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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0196/2012, którą złożył Gérard Aubery (Francja) w sprawie 
nieprawidłowego transponowania przez Francję dyrektywy 2009/28/WE w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego we Francji i 
proponuje uwzględnienie małych elektrowni wodnych we francuskich przepisach prawa 
transponujących dyrektywę UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Francuskie prawo przewiduje zachęty do wytwarzania energii elektrycznej na 
małą skalę z różnych odnawialnych źródeł energii, ale nie dotyczy to wody. W dalszej części 
składający petycję przedstawia długi wywód odnośnie do dużych instalacji 
hydroelektrycznych, które w gruncie rzeczy nie są zbyt ekologiczne, co sprawia, że 
niewspieranie instalacji działających na mniejszą scalę jest jeszcze bardziej niesprawiedliwe.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Ta petycja jest skierowana przez lokalne stowarzyszenie przyjaciół młynów departamentu 
Indre do przewodniczącego francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Zdaniem składającego 
petycję niedawny dekret dotyczący zezwolenia na eksploatację hydroelektrowni (dekret nr 
2001-1893) nie jest zgodny z dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (dyrektywa 2009/128/WE), a zwłaszcza z jej art. 13, gdyż na mocy tego 
dekretu zniesiono obowiązek deklaracji mający zastosowanie do wszystkich elektrowni o 
mocy poniżej 4,5 MW (w tym hydroelektrowni). Dekret ten wprowadza odtąd różnicę między 



PE494.781v01-00 2/2 CM\911633PL.doc

PL

elektrowniami, które wymagają zezwolenia, a elektrowniami uważanymi za posiadające takie 
zezwolenie. Wykaz tych ostatnich nie obejmuje hydroelektrowni. Składający petycję cytuje 
następnie wiele źródeł wskazujących, że hydroelektrownie niewielkich rozmiarów nie mają 
negatywnego wpływu na środowisko.

Artykuł 13 dyrektywy 2009/28/WE wymaga, aby państwa członkowskie przyjmowały środki 
mające na celu czuwanie nad upraszczaniem i przyspieszaniem procedur administracyjnych, a 
także aby przepisy dotyczące zezwoleń były obiektywne, przejrzyste i współmierne oraz 
upraszczane, jeżeli ramy ustawodawcze na to pozwalają.

Dekret nr 2001-1893 zmienił status prawny hydroelektrowni o mocy poniżej 4,5 MW 
(obowiązek deklaracji stał się obowiązkiem uzyskania zezwolenia).
Tymczasem we Francji hydroelektrownie o mocy poniżej 4,5 MW już podlegają 
obowiązkowi uzyskania zezwolenia na mocy ustawy z dnia 16 października 1919 r. 
(skodyfikowanej w księdze V „Przepisy dotyczące użytkowania energii wodnej” kodeksu 
energetycznego). Na podstawie dostarczonych przez władze francuskie informacji Komisja 
doszła do wniosku, że elektrownie dopuszczone na mocy tego systemu są uważane również 
za dopuszczone z tytułu przepisów ogólnych dotyczących energii elektrycznej (w tym dekretu 
nr 2011-1893 w następstwie zastosowania art. L 311.6 kodeksu energetycznego), a zatem nie 
wymagają uzyskania innego zezwolenia energetycznego.
W konsekwencji nie wydaje się, że dekret nr 2001-1893 wprowadził w praktyce dodatkowe 
zasady lub przepisy w odniesieniu do elektrowni niewielkich rozmiarów wykorzystujących 
głównie lub wyłącznie energię wodną.  

Zgodnie z art. 2 lit. a) dyrektywy 2009/28/WE hydroenergia jest odnawialnym źródłem 
energii i za taką jest uważana również przez prawo francuskie.  Dyrektywa 2009/28/WE (art. 
13) wymaga, aby państwa członkowskie upraszczały zasady udzielania zezwoleń, jeżeli ramy 
ustawodawcze na to pozwalają. W świetle przeanalizowanych przepisów francuskich oraz 
wyjaśnień dostarczonych przez krajowe organy francuskie Komisja dochodzi do wniosku, że 
dekret nr 2011-1893 nie wyklucza hydroenergii jako odnawialnego źródła energii i nie 
wprowadza bardziej ograniczających administracyjnie przepisów w odniesieniu do elektrowni 
niewielkich rozmiarów wykorzystujących głównie lub wyłącznie energię wodną.


