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Betreft: Verzoekschrift 0196/2012, ingediend door Gérard Aubery (Franse nationaliteit), 
over de onjuiste omzetting door Frankrijk van Richtlijn 2009/28/EG betreffende 
de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant richt zich tot de voorzitter van de Franse Nationale Vergadering en pleit ervoor 
de Franse wet die de EU-richtlijn betreffende het bevorderen van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen omzet ook te laten gelden voor kleine waterkrachtcentrales. De Franse 
wet voorziet in stimulansen voor productie van elektriciteit op kleine schaal uit een scala aan 
hernieuwbare bronnen, uitgezonderd water. Hierop volgt een lange argumentering over 
waarom hydro-elektrische installaties op grote schaal in feite niet erg ecologisch verantwoord 
zijn, hetgeen het nog oneerlijker maakt dat installaties op kleine schaal niet bevoordeeld 
worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

"Het verzoekschrift in kwestie is eigenlijk door de departementale vereniging van vrienden 
van de molens van de Indre gericht aan de voorzitter van de Franse Nationale Vergadering. 
Volgens rekwestrant druist het recente besluit betreffende de exploitatievergunning voor 
installaties voor de opwekking van elektriciteit ('Décret" nr. 2011-1893) in tegen Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, in het 
bijzonder artikel 13 daarvan, op grond van het feit dat dit besluit de regeling betreffende de 
kennisgeving en de bevestiging, die gold voor alle installaties van minder dan 4,5 MW 
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(inclusief hydro-elektrische installaties) heeft afgeschaft. Het besluit voert een onderscheid in 
tussen installaties voor de productie van elektriciteit en toegelaten geachte installaties. De 
hydro-elektrische installaties ontbreken op de lijst van de laatstgenoemde categorie. 
Rekwestrant citeert vervolgens een aantal bronnen waaruit blijkt dat de kleine hydro-
elektrische installaties geen negatieve impact op het milieu hebben.

Krachtens artikel 13 van Richtlijn 2009/28/EG moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
ervoor te zorgen dat de administratieve procedures eenvoudiger en sneller kunnen worden 
afgewikkeld en dat de regels betreffende de vergunning objectief, transparant en evenredig 
zijn en vereenvoudigd worden als het regelgevingskader het mogelijk maakt.

Besluit nr. 2011-1893 heeft het rechtsregime van de hydro-elektrische installaties met een 
vermogen van ten hoogste 4,5 MW gewijzigd (de aangifte- of kennisgevingregeling is 
veranderd in een vergunningsregeling). In Frankrijk zijn hydro-elektrische installaties met een 
vermogen van ten hoogste 4,5 MW echter al onderworpen aan een vergunningsregeling, 
krachtens de wet van 16 oktober 1919 (gecodificeerd in Boek V "Dispositions relatives à 
l'utilisation de l'énergie hydraulique" (Bepalingen betreffende het gebruik van hydraulische 
energie) onder de code "Energie"). Uit de informatie van de Franse autoriteiten kan de 
Commissie opmaken dat de installaties die overeenkomstig deze regeling worden toegelaten 
ook geacht worden te zijn toegelaten uit hoofde van de algemene bepalingen betreffende 
elektriciteit (o.m. besluit nr. 2011-1893, in toepassing van artikel L 311.6 van de energiewet) 
en hebben deze bijgevolg geen andere energievergunning nodig. Bijgevolg kan worden 
gesteld dat besluit nr. 2011-1893 in de praktijk geen nieuwe regels of bijkomende 
voorschriften voor kleine installaties voor de exploitatie van waterkracht in hoofdzaak of in 
bijkomende orde in het leven heeft geroepen.

Volgens artikel 2, letter a) van Richtlijn 2009/28/EG is hydro-elektrische energie een 
hernieuwbare energiebron. Dit geldt ook in het Franse recht. Volgens artikel 13 van de 
richtlijn moeten de lidstaten de vergunningsregeling vereenvoudigen indien dit op grond van 
het toepasselijk regelgevend kader is toegestaan. In het licht van de onderzochte Franse 
regelingen en de toelichtingen van de nationale autoriteiten van het land is de Commissie van 
mening dat besluit nr. 2011-1893 de hydro-elektrische energie niet uitsluit van de lijst van 
hernieuwbare energiebronnen en geen strengere administratieve voorwaarden creëert voor 
kleine installaties voor de exploitatie van waterkracht in hoofdzaak of in bijkomende orde."


