
for, at den franske lov, hvorved EU-direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder gennemføres, bør udvides til også at omfatte små vandkraftværker. 
Ved den franske lov gives der mulighed for incitamenter til produktion af elektricitet i 
beskeden målestok fra en række vedvarende kilder, men ikke vand. Der følger derefter en 
lang argumentation for, hvorfor store vandkraftinstallationer rent faktisk ikke er særlig 
økologiske, hvilket gør det endnu mere uretfærdigt, at små installationer ikke kan nyde støtte.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13.06.12). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Dette andragende er en henvendelse fra den franske organisation, association départementale 
des amis des moulins de l'Indre, til formanden for den franske Nationalforsamling. Ifølge 
andrageren er det nylige lovdekret om tilladelse til at drive installationer, der frembringer 
elektricitet (dekret nr. 2011-1893), ikke i overensstemmelse med direktivet om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (direktiv 2009/28/EF) og navnlig med 
dettes artikel 13, eftersom dekretet har afskaffet den anmeldelsesordning, der var gældende 
for alle installationer med en effekt på under 4,5 MW (herunder vandkraftsinstallationer). 
Dette dekret fastsætter en forskel mellem installationer til elproduktion, der skal have en 
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tilladelse, og installationer, der betragtes som godkendte. Listen over sidstnævnte indeholder 
ikke vandkraftværker. Andrageren angiver efterfølgende en række kilder, som påviser, at små 
vandkraftværker ikke forårsager en negativ miljøpåvirkning.

I artikel 13 i direktiv 2009/28/EF stilles der krav om, at medlemsstaterne skal træffe 
foranstaltninger, så de administrative procedurer strømlines og fremskyndes, og reglerne om 
godkendelse er objektive, gennemsigtige og forholdsmæssige samt forenklede, hvis 
lovrammerne giver mulighed herfor. 

Dekret nr. 2011-1893 har ændret reglerne for vandkraftværker med en effekt på under 4,5 
KW (anmeldelsesordningen er blevet til en godkendelsesordning). 
Vandkraftværker med en effekt på under 4,5 KW er i Frankrig imidlertid allerede underlagt en 
godkendelsesordning i kraft af loven af 16. oktober 1919 (kodificeret i bind V ”regler 
vedrørende anvendelse af vandkraft” i energiloven).  På grundlag af de oplysninger, som de 
franske nationale myndigheder har fremsendt, er det Kommissionens opfattelse, at godkendte 
installationer under denne ordning ligeledes betragtes som godkendte under de generelle 
regler vedrørende elektricitet (jf. dekret nr. 2011-1893 om anvendelse af artikel L 311.6 i 
energiloven) og derfor ikke har behov for yderligere en energigodkendelse.
Derfor synes det ikke at være tilfældet, at dekret nr. 2011-1893 i praksis skulle have indført 
regler eller supplerende bestemmelser for små installationer, der primært eller udelukkende 
udnytter vandkraft.  

Ifølge artikel 2, litra a), i direktiv 2009/28/EF er vandkraft en vedvarende energikilde, og den 
betragtes også som en sådan under franske lovgivning. Direktiv 2009/28/EF (artikel 13) stiller 
krav til medlemsstaterne om at forenkle deres regler for godkendelse, hvis lovrammen giver 
mulighed herfor. På baggrund af de gennemgåede dokumenter vedrørende de franske regler 
og de forklaringer, de franske nationale myndigheder har stillet til rådighed, er Kommissionen 
nået til det resultat, at dekret nr. 2011-1893 ikke udelukker vandkraft som vedvarende 
energikilde og ikke indfører strengere administrative regler for små installationer, der primært 
eller udelukkende udnytter vandkraft. 


