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SUQ INTERN TAL-ENERĠIJA

Sabiex ikun armonizzat u liberalizzat is-suq intern tal-enerġija tal-UE, tliet pakketti
leġiżlattivi konsekuttivi ta' miżuri kienu adottati mill-1996 sal-2009, li jindirizzaw l-aċċess
għas-suq, it-trasparenza u r-regolamentazzjoni, il-protezzjoni tal-konsumatur, is-sostenn
għall-interkonnessjoni u l-livelli adegwati ta' forniment. Bħala riżultat ta' dawn il-miżuri,
fornituri ġodda tal-gass u tal-elettriku jistgħu jidħlu fis-swieq tal-Istati Membri, filwaqt li
l-konsumaturi industrijali u dawk domestiċi issa huma liberi li jagħżlu l-fornitur tagħhom.
Politiki oħra tal-UE relatati mas-suq intern tal-enerġija jindirizzaw is-sigurtà tal-provvista tal-
elettriku, tal-gass u taż-żejt, kif ukoll l-iżvilupp ta' netwerks trans-Ewropej għat-trasport tal-
elettriku u tal-gass.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 194 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

L-OBJETTIVI

Fis-settur tal-enerġija, it-tlestija tas-suq intern tal-UE teħtieġ: it-tneħħija ta' bosta ostakli u
ingombri kummerċjali; l-approssimazzjoni tal-politiki dwar it-taxxa u l-politiki tal-prezzijiet u
miżuri b'rabta ma' normi u standards; u regolamenti dwar l-ambjent u s-sikurezza. L-objettiv
huwa li jkun assigurat suq li jiffunzjona b'aċċess ekwu għas-suq u livell għoli ta' protezzjoni
għall-konsumatur kif ukoll livelli adegwati ta' interkonnessjoni u ta' kapaċità ta' ġenerazzjoni. Il-
Kunsill Ewropew stabbilixxa skadenza għat-tlestija tas-suq intern tal-enerġija sal-2014. Filwaqt
li l-iskadenza ma ġietx kompletament ssodisfata, sar progress fir-rigward tad-diversifikazzjoni
tal-fornituri tal-enerġija u l-kummerċ tal-enerġija transkonfinali (COM(2014) 0634).

