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Θέμα: Αναφορά 0196/2012, του Gérard Aubery, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την πλημμελή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Γαλλίας της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων απευθύνεται στον πρόεδρο του Γαλλικού Κοινοβουλίου και υποστηρίζει ότι η 
Γαλλία πρέπει να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπεριλαμβάνοντας τις 
μικρής κλίμακας μονάδες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το γαλλικό δίκαιο 
προβλέπει την παροχή κινήτρων για την μικρής κλίμακας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές χωρίς όμως να αναφέρει μεταξύ αυτών το νερό. Ακολουθεί μακρά 
επιχειρηματολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι μεγάλης κλίμακας 
εγκαταστάσεις παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι στην πραγματικότητα και 
τόσο οικολογικές, με συνέπεια να ακόμα πιο άδικο να μην ευνοούνται οι μικρής κλίμακας 
εγκαταστάσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012.

Η αναφορά αυτή απευθύνεται στον Πρόεδρο του Γαλλικού Κοινοβουλίου από την
νομαρχιακή ένωση φίλων του ποταμού Indre. Κατά τον αναφέροντα, το πρόσφατο διάταγμα
που επιτρέπει την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού (διάταγμα
αριθ. 2011-1893) δεν είναι σύμφωνο προς την Οδηγία σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Οδηγία 2009/128/EΚ), ιδίως δε με το άρθρο 13, διότι το
διάταγμα αυτό καταργεί την υποχρέωση κοινοποίησης που ίσχυε για όλες τις εγκαταστάσεις
ισχύος έως 4.5 MW (συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων). Το εν 
λόγω διάταγμα εισάγει διάκριση μεταξύ των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για τις οποίες απαιτείται άδεια και εκείνες οι οποίες θεωρούνται επιτρεπόμενες. Η
κατάσταση αυτών των τελευταίων δεν συμπεριλαμβάνει τις υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
Ο αναφέρων παραθέτει εν συνεχεία πολλές πηγές από όπου προκύπτει ότι οι υδροηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις μικρού μεγέθους δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Το άρθρο 13 της Οδηγίας 2009/28/EΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε οι
διοικητικές διαδικασίες να απλοποιηθούν και να συντομευθούν και οι κανόνες που διέπουν
την έγκριση αδειών να είναι αντικειμενικοί, διαφανείς, και αναλογικοί και να απλοποιούνται, 
εφόσον το ρυθμιστικό πλαίσιο το επιτρέπει.

Με το διάταγμα αριθ. 2011-1893 το νομικό καθεστώς των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων
ισχύος κάτω των 4.5 MW τροποποιείται (το καθεστώς κοινοποίησης κατέστη καθεστώς 
έγκρισης). Ωστόσο, στη Γαλλία, οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος κάτω των 4.5 MW
ήδη υπόκεινται σε καθεστώς έγκρισης κατ’εφαρμογήν του νόμου της 16ης Οκτωβρίου 1919 
(κωδικοποιημένου στο Βιβλίο V "διατάξεις σχετικά με τη χρήση υδραυλικής ενέργειας" του 
ενεργειακού κώδικα). Βάσει των πληροφοριών που παρέσχον οι γαλλικές αρχές, η Επιτροπή
θεωρεί ότι οι εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει δοθεί άδεια λειτουργίας θεωρούνται επίσης
εγκεκριμένες δυνάμει των γενικών διατάξεων για την ηλεκτρική ενέργεια (μεταξύ των 
οποίων το διάταγμα αριθ. 2011-1893 κατ’εφαρμογήν του άρθρου L 311.6 του ενεργειακού
κώδικα) και, συνεπώς, δεν έχουν ανάγκη άλλης έγκρισης.
Επομένως, το διάταγμα αριθ. 2011-1893 δεν φαίνεται να έχει εισαγάγει στην πράξη 
συμπληρωματικούς κανόνες ή διατάξεις για τις εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας για την 
εκμετάλλευση της υδραυλικής δύναμης είτε αποκλειστικά είτε κατά κύριο λόγο.

Σύμφωνα με το άρθρο 2(α) της Οδηγίας 2009/28/EΚ, η υδραυλική ενέργεια είναι ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας και ως τέτοια θεωρείται και στο γαλλικό δίκαιο. Η οδηγία 2009/28/EΚ (άρθρο
13) απαιτεί από τα κράτη μέλη να απλουστεύουν τις διαδικασίες έγκρισης, όταν το 
εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο το επιτρέπει. Υπό το φως των εξετασθέντων κειμένων της
γαλλικής νομοθεσίας και των εξηγήσεων που δόθηκαν από τις εθνικές αρχές της χώρας, η
Επιτροπή είναι της άποψης ότι το διάταγμα αριθ. 2011-1893 δεν αποκλείει την
υδροηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν εισάγει πιο 
δεσμευτικές διοικητικές διατάξεις για τις μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις για την 
εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας κατ’ αποκλειστικότητα ή κατά κύριο λόγο.


