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Tema: Peticija Nr. 0196/2012 dėl klaidingo Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją perkėlimo į nacionalinę teisę, kurią 
pateikė Prancūzijos pilietis Gérard Aubery

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kreipiasi į Prancūzijos nacionalinės asamblėjos pirmininką ir pateikia 
argumentus, pagrindžiančius būtinybę įtraukti į Prancūzijos įstatymą, kuriuo į nacionalinę 
teisę perkeliama ES direktyva dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, 
mažąsias hidroelektrines. Prancūzijos įstatyme numatomos paskatos nedideliu mastu gaminti 
elektrą naudojant įvairius atsinaujinančius energijos išteklius, bet ne vandens energiją. Šiuo 
atžvilgiu pateikiamas išsamus argumentas, kodėl didelio galingumo hidroelektriniai įrenginiai 
iš tikrųjų nėra labai ekologiški, todėl juo labiau yra neteisinga, kad mažo galingumo įrenginiai 
nėra palankiai vertinami.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m rugpjūčio 30 d.

Šią peticiją Prancūzijos Nacionalinės asamblėjos pirmininkui pateikė Endro departamento 
malūnų draugijos asociacijos nariai. Peticijos pateikėjų nuomone, neseniai išleistas nutarimas, 
susijęs su leidimu eksploatuoti elektros gamybos įrenginius (nutarimas Nr. 2011-1893), 
prieštarauja direktyvai dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (Direktyva 
2009/128/EB) ir būtent jos 13 straipsniui, kadangi šiuo nutarimu buvo panaikinta deklaravimo 
tvarka, kuri taikoma visiems įrenginiams, kurių galingumas mažesnis nei 4,5 MW (įskaitant 
hidroelektrinius įrenginius). Šiuo nutarimu nuo šiol skiriami elektros gamybos įrenginiai, 
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kuriems reikalingas leidimas, ir tie įrenginiai, kurie yra laikomi jau gavusiais leidimą. Į 
pastarųjų sąrašą neįtraukiami hidroelektriniai įrenginiai. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad 
nedideli hidroelektriniai įrenginiai nedaro neigiamo poveikio aplinkai.

Direktyvos 2009/28/EB 13 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi priemonių, 
kad administracinės procedūros būtų supaprastintos ir pagreitintos atitinkamu administraciniu 
lygmeniu ir kad leidimų išdavimą reglamentuojančios taisyklės būtų objektyvios, skaidrios, 
proporcingos ir supaprastintos, jei tai galima pagal taikomą teisinę bazę. 

Nutarimu Nr. 2011-1893 buvo pakeistas hidroelektrinių įrenginių, kurių galingumas mažesnis 
nei 4.5 MW, teisinis pagrindas (deklaravimo tvarka tapo leidimų išdavimo tvarka). 
Tačiau Prancūzijoje hidroelektriniams įrenginiams, kurių galingumas yra mažesnis nei 
4.5 MW, jau taikoma leidimų išdavimo tvarka pagal 1919 m. spalio 16 d. įstatymą 
(kodifikuotą Energijos kodekso V knygoje „Nuostatos dėl hidroenergijos naudojimo“). 
Komisija, remdamasi nacionalinių Prancūzijos valdžios institucijų pateikta informacija, 
supranta, kad įrenginiai, kuriems pagal šią tvarką suteiktas leidimas, taip pat pagal bendrąsias 
nuostatas (įskaitant nutarimą Nr. 2011-1893 pagal Energijos kodekso L 311.6), susijusias su 
elektra, laikomi gavusiais leidimą ir jiems yra nereikalingas joks kitas leidimas.
Taigi, neatrodo, kad nutarimu Nr. 2011-1893 mažiems įrenginiams, daugiausia arba išimtinai 
skirtiems vandens energijos panaudojimui, buvo pradėtos taikyti papildomos taisyklės arba 
nuostatos.  

Pagal Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio a punktą hidroenergija yra atsinaujinančių išteklių 
energija ir yra taip suvokiama ir pagal Prancūzijos teisę.  Direktyvos 2009/28/EB 13 
straipsnyje prašoma valstybių narių supaprastinti leidimų suteikimo taisykles, jei tai galima 
pagal taikomą teisinę bazę. Komisija, atsižvelgdama į nagrinėtus Prancūzijos teisės aktus ir 
Prancūzijos valdžios institucijų pateiktus paaiškinimus, mano, kad nutarimu Nr.°2011-1893 
neatmetama hidroenergijos, kaip atsinaujinančio energijos šaltinio, galimybė ir mažiems 
įrenginiams neįdiegiamos griežtesnės administracinės nuostatos, kad išimtinai arba daugiausia 
būtų panaudota vandens energija. 