IL-KISBIET

A. Liberalizzazzjoni tas-swieq tal-gass u tal-elettriku
Matul id-disgħinijiet, meta l-maġġoranza tas-swieq nazzjonali tal-elettriku u tal-gass naturali
kienu għadhom monopolizzati, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ddeċidew li jiftħu dawn
is-swieq gradwalment għall-kompetizzjoni. L-ewwel direttivi ta' liberalizzazzjoni (l-Ewwel
Pakkett ta' Enerġija) ġew adottati fl-1996 (tal-elettriku) u fl-1998 (tal-gass), u kellhom jiġu
trasposti fis-sistemi legali tal-Istati Membri sal-1998 (tal-elettriku) u sas-sena 2000 (tal-gass).
It-Tieni Pakkett ta' Enerġija ġie adottat fl-2003, id-direttivi tiegħu kellhom jiġu trasposti fil-
liġi nazzjonali mill-Istati Membri sal-2004, u xi dispożizzjonijiet daħlu fis-seħħ biss fl-2007. Il-
konsumaturi industrijali u domestiċi issa huma liberi li jagħżlu l-fornituri tal-gass u tal-elettriku
tagħhom stess minn firxa usa’ ta’ kompetituri. F'April 2009 kien adottat it-Tielet Pakket ta'
Enerġija li jimmira li jkompli jilliberalizza s-suq intern tal-elettriku u tal-gass, jemenda t-tieni
pakkett u jipprovdi l-pedament għall-implimentazzjoni tas-suq intern tal-enerġija.
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Fi Frar 2015, il-Kummissjoni ppubblikat komunikazzjoni dwar il-pakkett dwar l-Unjoni tal-
Enerġija bit-titolu "Qafas Strateġiku għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti b'Politika dwar il-Bidla
fil-Klima li tħares 'il quddiem" (COM(2015)0080). Il-pakkett jiddikjara li l-għan tal-Unjoni tal-
Enerġija huwa li "tagħti lill-konsumaturi tal-UE — unitajiet domestiċi u negozji — enerġija
sigura, sostenibbli, kompetittiva u affordabbli". Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, ġew stabbiliti
fil-pakkett ħames dimensjonijiet interrelatati mill-qrib u li jsaħħu lil xulxin b'mod reċiproku:
is-sigurtà tal-enerġija, is-solidarjetà u l-fiduċja, suq Ewropew tal-enerġija integrat b'mod sħiħ,
effiċjenza tal-enerġija li timmodera d-domanda; dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija; u riċerka,
innovazzjoni u kompetittività.
Kif imħabbar fl-istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija, il-Kummissjoni ressqet sett ta’ proposti
leġiżlattivi għal disinn ġdid tas-suq tal-enerġija tal-UE fit-30 ta’ Novembru 2016. Il-pakkett
"Enerġija Nadifa Għall-Ewropej Kollha" (COM(2016) 0860) għandu l-għan li jimplimenta l-
Unjoni tal-Enerġija u jkopri l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, l-enerġija rinnovabbli, id-disinn tas-
suq tal-elettriku, is-sigurtà tal-forniment tal-elettriku u r-regoli ta' governanza għall-Unjoni tal-
Enerġija.
B. Regolamentazzjoni tas-suq tal-enerġija
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) ilha
totalment operattiva minn Marzu 2011 (Regolament (KE) Nru 713/2009). ACER hija
prinċipalment responsabbli għall-promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet regolatorji
nazzjonali fil-livell reġjonali u Ewropew u għall-monitoraġġ tal-iżvilupp tan-netwerk u s-
swieq interni tal-elettriku u tal-gass. L-Aġenzija għandha wkoll il-kompetenza li tinvestiga
każijiet ta' abbuż tas-suq u li tikkoordina l-applikazzjoni tal-pieni xierqa mal-Istati Membri. Ir-
responsabbiltà għall-applikazzjoni ta' sanzjonijiet applikabbli għall-ksur madankollu hija f'idejn
l-Istati Membri.
Bħala pass ulterjuri, ġew adottati żewġ Regolamenti li ħolqu strutturi ta' kooperazzjoni
għal Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistemi ta' Trażmissjoni (ENTSO): wieħed għall-
elettriku (KE/714/2009) u wieħed għall-gass (KE/715/2009, emendat bid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2010/685/UE). L-ENTSO, flimkien mal-ACER, joħolqu regoli dettaljati ta' aċċess
għan-netwerk u kodiċi tekniċi, u jiżguraw il-koordinament tal-operazzjoni tal-grilja permezz ta'
skambju ta' informazzjoni operattiva u l-iżvilupp ta' standards u proċeduri komuni tas-sikurezza
u tal-emerġenzi. L-ENTSO huma responsabbli wkoll għall-abbozzar kull sentejn ta' pjan ta'
investiment għal 10- snin li mbagħad ikunu riveduti mill-ACER.
Barra minn hekk, id-Direttiva 2008/92/KE tipprova ttejjeb it-trasparenza tal-prezzijiet tal-gass
u tal-elettriku li l-utent finali industrijali jintalab iħallas billi tobbliga lill-Istati Membri jiżguraw
li dawn il-prezzijiet u s-sistemi użati għall-iffissar tal-prezzijiet ikunu kkomunikati lill-Eurostat
darbtejn fis-sena. F'Ottubru 2011, l-UE adottat ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 dwar l-
integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa (REMIT), bil-għan li jiggarantixxi
prattiki kummerċjali ġusti fis-swieq Ewropej tal-enerġija.
C. Sigurtà tal-provvista tal-elettriku, tal-gass naturali u taż-żejt
Id-Direttiva 2005/89/KE tistabbilixxi miżuri maħsuba għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-
provvista tal-elettriku, biex jiġu żgurati l-funzjonament tajjeb tas-suq intern għall-elettriku, livell
adegwat ta' interkonnessjoni bejn l-Istati Membri, livell adegwat ta' kapaċità ta' ġenerazzjoni,
u bilanċ bejn l-offerta u d-domanda. Fid-dawl tal-importanza kruċjali tal-gass għall-provvista
tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea u bħala reazzjoni għall-kriżi tal-gass bejn ir-Russja u l-Ukrajna
fix-xitwa 2008-2009, ir-Regolament (UE) Nru 994/2010 dwar miżuri li jissalvagwardaw is-
sigurtà tal-provvista tal-gass kien adottat fl-2010. Ir-Regolament għandu l-għan li jsaħħaħ il-
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mekkaniżmi ta' prevenzjoni u ta' reazzjoni għal kriżi. Bl-iskop li tiġi garantita s-sigurtà tal-
provvista ta' żejt, id-Direttiva 2009/119/KE tistabblixxi l-obbligu għall-Istati Membri biex
iżommu minimu ta' ħażniet taż-żejt, li jikkorrispondi għal 90 jum tal-medja tal-importazzjoni
netta ta' kuljum jew għal 61 jum tal-medja tal-konsum ta' kuljum fuq l-art, skont liema miż-żewġ
kwantitajiet ikun l-akbar. Bi tweġiba għal tħassib dwar il-provvista tal-gass Russu li jgħaddi
mill-Ukrajna, il-Kummissjoni ħarġet l-Istrateġija għas-Sigurtà tal-Enerġija tagħha f'Mejju 2014
(COM(2014) 0330). L-Istrateġija għandha l-għan li tiżgura provvista stabbli u abbundanti ta'
enerġija għaċ-ċittadini Ewropej u l-ekonomija. Hija tistabbilixxi miżuri bħal żieda fl-effiċjenza
fl-użu tal-enerġija, il-produzzjoni tal-enerġija indiġena u t-tlestija ta' konnessjonijiet neqsin fl-
infrastruttura li jagħtu direzzjoni ġdida lill-enerġija fejn tkun meħtieġa matul kriżi.
D. Netwerks Trans-Ewropew tal-Enerġija (TEN-E)
Ir-Regolament (UE) Nru 347/2013 jistabbilixxi linji gwida għan-netwerks trans-Ewropej fis-
settur tal-enerġija li jidentifikaw proġetti ta' interess komuni u proġetti prijoritarji fin-netwerks
trans-Ewropej tal-elettriku u tal-gass. Il-proġetti ta' interess komuni jitqiesu prijoritarji għall-
finijiet tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja skont ir-Regolament (KE) Nru 2236/95. Il-baġit allokat
lil TEN-E huwa maħsub prinċipalment għall-finanzjament ta' studji ta' fattibbiltà. Strumenti
oħra wkoll jistgħu jipparteċipaw sabiex jikkofinanzjaw investimenti, pereżempju l-Fondi
Strutturali u ta' Investiment Ewropej jew il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS).
Ir-Regolament (UE) Nru 256/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014
dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta' proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fl-
Unjoni Ewropea jirrikjedi lill-Istati Membri jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-proġetti ta'
investiment tagħhom fl-infrastruttura tal-enerġija.
Fil-komunikazzjoni tagħha intitolata "Baġit għall-Ewropa 2011" (COM(2011) 0500), il-
Kummissjoni pproponiet mekkaniżmu ta' finanzjament ġdid, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa
(CEF), għall-finanzjament tal-proġetti prijoritarji fil-qasam tal-enerġija, tat-trasport u tal-
infrastrutturi diġitali kritiċi, mill-2014 sal-2020. F'Novembru 2013, il-Parlament approva l-
ftehim milħuq mal-Kunsill dwar il-baġit tas-CEF, b'EUR 5.12-il biljun intenzjonati għall-
iżvilupp ta' proġetti trans-Ewropej għall-infrastruttura tal-enerġija (P7_TA(2013)0463). Ġew
magħżula bosta proġetti ta' interess komuni għall-appoġġ tal-UE, ibbażati fuq il-linji
gwida tal-infrastruttura tal-enerġija u approvati f'Marzu 2013 mill-Kunsill u mill-Parlament
(P7_TA(2013)0061).

