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Suġġett: Petizzjoni 0196/2012, imressqa minn Gérard Aubery, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, dwar traspożizzjoni żbaljata minn Franza tad-Direttiva 
2009/28/KE dwar il- promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindirizza lill-President tal-Assemblea Nazzjonali Franċiża u jispjega għalfejn 
il-liġi Franċiża li tittrasponi d-Direttiva tal-UE dwar il-promozzjoni tal-użu ta’ enerġija minn 
sorsi rinnovabbli għandha tinkludi impjanti għall-idroenerġija fuq skala żgħira. Il-liġi 
Franċiża tipprevedi inċentivi għall-produzzjoni tal-elettriku fuq skala żgħira minn serje ta’ 
sorsi rinnovabbli, iżda mhux mill-ilma. Imbagħad isegwi argument twil dwar għaliex l-
installazzjonijiet għall-idroenerġija fuq skala kbira fil-fatt mhumiex ekoloġiċi ħafna, u dan 
jagħmel il-fatt li l-installazzjonijiet fuq skala żgħira ma jingħatawx prijorità aktar inġust.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta' Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awissu 2012

“Din il-petizzjoni hija indirizzata mill-‘Association Départementale des Amis des Moulins de 
l'Indre’ (l-Assoċjazzjoni Dipartimentali tal-Ħbieb tal-Imtieħen tal-Indre) lill-President tal-
Assemblea Nazzjonali Franċiża. Skont il-petizzjonant, id-digriet li ħareġ dan l-aħħar dwar l-
awtorizzazzjoni għall-isfruttament tal-installazzjonijiet ta’ produzzjoni ta' elettriku (digriet nru 
2011-1893) mhuwiex konformi mad-Direttiva dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
prodotta minn sorsi rinnovabbli (Direttiva 2009/28/KE), u b’mod partikolari l-Artikolu 13 
tagħha, għar-raġuni li dan id-digriet ħassar ir-reġim ta’ dikjarazzjoni li kien japplika għal-
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installazzjonijiet kollha ta' saħħa ta’ inqas minn 4.5 MW (inklużi l-installazzjonijiet 
idroelettriċi). Dan id-digriet stabbilixxa mil-lum 'il quddiem differenza bejn l-installazzjonijiet 
ta' produzzjoni ta' elettriku li jeħtieġu awtorizzazzjoni u dawk meqjusa awtorizzati. Il-lista ta’ 
dawk meqjusa awtorizzati ma tinkludix l-installazzjonijiet idroelettriċi. Il-petizzjonant 
jikkwota imbagħad għadd ta’ għejun li jindikaw li l-installazzjonijiet idroelettriċi ta’ daqs 
żgħir mhumiex il-kawża ta’ impatti negattivi fuq l-ambjent.

L-Artikolu 13 tad-Direttiva 2009/28/KE jirrikjedi li l-Istati Membri jieħdu miżuri biex jaraw 
li l-proċeduri amministrattivi jiġu ssemplifikati u aċċelerati u li r-regoli li jirregolaw l-
awtorizzazzjoni jkunu oġġettivi, trasparenti u proporzjonati u jkunu ssemplifikati jekk il-qafas 
regolamentarju jkun jippermetti li dan isir. 

Id-digriet nru 2011-1893 immodifika r-reġim ġuridiku tal-installazzjonijiet idroelettriċi ta’ 
saħħa ta’ inqas minn 4.5 MW (ir-reġim ta’ dikjarazzjoni sar reġim ta’ awtorizzazzjoni). 
Madankollu, fi Franza, l-installazzjonijiet idroelettriċi ta' saħħa ta' inqas minn 4.5 MW diġà 
huma sottomessi għal reġim ta' awtorizzazzjoni b'applikazzjoni tal-liġi tas-16 ta' Ottubru 1919 
(ikkodifikata fil-ktieb V “dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique” 
(Dispożizzjonijiet rigward l-użu tal-enerġija idrawlika) tal-kodiċi tal-enerġija). Abbażi tat-
tagħrif mogħti mill-awtoritajiet nazzjonali Fanċiżi, il-Kummissjoni tifhem li l-
installazzjonijiet awtorizzati taħt dan ir-reġim huma wkoll meqjusa awtorizzati skont id-
dispożizzjonijiet ġenerali rigward l-elettriku (fosthom id-digriet nru 2011-1893 
b’applikazzjoni tal-Artikolu L 311.6 tal-kodiċi tal-enerġija) u għalhekk m’għandhomx bżonn 
ta’ xi awtorizzazzjoni ta’ enerġija oħra. 
Għaldaqstant, id-digriet nru 2011-1893 ma jidhirx li daħħal prattika ta’ regoli jew 
dispożizzjonijiet supplimentari għall-installazzjonijiet ta’ daqs żgħir li jisfruttaw 
prinċipalment jew esklussivament il-forza idrawlika.  

Skont l-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2009/28/CE, l-idroelettriku huwa għajn ta’ enerġija 
rinnovabbli u huwa wkoll meqjus bħala tali fid-dritt Franċiż.  Id-Direttiva 2009/28/KE 
(Artikolu 13) tirrikjedi li l-Istati Membri jissemplifikaw ir-regoli ta’ awtorizzazzjoni jekk il-
qafas regolamentarju jkun jippermetti li dan isir. Fid-dawl tad-dokumenti regolamentarji 
Franċiżi analizzati u l-ispjegazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet nazzjonali Franċiżi, il-
Kummissjoni hija tal-fehma li d-digret nru 2011-1893 ma jeskludix l-idroelettriku bħala għajn 
ta’ enerġija rinnovabbli u ma jdaħħalx dispożizzjonijiet aktar restrittivi f’dik li hi 
amministrazzjoni għall-installazzjonijiet ta’ daqs żgħir li jisfruttaw prinċipalment jew 
esklussivament il-forza idrawlika.” 


