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Ref.: Petiția nr. 0196/2012, adresată de Gérard Aubery, de cetățenie franceză, privind 
transpunerea incorectă de către Franța a Directivei 2009/28/CE privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se adresează președintelui Adunării Naționale Franceze și insistă ca legislația 
franceză care transpune Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 
să includă centralele hidroelectrice de mici dimensiuni. Legislația franceză prevede stimulente 
pentru producția de energie electrică la scară mică dintr-o serie de surse regenerabile, dar nu 
din apă Urmează o argumentare lungă despre motivele pentru care instalațiile hidroelectrice 
de mari dimensiuni nu sunt de fapt foarte ecologice, fapt pentru care este și mai nedrept că 
instalațiile de mici dimensiuni nu sunt favorizate

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Această petiție este adresată de Asociația Departamentală Prietenii Morilor (association 
départementale des amis des moulins) de pe valea râului Indre președintelui Adunării 
Naționale Franceze. Petiționarul consideră că recentul decret privind autorizația de exploatare 
a instalațiilor de producție a energiei electrice (Decretul nr. 1893 din 2011) nu respectă 
Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Directiva 
2009/128/CE) și, în special, articolul 13 din aceasta, pentru motivul că acest decret a anulat 
sistemul de declarare care se aplica tuturor instalațiilor cu putere mai mică de 4,5 MW 
(inclusiv instalațiile hidroelectrice). Acest decret stabilește o diferență între instalațiile de 
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producție a energiei electrice care necesită o autorizație și cele considerate autorizate. Lista cu 
acestea din urmă nu include centralele hidroelectrice.  Ulterior, solicitantul citează surse care 
arată că instalațiile hidroelectrice de mici dimensiuni nu se află la originea efectelor negative 
asupra mediului.

Articolul 13 din Directiva 2009/28/CE solicită ca statele membre să adopte măsuri pentru a se 
asigura că procedurile administrative sunt raționalizate și accelerate și că normele care 
reglementează autorizarea sunt obiective, transparente, proporționale și simplificate, dacă 
acest lucru este permis de cadrul de reglementare. 

Decretul nr. 1893 din 2011 a modificat regimul juridic al instalațiilor hidroelectrice cu o 
putere mai mică de 4,5 MW (sistemul de declarare a devenit un sistem de autorizare). 
Totuși, în Franța, instalațiile hidroelectrice cu o putere mai mică de 4,5 MW se supun unui 
sistem de autorizare conform Legii din 16 octombrie 1919 (codificată în cartea V „dispozițiile 
privind utilizarea energiei hidraulice” din Codul energiei). În baza informațiilor furnizate de 
autoritățile naționale franceze, Comisia înțelege că instalațiile autorizate în acest sistem sunt 
considerate, de asemenea, autorizate conform dispozițiilor generale privind energia electrică 
(precum dispozițiile Decretului nr. 1893 din 2011 în sensul articolului L 311.6 din Codul 
energiei), neavând astfel nevoie de o altă autorizație privind energia electrică.
În consecință, Decretul nr. 1893 din 2011 nu pare să fi introdus, în practică, norme sau 
dispoziții suplimentare pentru instalațiile de mici dimensiuni pentru exploatarea forței 
hidraulice cu titlu principal sau exclusiv.  

Conform articolului 2 litera (a) din Directiva 2009/28/CE, energia hidroelectrică este o sursă 
de energie regenerabilă, fiind considerată ca atare în dreptul francez.  Directiva 2009/28/CE 
(articolul 13) solicită ca statele membre să simplifice normele de autorizare, dacă acest lucru 
este permis de cadrul de reglementare. În lumina documentelor de reglementare franceze 
analizate și a explicațiilor furnizate de autoritățile naționale franceze, Comisia este de părere 
că Decretul nr. 1893 din 2011 nu exclude energia electrică ca sursă de energie regenerabilă și 
nu introduce dispoziții mai restrictive în materie administrativă în ceea ce privește instalațiile 
de mici dimensiuni pentru exploatarea forței hidraulice, cu titlu principal sau exclusiv.  