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Huwa u jadotta l-pakkett leġiżlattiv dwar is-swieq interni tal-enerġija, il-PE appoġġja b'mod
qawwi s-separazzjoni tas-sjieda tat-trażmissjoni fis-settur tal-elettriku bħala l-aktar strument
effikaċi biex jippromwovi l-investiment fl-infrastruttura b'mod mhux diskriminatorju, l-aċċess
ekwu għall-grilja għall-operaturi ġodda li jidħlu fis-suq u t-trasparenza fis-suq. Il-Parlament
enfasizza wkoll l-importanza ta' opinjoni komuni Ewropea ta' investimenti intermedji (pjan
Ewropew indikattiv ta' 10 snin iffokat fuq l-interkonnessjonijiet); aktar kooperazzjoni bejn
l-awtoritajiet regolatorji, l-Istati Membri u l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni; u proċess
b'saħħtu ta' armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' aċċess għan-netwerk. Fuq l-inizjattiva tal-
Parlament, ingħatat importanza partikolari lid-drittijiet tal-konsumatur, li kienu parti mill-ftehim
milħuq mal-Kunsill: ir-riżoluzzjonijiet insistew fuq iż-żieda fid-drittijiet tal-konsumatur (bdil
ta' fornituri, informazzjoni diretta permezz ta' arloġġi intelliġenti u trattament effiċjenti tal-
ilmenti minn "ombudsman" tal-enerġija). Il-Parlament kiseb ukoll ir-rikonoxximent tal-kunċett
ta' "faqar tal-enerġija". Huwa appoġġja b'mod qawwi l-istabbilment tal-ACER; billi insista li

