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Tárgy: A Gérard Aubery francia állampolgár által benyújtott 0196/2012. számú 
petíció a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 
2009/28/EK irányelv Franciaország általi hibás átültetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a francia nemzetgyűlés elnökéhez intézi beadványát, és amellett érvel, 
hogy a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló uniós irányelvet 
átültető francia törvény hatálya terjedjen ki a kisméretű vízerőművekre is. A francia törvény 
ösztönzőket helyez kilátásba a kis léptékű villamosáram-előállításra vonatkozóan, ha az 
energiatermelés meghatározott megújuló energiaforrások felhasználásával történik, a vizet 
azonban nem sorolja fel ezek között. Ezt követően a petíció benyújtója hosszasan taglalja, 
hogy a nagy vízerőművek tulajdonképpen miért nem igazán környezetbarátak, emiatt pedig 
még igazságtalanabbnak tartja, hogy mégsem a kis léptékű vízerőműveket részesítik 
előnyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 13.

„A petíciót az Indre megyei vízimalmok baráti köre (association départementale des amis des 
moulins de l'Indre) nyújtotta be a francia nemzetgyűléshez. A petíció benyújtója szerint az 
elektromos áramot termelő létesítmények használatának engedélyezéséről szóló közelmúltbeli 
(2011-1893. sz.) francia törvény nem áll összhangban a megújuló energiaforrásból előállított 
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energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelvvel, különösen annak 13. cikkével, mivel a 
törvény eltörölte a 4,5 MW-nál kisebb teljesítményű valamennyi létesítményre (többek között 
a vízerőművekre) korábban alkalmazott jelentési rendszert. A törvény különbséget tesz az 
engedélyezés előtt álló, valamint a már engedéllyel rendelkező elektromos áramot termelő 
létesítmények között. Az utóbbiakra vonatkozó listán nem szerepelnek a vízerőművek. A 
petíció benyújtója ezt követően számos olyan forrást sorol fel, amelyek szerint a kisméretű 
vízerőművek nem károsítják a környezetet.

A 2009/28/EK irányelv 13. cikke előírja, hogy a tagállamok tegyék meg a megfelelő lépéseket 
a közigazgatási eljárások korszerűsítése és a gyors ügyintézés érdekében, valamint hogy a 
jóváhagyással kapcsolatos szabályok objektívek, átláthatóak és arányosak, illetve amennyiben 
erre a szabályozási keret lehetőséget ad, egyszerűsítettek legyenek. 

A 2011-1893. sz. törvény módosította a 4,5 MW-nál kisebb teljesítményű vízerőművekre 
vonatkozó jogi rendszert (a jelentési rendszert engedélyezési rendszer váltotta fel). 
Franciaországban azonban a 4,5 MW teljesítmény alatti vízerőművekre az (energia-
törvénykönyv V., „A vízenergia alkalmazására vonatkozó rendelkezések” című kötetében 
kodifikált) 1919. október 16-i törvény értelmében már vonatkozik egy engedélyezési 
rendszer. A francia nemzeti hatóságok által rendelkezésre bocsátott információk alapján a 
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az e rendszer értelmében engedélyezett 
létesítmények az elektromos áramra vonatkozó általános rendelkezések értelmében is 
jóváhagyottnak tekintendők (az energia-törvénykönyv L 311.6. cikke értelmében ideértve a 
2011-1893. sz. törvényt), és ezért nincs szükségük újabb energetikai engedélyezésre.
Ennek következtében úgy tűnik, hogy a 2011-1893. sz. törvény a gyakorlatban nem vezetett 
be újabb szabályokat vagy rendelkezéseket a főként vagy teljes egészében vízenergiát 
alkalmazó kisméretű létesítmények vonatkozásában.  

A 2009/28/EK irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében a vízenergia megújuló 
energiaforrásból előállított energiának minősül, és ezért a francia jog is annak tekinti.  A 
2009/28/EK irányelv (a 13. cikkben) előírja, hogy a tagállamok – amennyiben erre a 
szabályozási keret lehetőséget ad– egyszerűsítsék a jóváhagyással kapcsolatos szabályokat. A 
megvizsgált francia rendelkezések és a franciaországi nemzeti hatóságok által rendelkezésre 
bocsátott magyarázatok fényében a Bizottság úgy véli, hogy a 2011-1893. sz. törvény nem 
zárja ki a vízenergiát a megújuló energiaforrások köréből, és nem vezet be adminisztratív 
szempontból szigorúbb rendelkezéseket a főként vagy teljes egészében vízenergiát alkalmazó 
kisméretű létesítmények vonatkozásában.”


