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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0196/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Gérard 
Aubery, par to, ka Francijā nepareizi transponē Direktīvu 2009/28/EK par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēršas pie Francijas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja un aicina 
Francijas likumdevējiem transponēt ES direktīvu par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu, iekļaujot mazās hidroelektrostacijas. Francijas tiesību aktos ir 
paredzēti stimuli maza elektroenerģijas apjoma ražošanai, izmantojot atjaunojamos resursus, 
bet ne ūdeni. Lūgumraksta iesniedzējs izklāsta plašu argumentāciju par to, kāpēc lielas 
hidroelektroiekārtas faktiski nav īpaši ekoloģiskas, kas situāciju, kad mazās iekārtas netiek 
atbalstītas, padara vēl netaisnīgāku.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Šo lūgumrakstu Francijas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājam ir nosūtījusi Endras 
departamenta Ūdensdzirnavu atbalstītāju asociācija. Kā raksta lūgumraksta iesniedzējs, nesen 
pieņemtais Dekrēts par atļaujām izmantot elektroenerģijas ražošanas iekārtas (Dekrēts 
Nr. 2011-1893) neatbilst Direktīvai par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu 
(Direktīva 2009/28/EK) un it īpaši tās 13. pantam, jo ar dekrētu ir atcelta deklarēšanas 
sistēma, ko piemēroja visām iekārtām (tostarp hidroelektroiekārtām) ar jaudu, kura 
nepārsniedz 4,5 mW. Toties dekrētā elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kam atļauja 
vajadzīga, ir nošķirtas no iekārtām, kuras jau tiek uzskatītas par atļautām. Šo pēdējo iekārtu 
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sarakstā hidroelektroiekārtas nav iekļautas. Pēc tam lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz 
vairākiem avotiem, kuros norādīts, ka mazās hidroelektroiekārtas nerada negatīvu ietekmi uz 
vidi.

Direktīvas 2009/28/EK 13. pantā ir noteikta prasība, ka dalībvalstis veic piemērotus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka administratīvās procedūras ir vienkāršotas un ieviestas un 
noteikumi par atļauju izsniegšanu ir objektīvi, pārredzami, samērīgi un vienkāršoti, ja to atļauj 
tiesiskais regulējums. 

Ar Dekrētu Nr. 2011-1893 ir mainīts tiesiskais regulējums hidroelektroiekārtām, kuru jauda 
nepārsniedz 4,5 mW (deklarēšanas sistēma ir kļuvusi par atļauju izsniegšanas sistēmu). 
Taču Francijā uz hidroelektroiekārtām ar jaudu, kas nepārsniedz 4,5 mW, jau ir attiecināta 
atļauju izsniegšanas sistēma, piemērojot 1919. gada 16. oktobra likumu (kodificēts 
Enerģētikas kodeksa V grāmatā „Noteikumi par hidroenerģijas izmantošanu”). Pamatojoties 
uz Francijas valsts iestāžu sniegto informāciju, Komisija secina, ka atbilstoši šai sistēmai 
atļautās iekārtas ir arī uzskatāmas par atļautām saskaņā ar vispārējiem noteikumiem par 
elektroenerģijas ražošanu (tostarp Dekrētu Nr. 2011-1893, kas pieņemts saskaņā ar 
Enerģētikas kodeksa L 311.6. pantu) un tāpēc nav vajadzīga cita atļauja enerģētikas jomā.
Līdz ar to šķiet, ka ar Dekrētu Nr. 2011-1893 faktiski nav ieviesti papildu noteikumi vai 
normas attiecībā uz mazajām iekārtām, kurās izmanto galvenokārt vai tikai hidroenerģiju.  

Saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 2. panta a) punktu hidroenerģija ir atjaunojams 
energoresurss un par tādu to uzskata arī Francijas tiesību aktos. Direktīvā 2009/28/EK 
(13. pantā) ir prasība dalībvalstīm atļauju izsniegšanu vienkāršot, ja tiesiskais regulējums to 
atļauj. Ņemot vērā izvērtētos reglamentējošos Francijas dokumentus un Francijas iestāžu 
sniegtos paskaidrojumus, Komisija uzskata, ka Dekrētā Nr. 2011-1893 ir aptverta arī 
hidroenerģija kā atjaunojams energoresurss un ar to nav ieviesti stingrāki administratīvie 
noteikumi attiecībā uz mazajām iekārtām, kurās izmanto galvenokārt vai tikai hidroenerģiju. 