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:32014R0256
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kellha tkun mgħammra bis-setgħat meħtieġa biex jingħelbu dawk il-kwistjonijiet li ma jistgħux
jiġu solvuti mir-regolaturi nazzjonali u li jfixklu l-integrazzjoni u t-tħaddim tajjeb tas-suq intern.
Huwa u jadotta l-linji gwida għall-infrastruttura trans-Ewropea tal-enerġija
(P7_TA(2013)0061), il-Parlament appella biex tingħata attenzjoni partikolari lill-importanza
tal-faċilitajiet ta' ħżin tal-enerġija u għall-bżonn ta' garanzija ta' stabbiltà tan-netwerks Ewropej
tal-elettriku mal-integrazzjoni tar-riżorsi tal-enerġija rinnovabbli. Huwa approva emenda li
ttejjeb it-trasparenza tal-metodoloġiji użati mill-ENTSO fil-pjanijiet tagħhom għall-iżvilupp
tan-netwerk. Introduċa wkoll emenda li tħares lill-konsumaturi milli jġorru piż sproporzjonat
tal-kostijiet tal-proġetti ta' interess komuni.
Aktar reċenti, f'Diċembru 2015 il-Parlament adotta riżoluzzjoni intitolata "Lejn Unjoni Ewropea
tal-Enerġija"(P8_TA(2015)0444). Il-Parlament stieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-proposti
leġiżlattivi kollha li jiffurmaw parti mill-Unjoni tal-Enerġija jsegwu l-proċedura leġiżlattiva
ordinarja, u ddikjara li kien qed jistenna li l-qafas ta' governanza ta' wara l-2020 għall-Unjoni
tal-Enerġija jkun ambizzjuż, affidabbli, trasparenti, demokratiku u jinkludi b'mod sħiħ lill-
Parlament, u li jiżgura li l-miri tal-klima u tal-enerġija għall-2030 intlaħqu.
Il-Parlament adotta wkoll pożizzjonijiet dwar id-disinn tas-suq tal-enerġija matul it-tħejjija tal-
pakkett "Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha" tal-Kummissjoni. Riżoluzzjoni tal-Parlament
tat-13 ta' Settembru 2016 intitolata "Lejn Disinn Ġdid tas-Suq tal-Enerġija" (P8_TA(2016)0333)
tirrakkomanda kombinazzjoni ta' swieq likwidi fuq terminu ta' żmien qasir u sinjali tal-prezzijiet
fuq terminu ta' żmien twil, sabiex is-suq ikun kapaċi jiflaħ għal sehem li qed jikber ta' enerġija
rinnovabbli u konsumaturi attivi. Tenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni reġjonali, tappella
għall-integrazzjoni tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fis-suq u t-tnaqqis b'mod gradwali ta'
enerġiji rinnovabbli maturi u tenfasizza l-kriterji għal mekkaniżmi ta' kapaċitá, li għandhom
ikunu bbażati fuq is-suq u miftuħa għall-parteċipazzjoni transkonfinali.
Dagmara Stoerring / Susanne Horl
11/2017
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